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Empresas 

Cinco grupos avaliam PPP de 
Rodoanel de BH 
 
Após reformulação de edital, cinco 
grupos estudam PPP; entrega de 
propostas será em 25 de julho 
 
Por Taís Hirata — De São Paulo 
30/06/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Após ser adiado e reformulado, o leilão 

da Parceria Público Privada (PPP) do 

Rodoanel de Belo Horizonte está em 

estudo por ao menos cinco grupos. 

Segundo fontes de mercado, estão 

analisando o ativo a Acciona, a Sacyr, a 

CRCC (China Railway Construction 

Corporation), a ECB (subsidiária do 

grupo português Mota-Engil) e a 

Construcap. 

 

A expectativa é que, desta vez, a licitação 

será bem sucedida e atrairá ao menos 

um ofertante. Porém, há incertezas, 

porque o empreendimento é 

considerado extremamente desafiador, 

e as condições de mercado seguem 

bastante difíceis, com inflação alta e 

juros elevados. 

 

Falta cerca de um mês até a entrega de 

propostas, marcada para 25 de julho. A 

concorrência deverá ser realizada no dia 

28, na sede da B3, em São Paulo. 

Vencerá o grupo que oferecer o maior 

desconto sobre as contraprestações 

anuais, que serão pagas pelo governo ao 

concessionário. O valor máximo é de R$ 

103,7 milhões. 

 

Além disso, o Estado entrará com um 

aporte inicial de R$ 2,4 bilhões, 

destinado à construção do anel viário. 

Os recursos são decorrentes do acordo 

de indenização firmado pela Vale com o 

governo mineiro, pelos danos da 

tragédia de Brumadinho. 

 

O leilão chegou a ser marcado para abril 

deste ano, mas teve que ser adiado, em 

meio a incertezas quanto ao projeto. 

Desde então, a PPP passou por 

transformações relevantes, que a 

tornaram mais atrativa, na visão de 

fontes que acompanham o projeto. 

 

A principal mudança foi a redução das 

obrigações de investimentos, com a 

retirada de dois trechos das obras 

exigidas. A versão final do edital 

determina a construção das alças Norte 

e Oeste, que somam cerca de 70 km (de 

um total de 100 km do anel viário 

completo) e concentram a maior parte 

do tráfego de veículos. Com isso, o valor 

final de investimentos (capex) 

obrigatório caiu para R$ 2,5 bilhões - 

antes, o valor informado era de R$ 5 

bilhões. 

 

A construção dos outros dois trechos 

(Sul e Sudoeste) ainda está prevista no 

contrato. A obra poderá ser incluída 

como um investimento adicional, em 

troca de reequilíbrio econômico-

financeiro - que poderá vir por meio de 

um novo aporte estatal, pela extensão do 

prazo da concessão ou outro arranjo. Na 

versão anterior do edital, já havia 

cláusulas que condicionavam a obras 

das duas alças à disponibilidade de 

recursos adicionais do Estado, mas a 
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mudança deu mais segurança aos 

investidores. 

 

O governo do Estado incluiu outras 

ferramentas para reduzir as incertezas, 

como uma mitigação dos riscos 

referentes ao licenciamento ambiental e 

ao “free flow” (cobrança de pedágio sem 

cancelas e por quilômetros rodados), 

explica Fernando Marcato, secretário de 

Infraestrutura e Mobilidade do governo 

mineiro. 

 

“Sabemos que o cenário hoje é 

complexo, mas temos feito um trabalho 

grande de ouvir o mercado. Estamos 

confiantes de que haverá interessados 

no projeto.” 

 

Procurada, a Acciona preferiu não 

comentar. A reportagem tentou contato 

com o grupo Mota-Engil e Sacyr, mas 

não teve retorno. A CRCC e a Construcap 

não foram localizadas. 

 

Para analistas de mercado, o maior 

estímulo ao projeto é também o que faz 

dele desafiador: a construção do anel 

viário, desde o zero. Trata-se de uma 

obra bilionária e complexa - algo raro no 

país hoje, o que atrai grupos de 

engenharia capitalizados. 

 

Por outro lado, os riscos são altos, avalia 

Eduardo Ramires, sócio do Manesco 

Advogados. “É um projeto enorme, com 

uma interferência urbana grande, 

muitas desapropriações e um 

licenciamento ambiental que levará ao 

menos dois anos. Se o processo atrasa é 

um problema, porque impacta todo o 

planejamento e traz incertezas para a 

estrutura de financiamento”, afirma. 

 

Para Thiago de Oliveira, sócio do 

escritório SiqueiraCastro, o fato de o 

traçado cruzar diversos municípios traz 

também desafios políticos. “Certamente 

haverá muitos conflitos fundiários. 

Outra incerteza é que, por ser uma 

rodovia nova, não há referência do 

tráfego de veículos”, diz. 

 

Os fatores regulatórios no Estado de 

Minas Gerais também trazem algumas 

dúvidas, segundo Mário Saadi, sócio do 

Cescon Barrieu Advogados. “O projeto 

prevê uma comissão técnica que fará a 

regulação do contrato, até que seja 

criada uma agência reguladora. A 

questão é qual será o avanço 

institucional desse órgão, se terá 

independência e conseguirá lidar com 

aspectos inovadores da PPP, como o 

‘free flow’.” 

  

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

cia/2022/06/30/cinco-grupos-

avaliam-ppp-de-rodoanel-de-bh.ghtml  

 
Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/30/cinco-grupos-avaliam-ppp-de-rodoanel-de-bh.ghtml
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3 

 

 
 

Finanças 

Medidas para reduzir preço 
dos combustíveis devem 
ajudar a aliviar inflação neste 
ano, aponta relatório do BC 
 
"A disparada do preço internacional dos 
combustíveis implicou aumento 
relevante da defasagem dos preços 
domésticos, especialmente da gasolina", 
pontuou 
 
Por Larissa Garcia, Valor — Brasília 
30/06/2022 09h25  Atualizado há 16 
minutos 

 
Os esforços do governo para 

baratear combustíveis e outros 

itens, atualmente em tramitação no 

Congresso, devem reduzir a inflação em 

2 pontos percentuais neste ano, segundo 

projeção do mercado. A estimativa foi 

publicada no Relatório Trimestral de 

Inflação (RTI) de junho, divulgadonesta 

quinta-feira pelo Banco Central (BC). 

 

"Nas últimas semanas, ganharam 

destaque iniciativas do Legislativo e do 

Executivo federal com significativo 

potencial de impacto na inflação. 

Destacam-se dois projetos: o primeiro 

limita de forma permanente a alíquota 

do Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre 

bens essenciais, que incluiriam 

combustíveis, energia elétrica e 

telecomunicações, e zera impostos 

federais sobre gasolina e etanol até o 

final de 2022. O segundo incentivaria a 

zeragem, pelos governos estaduais, do 

ICMS sobre o diesel e o gás – com 

validade até o final do ano", ressalta o 

documento. 

 

"Estima-se que as medidas tenham 

impacto substancial sobre o nível 

agregado de preços, caso aprovadas. A 

mediana das estimativas levantadas pelo 

QPC [questionário pré-Copom] é de 

impacto de -2,0 p.p. no IPCA", traz o 

relatório. 

 

O questionário é enviado a economistas 

de instituições financeiras e casas de 

análise e as respostas são analisadas 

antes da reunião do Comitê de Política 

Monetária (Copom) sobre a taxa básica 

de juros (Selic) e servem como subsídio 

para a decisão. 

 

"Consideradas as respostas a este 

questionário, recebidas entre 3 e 9 de 

junho, infere-se que, de modo geral, os 

analistas não incorporavam este 

impacto em suas projeções centrais de 

inflação. Mas a possibilidade de que 

venham a ser aprovadas fez com que os 

analistas já revisassem a avaliação do 

balanço de riscos para o IPCA em 2022, 

classificando como preponderantes os 

riscos de baixa", afirmou o BC. 

 

"Para 2023 houve aumento na 

proporção de analistas que veem como 

preponderantes os riscos de alta, 

refletindo, em parte, a reversão das 

medidas que impactam o nível de preços 

apenas em 2022", pontuou. 

 

O BC avalia que há possibilidade de 

novos reajustes em combustíveis 

no curto prazo, diante da disparada 

do preço do petróleo no mercado 

internacional, que gera defasagem 

especialmente na gasolina. 

 

"Os preços internacionais de 

combustíveis não apresentaram o 

mesmo comportamento favorável [de 

outras commodities], mesmo quando 

medidos em reais. Além da alta no preço 

do barril do petróleo, destaca-se a 
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significativa ampliação das margens de 

refino, para patamar recorde. O 

aumento das margens reflete aperto da 

oferta na produção de derivados, para 

além da oferta de óleo cru, em momento 

em que a demanda por combustíveis 

está robusta", destaca o Relatório 

Trimestral de Inflação, divulgado há 

pouco. 

 

"A disparada do preço internacional dos 

combustíveis implicou aumento 

relevante da defasagem dos preços 

domésticos, especialmente da gasolina", 

pontuou. "Com isso, há a possibilidade 

de que novos reajustes venham a ocorrer 

no curto prazo. Por outro lado, é possível 

que o patamar extraordinário das 

margens de refino não se sustente nos 

próximos meses", acrescentou. 

 

 
— Foto: Keri Jackson/Pixabay 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/06/30/bc-h-possibilidade-de-
novos-reajustes-em-combustveis-no-
brasil-no-curto-prazo.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/30/bc-h-possibilidade-de-novos-reajustes-em-combustveis-no-brasil-no-curto-prazo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/30/bc-h-possibilidade-de-novos-reajustes-em-combustveis-no-brasil-no-curto-prazo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/30/bc-h-possibilidade-de-novos-reajustes-em-combustveis-no-brasil-no-curto-prazo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/30/bc-h-possibilidade-de-novos-reajustes-em-combustveis-no-brasil-no-curto-prazo.ghtml
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Finanças 

BC: Percepção sobre quadro 
fiscal do Brasil voltou a piorar 
recentemente 
 
Instituição aponta ainda que a pressão 
sobre os preços ao consumidor se 
intensificou no trimestre encerrado em 
maio 
 
Por Estevão Taiar e Larissa Garcia, 
Valor — Brasília 
30/06/2022 10h08  Atualizado há 6 
minutos 
 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil 

 

A percepção sobre o quadro 

fiscal do Brasil “voltou a piorar 

recentemente, o que possivelmente 

reflete riscos ao cenário central dos 

analistas” de instituições financeiras, 

consultorias e gestoras, afirmou o Banco 

Central (BC) nesta quinta-feira no 

Relatório Trimestral de Inflação (RTI). 

O cenário central é uma das variáveis 

que têm impacto nas projeções de 

inflação do mercado. 

 

No documento, a autoridade monetária 

destaca “as surpresas positivas nos 

resultados fiscais” durante os quatro 

primeiros meses deste ano. “Assim como 

em 2021, esse quadro desencadeou 

revisões nas projeções para o ano 

corrente”, diz, afirmando que a projeção 

mediana do mercado para o déficit 

primário do governo central, segundo o 

questionário que antecede as reuniões 

do Comitê de Política Monetária 

(Copom), passou de R$ 67 bilhões no 

questionário anterior para R$ 12 bilhões 

no mais recente. 

 

“As projeções de dívida 

acompanharam essa melhora e 

apresentaram redução”, afirma, 

citando tanto o próprio 

questionário pré-Copom quanto o 

Boletim Focus. No entanto, 

“apesar das melhoras nos 

resultados e nas projeções de 

curto prazo, a percepção da 

situação fiscal voltou a piorar 

recentemente, o que 

possivelmente reflete riscos ao 

cenário central dos analistas”. 

 

O BC destaca que, no chamado critério 

“abaixo da linha”, o superávit primário 

do governo central passou de R$ 41 

bilhões nos quatro primeiros meses do 

ano passado para R$ 80 bilhões no 

mesmo período deste ano. 

 

“Os governos regionais mostraram 

movimento similar: superávit de R$ 62 

bilhões, ante R$ 33 bilhões no ano 

passado”, afirma. “Essa melhora é 

resultado, principalmente, da crescente 

arrecadação, em contexto de inflação 

ainda pressionada, preços 

internacionais de commodities elevados 

e crescimento econômico acima do 

esperado no início do ano.” 

 

A melhora no resultado primário levou, 

por sua vez, a uma queda nas projeções 

para a dívida pública. A autoridade 

monetária afirma que, entre o RTI de 

março e o divulgado nesta quinta-feira, a 

estimativa mediana para a dívida bruta 

do governo geral, segundo o 



6 

 

questionário pré-Copom, passou de 83% 

do Produto Interno Bruto (PIB) para 

79%. No caso da dívida líquida do setor 

público, passou de 61% do PIB para 59%. 

 

“Movimento similar ocorreu com a 

mediana do Focus, que mostrou 

projeções melhores inclusive para 

horizonte mais longo”, diz. “Essa 

reavaliação ocorreu a despeito do 

aumento nos gastos com juros do setor 

público, que passaram de 4,1% do PIB no 

acumulado do ano até abril em 2021 

para 4,9% no mesmo período de 2022, 

um aumento de R$ 41 bilhões.” 

 

O BC afirmou ainda que a pressão 

sobre os preços ao consumidor se 

intensificou no trimestre encerrado 

em maio. De acordo com o Relatório 

Trimestral de Inflação, a média dos 

núcleos de inflação foi de 2,89%, 

patamar superior ao observado no 

trimestre anterior, de 2,79%. 

 

"Medida pela variação acumulada do 

IPCA em três meses, a inflação 

aumentou de 2,30% em fevereiro para 

3,18% em maio, puxada por maior 

elevação nos preços de combustíveis e 

alimentos. Ainda que o aumento da 

inflação seja em parte explicado por 

esses componentes voláteis, deve ser 

destacado que o avanço dos preços mais 

associados ao processo inflacionário 

subjacente seguiu disseminado e se 

intensificou na margem", disse o 

documento. 

 

"A média dos núcleos de inflação foi 

2,89%, patamar superior ao observado 

no trimestre anterior (2,79%) e acima do 

intervalo compatível com o 

cumprimento da meta de inflação. 

Considerando dados dessazonalizados, 

o avanço da média dos núcleos é ainda 

mais nítido: de 2,41% para 3,12%. O 

mesmo pode ser observado com o índice 

de difusão", complementou. 

 

Os núcleos excluem componentes mais 

voláteis e choques temporários para 

captar a tendência da inflação. A medida 

serve para indicar se a variação de 

preços é temporária ou se está 

disseminada. 

 

"A inflação segue elevada e por mais um 

trimestre surpreendeu negativamente. 

Os recentes choques levaram a um 

substancial aumento nos componentes 

ligados a alimentos e combustíveis, 

enquanto a inflação de serviços e de bens 

industriais se mantém alta. As medidas 

de inflação subjacente subiram e seguem 

em patamar acima do compatível com o 

cumprimento da meta, indicando 

persistência do processo inflacionário", 

destacou o BC. 

 

"Há medidas tributárias em tramitação 

que podem vir a reduzir sensivelmente a 

inflação no ano corrente, mas que 

podem implicar inflação mais elevada no 

horizonte relevante para a política 

monetária. Nesse contexto, as 

expectativas de inflação continuaram se 

deteriorando", analisou. 

 

Em relação à atividade econômica, a 

autoridade monetária manteve 

a expectativa de desaceleração 

relevante no segundo semestre, em 

grande medida por conta dos efeitos 

cumulativos do aperto monetário em 

curso, "que é parte da estratégia de 

convergência da inflação para o redor da 

meta no horizonte relevante". 

 

"Alterações no calendário de 

transferências governamentais terão 

impacto negativo sobre a renda 

disponível das famílias no segundo 

semestre, contribuindo para o 

arrefecimento do consumo", concluiu. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/30/bc-ve-pib-maior-em-2022-mas-espera-desaceleracao-relevante-no-2o-semestre.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/30/bc-ve-pib-maior-em-2022-mas-espera-desaceleracao-relevante-no-2o-semestre.ghtml
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Retorne ao índice 
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Empresas 

Térmicas a carvão de três 
grupos lideram emissão de 
gás CO2 
 
Estudo com dados de 2020 lista 
Eletrosul, EDP e Engie, donas de usinas 
movidas a combustíveis fósseis, que são 
menos eficientes 
 
Por Robson Rodrigues — De São Paulo 
30/06/2022 05h03  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Um estudo feito pelo Instituto de 

Energia e Meio Ambiente (IEMA) 

apontou que as usinas termelétricas da 

Eletrosul, Engie Brasil Energia e 

EDP Brasil foram as que mais emitiram 

carbono por eletricidade gerada em 

2020. 

 

Denominado Inventário de Emissões 

Atmosféricas em Usinas Termelétricas, 

o levantamento aponta que nas últimas 

duas décadas, a geração de energia com 

combustíveis fósseis aumentou sua 

participação na matriz elétrica, saindo 

de 9% da matriz em 2000 para 14% em 

2020. Consequentemente, o total de 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

no setor elétrico brasileiro aumentou 

90% neste período. 

 

Ao todo, as 72 termelétricas fósseis de 

serviço público conectadas ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN) emitiram 

32,7 milhões de toneladas de dióxido de 

carbono equivalente (CO2e) em 2020. A 

pesquisa não considera a geração de 

autoprodutores e plantas movidas a 

combustíveis renováveis. 

 

O relatório levantou os números por 

meio do portal de dados abertos do 

Ibama, que disponibiliza informações 

sobre emissões de poluentes 

atmosféricos por termelétricas, de 

acordo com os Relatórios de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos Ambientais 

(Rapp). 

 

As usinas menos eficientes são as 

movidas a carvão mineral, enquanto as 

de gás natural têm melhor eficiência em 

relação à parcela da energia liberada 

pelo combustível que é convertido em 

eletricidade. Entre as dez usinas com 

mais baixa eficiência, cinco são a carvão: 

Candiota III, Pampa Sul, Porto do 

Pecém II, Jorge Lacerda I e II, Jorge 

Lacerda III. Entre as piores estão Pampa 

Sul e Candiota III, com apenas 27% de 

eficiência. 

 

“Além de encarecer a tarifa, estas usinas 

estão sujando a matriz elétrica, por ser 

uma fonte significativa de poluição (...). 

O Brasil não precisa de mais usinas a 

carvão nem postergar as que estão em 

operação, diz o diretor-presidente do 

Iema, André Luis Ferreira. 

 

Detentora de 100% do controle 

acionário da usina termelétrica Candiota 

III (Candiota, RS), usina a carvão 

mineral com a maior taxa de emissão 

entre as usinas que forneceram energia 

ao SIN em 2020, a Eletrosul foi 

responsável por 1.327 toneladas de 

dióxido de carbono equivalente por 

gigawatt-hora (tCO2e/GWh) - mais que 

o dobro da média observada para o 

conjunto de empresas proprietárias de 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/engie/
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térmicas fósseis de serviço público do 

SIN, de 608 tCO2e/GWh. 

 

Já a Engie Brasil Energia alcançou a 

taxa de 1.088 tCO2/GWh, já que em 

2020 era proprietária de quatro das oito 

usinas a carvão mineral do parque 

brasileiro: a Pampa Sul (Candiota, RS) e 

as plantas que compõem o conjunto 

Jorge Lacerda (Capivari de Baixo, SC). 

 

Importante salientar que em 2021, 

a Engie vendeu o Complexo Jorge 

Lacerda para a Fram Capital, controlada 

pela Diamante Energia. Soma-se que a 

empresa está em processo de 

descarbonização do portfólio e quer 

vender Pampa Sul ainda este ano. Os 

pesquisadores confirmaram que no 

próximo inventário, a Diamante aparece 

como dona de Jorge Lacerda. 

 

Já a EDP emitiu 849 tCO2/GWh. A 

empresa tem 100% controladora de 

Porto do Pecém I, usina a carvão e a 

nona térmica que mais emitiu em 2020, 

mas que puxou a média de emissão da 

empresa, totalizando 4,6% do total de 

emissões. 

 

Uma das conclusões dos pesquisadores é 

que o contexto atual do setor elétrico 

apresenta riscos para os planos de 

descarbonização e para a melhoria da 

qualidade do ar no país. Eles alertam 

que em 2021 foi notável a expansão da 

geração fóssil em comparação com 

2020, incremento de 77%, 

principalmente por conta da crise 

hídrica, que comprometeu a geração de 

hidrelétricas. 

 

A Eletrosul e a Engie Brasil 

Energia questionam os dados e a 

metodologia do estudo. 

A Engie reforçou que vendeu Jorge 

Lacerda em 2021 e que está direcionada 

a acelerar a transição energética, 

buscando a substituição da capacidade 

de geração a partir de fontes fósseis por 

fontes renováveis. 

 

“Em 2020, a Companhia registrou 

eficiência média de 30,8% no Complexo 

Termelétrico Jorge Lacerda, com 

consumo específico de 0,62 ton 

carvão/MW. Em Pampa Sul, a eficiência 

energética média foi de 35,2%, com 

consumo específico de 0,89 ton 

carvão/MW. Em 2021, a eficiência de 

Pampa Sul subiu 0,2 p.p. Assim, parece 

necessário uma análise mais 

aprofundada do estudo para entender 

qual metodologia matemática foi 

utilizada para se chegar aos dados 

relatados, que não condizem com o 

apurado pela companhia”, afirmou. 

 

A Eletrosul informou que desconhece o 

método de cálculo utilizado para 

estimativas de Emissões de Gases de 

Efeito Estufa (GEEs) pela plataforma 

SEEG. A empresa ressalta que 

atualmente Candiota III utiliza 

prioritariamente carvão beneficiado, 

com ganhos ambientais e de 

desempenho. 

 

“No ano de 2020, as emissões totais da 

termelétrica foram de 1.278.445 TCO2e. 

Além disso, a usina é equipada com 

queimadores de baixo NOx, atendendo o 

limite de emissão estabelecido em sua 

licença ambiental (...). Adicionalmente, 

a CGT Eletrosul esclarece que a 

eficiência da usina, conforme relatório 

preliminar da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE), em 2020, foi de 34,69%, 

validada pela Aneel”. 

 

A EDP Brasil não se manifestou. 

  

 

 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/engie/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/engie/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/engie/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/engie/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/engie/
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Legislação 

STF poderá limitar à Selic 
correção de débitos de ISS 
 
Discussão de repercussão geral 
impactará contribuintes de quase todas 
as capitais brasileiras 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
30/06/2022 05h05  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Luiza Lacerda: sem Selic como teto, 

débitos municipais sobem 

vertiginosamente — Foto: Leo 

Pinheiro/Valor 

 

Contribuintes com débitos de tributos 

municipais - como ISS, IPTU e ITBI - de 

quase todas as capitais brasileiras 

poderão ser impactados pela decisão do 

Supremo Tribunal Federal (STF) que 

definirá se as prefeituras são obrigadas a 

limitar a atualização dessas dívidas ao 

índice adotado pela União, ou seja, a 

taxa Selic. A Corte aceitou analisar o 

tema em repercussão geral. 

 

A decisão, dessa forma, deverá ser 

replicada pelo Judiciário de todo o país. 

Não há, ainda, data marcada para o 

julgamento. 

 

Atualmente, pelo menos 24 capitais 

adotam índices de inflação anual para 

atualizar o valor de débitos tributários, 

de acordo com levantamento da 

Associação Brasileira das Secretarias de 

Finanças das Capitais (Abrasf). O 

município de São Paulo, por exemplo, 

aplica o IPCA. O do Rio de Janeiro, o 

IPCA-E. Manaus e Rio Branco, o INPC. 

Ainda incide juros de mora de 1% ao 

mês. Belo Horizonte é uma exceção. 

Adota a Selic desde janeiro desse ano. 

 

Sem a imposição da Selic como teto, 

dizem advogados tributaristas, os 

municípios cobram juros e correção 

monetária que aumentam 

significativamente o valor das dívidas 

dos contribuintes. Por isso, mesmo com 

a redução da diferença entre os índices 

de inflação e a Selic nos últimos meses, 

os questionamentos continuam. 

 

No ano passado, por exemplo, os débitos 

tributários no Rio de Janeiro foram 

atualizados em 22% - 10% do IPCA-E 

mais os 12% de juros de mora. Em 

comparação, no plano federal, a 

atualização foi pela Selic, que fechou o 

ano em 9,25%. Hoje, está em 13,25%. 

 

A advogada Luiza Lacerda, sócia do 

BMA Advogados, faz uma simulação. 

Um débito de R$ 10 mil vencido em 

janeiro de 2017 virou, pelos índices 

municipais, R$ 20,5 mil em janeiro 

deste ano. Com a correção pela Selic, o 

valor atualizado seria de R$ 12,8 mil no 

mesmo período. 

 

“Os débitos municipais sobem 

vertiginosamente. Em apenas cinco 

anos, temos uma diferença de quase 

40%”, diz Luiza. 

 

A tributarista aponta que muitos juízes 

não aplicam para os municípios a 

decisão tomada pelo STF em relação aos 

Estados. Em 2019, a Corte definiu que os 

governos estaduais podem determinar 

os índices de correção monetária e taxas 

de juros de mora incidentes sobre seus 

créditos fiscais, desde que limitados aos 
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percentuais estabelecidos pela União 

para os mesmos fins (RE 1.216.078, 

Tema 1.062). 

 

O próprio presidente do STF, ministro 

Luiz Fux, reconhece que a Corte tem 

jurisprudência oscilante sobre o tema. 

Estende o precedente dos Estados para 

os municípios em alguns casos. Em 

outros, barra a análise do recurso, o que 

faz prevalecer as decisões de tribunais 

que afastam a limitação à Selic. 

 

Fux é relator do recurso extraordinário 

(RE) 1346152 em que será travada a 

discussão se os municípios estão sujeitos 

ao teto federal (Tema 1217). De acordo 

com ele, compete ao STF, “manifestar-se 

acerca da aplicabilidade do 

entendimento firmado no Tema 1.062 

aos casos em que lei municipal 

estabeleça índice de correção monetária 

e taxa de juros de mora incidentes sobre 

créditos tributários, sem limitação aos 

percentuais fixados pela União para os 

mesmos fins, atualmente a Taxa Selic”. 

 

A discussão chegou ao STF a partir de 

recurso da Procuradoria-Geral do 

município de São Paulo contra uma 

empresa de pequeno porte da área de 

tecnologia e segurança. A sentença de 

primeiro grau validou a cobrança do 

débito tributário com IPCA mais 1% ao 

mês, como prevê a legislação municipal. 

Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo 

(TJSP) reverteu a decisão, 

determinando a observância da Selic 

como teto de atualização. 

 

Há pelo menos 556 processos sobre o 

assunto no tribunal paulista. 

Atualmente, o município de São Paulo 

tem R$ 170 bilhões em discussão na 

esfera administrativa e judicial. 

 

Mas a situação é comum em relação a 

outros municípios, segundo Fux. “A 

questão controvertida, à toda evidência, 

não se mostra limitada à legislação do 

município de São Paulo, pois a exegese 

constitucional fixada no sistema de 

precedentes pautará a cobrança de 

créditos tributários em todos os 

municípios”, disse. 

 

Para a advogada Luiza Lacerda, o 

fundamento da decisão do STF relativa 

aos Estados se aplica ainda mais aos 

municípios. “Os Estados possuem 

competência concorrente para legislar 

sobre direito financeiro. Fica preservada 

a autonomia do Estado limitada ao teto 

federal”, explica. “Os municípios sequer 

têm essa competência. Deveriam 

observar o superteto da União ou o 

subteto do Estado”, acrescenta. 

 

A Procuradoria-Geral do Município de 

São Paulo, em nota ao Valor, diferencia 

a situação em relação a Estados. Explica 

que a decisão tomada pelo STF em 2019 

analisou situação em que um Estado 

criou índice de correção, invadindo a 

competência federal. “O que não é o caso 

do município de São Paulo, que se utiliza 

de índice estabelecido pela União como 

fator de correção válido, qual seja, o 

IPCA”, diz. 

 

A procuradoria aponta, ainda, que a 

Selic não reflete perda de valor da 

moeda. “Mas sim a remuneração de 

títulos públicos federais em razão de 

política monetária adotada pelo governo 

federal, seja para controle de variação 

cambial, ou atração de capital 

estrangeiro para o país.” 

 

Segundo Ricardo Almeida, assessor 

jurídico da Abrasf, a vinculação da 

correção monetária a um índice federal 

de preços amplo não afetará os 

municípios. Mas a obrigação de adoção 

da Selic, sim. “As perdas seriam 

gigantescas. Mais do que perdas de 
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arrecadação, está em jogo o 

amesquinhamento abusivo das 

competências tributárias dos 

municípios”, afirma. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/06/30/stf-podera-limitar-a-
selic-correcao-de-debitos-de-iss.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Leilão de novas linhas de 
transmissão de energia hoje 
vai viabilizar R$ 15 bi em 
investimentos privados 
 
Maiores aportes estão concentrados em 
projetos na região Sudeste 
 
Por Ivan Martínez-Vargas — São Paulo 
30/06/2022 04h30  Atualizado há 2 
horas 

 

Torres de energia ao longo da Via Ligth 

em Nova Iguaçu, Baixada 

Fluminense Custodio Coimbra 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) vai realizar nesta quinta-feira na 

B3, em São Paulo, o leilão de 13 lotes de 

transmissão de energia. Ao todo, o 

projeto prevê a construção e a 

manutenção de 5.425 km de linhas de 

transmissão em 13 estados. O 

investimento total é de R$ 15,3 bilhões 

ao ser realizado ao longo de 30 anos de 

contrato. 

 

Os lotes 1, 2 e 3, que compreendem 

projetos de maior extensão no Sudeste, 

concentram a maior parte dos 

investimentos (R$ 12,27 bilhões) e 

devem ser os mais atrativos do certame. 

Os três partem de Minas Gerais e devem 

escoar energia renovável fotovoltaica na 

região. 

 

O primeiro, compreende 1.269 

quilômetros de linhas entre a região 

norte de Minas Gerais e São Paulo, e 

prevê aportes de R$ 3,68 bilhões. O 

segundo é o que tem maior extensão 

(1.707 quilômetros) e investimento (R$ 

4,98 bilhões), também entre Minas e SP. 

O terceiro, de Minas Gerais ao Espírito 

Santo, com 1.139 quilômetros, exige 

investimento de R$ 3,65 bilhões. 

 

Segundo o Ministério de Minas e 

Energia (MME), o certame terá "a maior 

oferta de investimentos do segmento 

desde 2019". Há projetos que envolvem, 

além de São Paulo, Minas Gerais e 

Espírito Santo, os estados de Acre, 

Amapá, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, 

Santa Catarina e Sergipe. 

 

Ainda de acordo com o MME, os aportes 

"permitirão novos investimentos na 

geração de energia, principalmente na 

região Norte de Minas, que possui baixo 

índice de desenvolvimento humano 

(IDH)". Ao todo, os projetos devem 

gerar, nas contas da pasta, 31.700 

empregos diretos. 

 

Diretor-executivo do Instituto Acende 

Brasil, Eduaro Monteiro ressalta que, 

além desses três lotes, o de número 9, 

que envolve subestações e linhas entre 

Mato Grosso e Pará e tem cerca de R$ 

880 milhões de investimento previsto, 

deve atrair maior número de 

competidores. 

 

- O setor de trasmissão está bastante 

pulverizado, são mais de 140 agentes em 

210 concessões ativas. A atividade é bem 

regulada e tem forte atratividade para os 

investidores porque a receita dos 

contratos é indexada ao IPCA. Para os 
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operadores, é quase uma opção de renda 

fixa, diferentemente do segmento de 

distribuição que tem revisão tarifária 

periódica a cada quatro anos - ressalta 

Monteiro. 

 

O leilão prevê ainda melhora nas 

condições de atendimento no Acre e no 

Amazonas, com a integração da região 

do município de Humaitá, que hoje não 

está no Sistema Interligado Nacional 

(SIN), ou seja, não opera de maneira 

isolada. 

 

O certame ainda estipula a 

implementação da rede de transmissão 

na região de Novo Progresso, no Pará, o 

que de acordo com o MME pode 

viabilizar projetos na área da mineração 

na área. 

 

Cinco lotes (8 a 12) do certame são 

constituídos por empreendimentos já 

licitados no passado mas que não foram 

executados e que tiveram caducidade 

decretada pelo governo federal. 

Somados, prevêem R$ 2,19 bilhões de 

investimento. 

 

É o caso, por exemplo, da instalação de 

subestações nos municípios de Tucumã 

e Feijó, no Acre, prevista no lote 12 com 

investimento estimado em R$ 220,8 

milhões. 

 

Os vencedores dos lotes terão prazos que 

variam de 42 a 60 meses para a entrada 

em operação. A última data limite é 

setembro de 2027. 

 

Leilão 
 
O valor global da Receita Anual 

Permitida de referência (RAP máxima) a 

ser paga pela União às transmissoras 

pela prestação do serviço é de R$ 2,2 

bilhões e vencerá cada lote o proponente 

que ofereça a menor proposta de RAP, 

camculada como valor anual. 

 

- Nessa primeira etapa, os operadores 

entregam suas propostas em envelope 

fechado. Para cada lote, se houver mais 

de uma oferta e a diferença entre elas for 

maior do que 5%, vence a de menor 

valor. Se a diferença for menor, abre-se 

a disputa de lances em viva-voz - explica 

Monteiro. 

 

Os vencedores precisarão aportar uma 

garantia de proposta no valor de 1% do 

investimento estimado pela Aneel, em 

até 120 dias depois do leilão, prazo que 

pode ser renovado por mais 60 dias. 

Para a assinatura do contrato, as 

concessionárias vencedoras precisarão 

apresentar garantias de 5%, 7,5% ou 10% 

do valor do investimento previsto, a 

depender do deságio oferecido. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/leilao-de-novas-linhas-
de-transmissao-de-energia-hoje-vai-
viabilizar-r-15-bi-em-investimentos-
privados.ghtml  
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Economia 

Banco Central vê chance 
'próxima de 100%' de 
inflação estourar teto da meta 
este ano 
 
Para o ano que vem, o BC elevou a 
probabilidade da inflação ficar acima do 
teto da meta de 12% para 29% 
 
Por Gabriel Shinohara — Brasília 
30/06/2022 08h27  Atualizado há uma 
hora 

 

 
Em março, o BC via probabilidade de 

88% de estouro da meta Daniel 

Marenco/Agência O Globo 

 

O Banco Central (BC) calcula uma 

probabilidade "próxima" de 100% para o 

estouro da meta de inflação neste ano, 

de acordo com o Relatório Trimestral de 

Inflação divulgado nesta quinta-feira. 

 

A meta deste ano é de 3,5% com 

intervalo de tolerância de 1,5 ponto 

percentual para cima ou para baixo. Ou 

seja, o BC não vê chance da inflação 

neste ano ficar abaixo de 5%, o teto desse 

intervalo. 

 

Na última previsão da autoridade 

monetária, a inflação terminaria o 

ano de 2022 em 8,8%. A prévia da 

inflação de junho chegou a 12% no 

acumulado dos últimos doze meses, de 

acordo com o IBGE. 

 

Em março, na última edição do Relatório 

Trimestral de Inflação, o cálculo era 

de uma chance de 88% de estouro 

da meta. 

 

A legislação prevê que caso a inflação 

fique fora do intervalo de tolerância, o 

presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto, precisa escrever uma 

carta para o ministro da Economia 

explicando as razões e o que a 

autoridade monetária fará para evitar 

um novo estouro. 

 

Campos Neto já escreveu uma carta 

dessa, enviada no início deste ano 

para o ministro da Economia, 

Paulo Guedes. O texto justificava o 

porquê da inflação em 2021 ter ficado 

em 10,06%, quando o centro da meta era 

de 3,75%. 

 

Combustíveis em alta 
 
De acordo com o relatório, os principais 

fatores que elevaram as revisões de 

inflação são a alta nos preços de 

petróleo, atividade econômica mais forte 

do que o esperado, além do crescimento 

nas expectativas de inflação e da inflação 

observada pelo IBGE. Também há 

pressão do setor de serviços e de bens 

industriais. 

 

O documento destaca a inflação dos 

preços livres, que deve se reduzir ao 

longo do tempo por conta das altas de 

juros e também dos preços 

administrados. 

 

“Entre os preços administrados, 

destacam-se, como itens inflacionários 

para 2022, combustíveis, produtos 

farmacêuticos, plano de saúde, 

emplacamento e licença e taxa de água e 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/banco-central-eleva-projecao-de-crescimento-para-17percent-e-ve-inflacao-de-quase-9percent-em-2022.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/banco-central-eleva-projecao-de-crescimento-para-17percent-e-ve-inflacao-de-quase-9percent-em-2022.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/previa-da-inflacao-avanca-069percent-em-junho-aponta-ibge.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bc-mantem-previsao-de-crescimento-de-1-em-2022-ve-alta-probabilidade-de-estouro-da-meta-de-inflacao-1-25446088
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bc-mantem-previsao-de-crescimento-de-1-em-2022-ve-alta-probabilidade-de-estouro-da-meta-de-inflacao-1-25446088
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bc-mantem-previsao-de-crescimento-de-1-em-2022-ve-alta-probabilidade-de-estouro-da-meta-de-inflacao-1-25446088
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/no-1-ano-de-autonomia-do-banco-central-presidente-da-instituicao-tem-que-explicar-inflacao-acima-da-meta-25348778
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/no-1-ano-de-autonomia-do-banco-central-presidente-da-instituicao-tem-que-explicar-inflacao-acima-da-meta-25348778
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/no-1-ano-de-autonomia-do-banco-central-presidente-da-instituicao-tem-que-explicar-inflacao-acima-da-meta-25348778
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esgoto; atua em sentido contrário 

energia elétrica em função do 

comportamento das bandeiras tarifárias 

e da incorporação de estimativa dos 

efeitos do Projeto de Lei nº 

1.280/2022”, aponta o relatório citando 

o projeto que determinou a 

devolução de tributos para os 

consumidores. 

 

Chance maior em 2023 
 
Além disso, o BC também elevou a 

probabilidade de estouro da meta de 

inflação em 2023, apesar de ainda estar 

baixa. 

 

O relatório aponta chance de 29% de que 

o IPCA fique acima de 4,75% no ano que 

vem, o teto da meta e 3,25%. No relatório 

de março, a probabilidade era de 12%. 

 

Já a chance da inflação em 2023 ficar 

abaixo do piso da meta, de 1,75% ao ano, 

é de 5%, de acordo com o BC. 

 

A previsão do BC é que a inflação fique 

em 4% no ano que vem. Em entrevista 

na semana passada, Roberto Campos 

Neto e o diretor de Política Econômica 

do BC, Diego Guillen, afirmaram que a 

estratégia de política monetária atual é 

que a inflação fique "ao redor" de 

4%, ressaltando que seria um número 

abaixo desse patamar. 

 

Para 2024, quando a meta será de 3%, o 

BC calcula probabilidade de 19% de ficar 

abaixo do piso e 10% de estourar o teto. 
 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/banco-central-admite-
que-inflacao-ficara-acima-da-meta-
neste-ano-e-ve-chance-de-29percent-
de-estouro-do-limite-em-2023.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/devolucao-de-impostos-pode-gerar-alivio-nas-contas-de-luz-aneel.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/devolucao-de-impostos-pode-gerar-alivio-nas-contas-de-luz-aneel.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/devolucao-de-impostos-pode-gerar-alivio-nas-contas-de-luz-aneel.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/banco-central-eleva-projecao-de-crescimento-para-17percent-e-ve-inflacao-de-quase-9percent-em-2022.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/banco-central-eleva-projecao-de-crescimento-para-17percent-e-ve-inflacao-de-quase-9percent-em-2022.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/banco-central-admite-que-inflacao-ficara-acima-da-meta-neste-ano-e-ve-chance-de-29percent-de-estouro-do-limite-em-2023.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/banco-central-admite-que-inflacao-ficara-acima-da-meta-neste-ano-e-ve-chance-de-29percent-de-estouro-do-limite-em-2023.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/banco-central-admite-que-inflacao-ficara-acima-da-meta-neste-ano-e-ve-chance-de-29percent-de-estouro-do-limite-em-2023.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/banco-central-admite-que-inflacao-ficara-acima-da-meta-neste-ano-e-ve-chance-de-29percent-de-estouro-do-limite-em-2023.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/banco-central-admite-que-inflacao-ficara-acima-da-meta-neste-ano-e-ve-chance-de-29percent-de-estouro-do-limite-em-2023.ghtml
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Economia 

Cresce a possibilidade de alta 
de juros ir até setembro, 
véspera da eleição, avaliam 
economistas 
 
Ato impopular, elevar a Selic raramente 
ocorre pouco antes do pleito 
presidencial; última vez foi há 20 anos 

 
Thaís Barcellos e Cícero Cotrim, O 
Estado de S.Paulo 
30 de junho de 2022 | 10h00 

 
BRASÍLIA E SÃO PAULO - Com novas 

pressões salariais no radar em um 

cenário de estimativas já ao redor do teto 

da meta de inflação em 2023 (4,75%), 

economistas avaliam que não é 

desprezível o risco de o Banco Central 

(BC) ter de avançar com o ciclo de 

aperto monetário a setembro, no auge 

da campanha eleitoral, embora 

sinalize preferência por parar em agosto. 

Impopular, a alta de juros é rara às 

vésperas do pleito presidencial e a 

última vez em que ocorreu foi há exatos 

20 anos, entre o primeiro e o segundo 

turno da disputa que levou o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva ao Palácio do Planalto pela 

primeira vez. O Comitê de Política 

Monetária (Copom) se reúne nos 

dias 20 e 21 de setembro e o primeiro 

turno da eleição é 2 de outubro. 

 

Neste ano, porém, há uma novidade: a 

autonomia formal da autoridade 

monetária. Conquistada no ano passado, 

com o argumento também de se 

desvencilhar dos ciclos políticos, a 

independência, na avaliação de 

especialistas, blinda mais o BC de 

pressões populistas e dá mais espaço 

para continuar, se for preciso, a alta de 

juros às vésperas da disputa 

presidencial. Mas alguns economistas 

ainda acham que a autoridade 

monetária pode preferir não ser tema 

dos discursos inflamados de campanha, 

especialmente considerando que o ciclo 

está no fim. 

 

Sede do BC; para economistas, não é 

desprezível risco de o BC ter de avançar 

com o ciclo de aperto monetário a 

setembro, no auge da campanha 

eleitoral.  Foto: Dida Sampaio/Estadão 

 

O presidente Jair Bolsonaro tem 

postura errática em relação ao choque de 

juros que vem sendo conduzido 

pela política monetária desde março 

de 2021, o mais longo e forte ciclo desde 

a criação do sistema de metas (1999). Só 

na semana passada, o presidente disse 

que "não queria defender o BC" e que a 

tendência era a taxa Selic "começar a 

cair". Mas dois dias depois afirmou que 

o órgão estava colaborando para conter 

a inflação. 

 

O Copom já sinalizou nova alta da Selic 

em agosto, para 13,5% ou 13,75%, de 

13,25% ao ano atualmente. Também 

indicou que pretende deixar os juros 

mais contracionistas por mais tempo, 

terminando 2023 provavelmente acima 

de 10%, para alcançar uma inflação "ao 

redor" do centro da meta do ano que 

vem (3,25%), abaixo de sua projeção 

atual de 4%. 

 

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/eleicoes-2022
https://tudo-sobre.estadao.com.br/juros
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/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/copom-comite-de-politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/politica-monetaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
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Estimativa para 2023 acima da 
meta 
 
Para o economista João Fernandes, 

sócio da Quantitas Asset, essa estratégia 

parece arriscada, especialmente 

pensando no cenário de inflação de 

serviços. Hoje, o economista espera 

5,5% para o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) em 2023. 

 

No último levantamento 

do Estadão/Broadcast, a mediana do 

mercado para o IPCA de 2023 saltou 

para 5%, pela primeira vez acima do teto 

da meta (4,75%). A estimativa 

intermediária para 2024 avançou de 

3,0% para 3,25%, acima do centro do 

alvo no ano (3%). O Boletim Focus não 

tem sido divulgado em meio à greve dos 

servidores do BC. 

 

"Não tem como descartar que as 

expectativas comecem a subir mais que 

5%. Nesse sentido, a alternativa seria 

aumentar mais uma vez o juro, para 

14,25%, por exemplo", diz Fernandes, 

que projeta, por ora, 13,75% no fim do 

ciclo, em agosto. Se for necessário, o 

economista-chefe da gestora, Ivo 

Chermont, não acredita que a eleição 

seja decisiva para impedir o BC de 

continuar o aperto monetário. 

 

Da mesma forma, o chefe do Centro de 

Estudos Monetários da FGV e ex-

diretor do BC, José Julio Sena, diz que 

ainda é difícil precisar o fim do ciclo de 

alta de juros, mas que a diretoria atual 

não demonstra que deixaria de elevar os 

juros por causa da eleição. "Claro que a 

autonomia formal reforça a minha 

convicção. O ponto é: se o BC sentir que 

precisa fazer mais aumento, acho que 

acabará fazendo. No momento ninguém 

sabe se será ou não necessário." 

 

O economista-chefe da Genoa Capital, 

Igor Velecico, também avalia que a 

independência formal do BC abre espaço 

para que a autoridade monetária avance 

com o ciclo de aperto mesmo às vésperas 

das eleições. Pondera, contudo, que a 

preferência da autarquia parece ser 

atingir os juros terminais em breve. "Há 

uma sensação no mercado de que o BC 

não quer ser mais um tema dentro do 

debate eleitoral", afirma. 

 

Para Velecico, há chance de extensão do 

aumento da Selic após a alta já 

sinalizada para agosto, atualmente a 

única contida no seu cenário-base, com 

projeção de 13,75%. De acordo com o 

analista, as menções explícitas do BC à 

intenção de parar de subir juros em 

breve podem contribuir para um 

movimento de desancoragem das 

expectativas de inflação, que levaria à 

necessidade de uma política monetária 

mais restritiva. 

 

"Com essa comunicação e com os 

diversos choques, as expectativas foram 

piorando [porque os analistas mantém a 

projeção de Selic estável] e acabamos 

tendo, ao longo do tempo, de entregar 

um juro muito mais alto, e com uma 

inflação muito pior", diz. "A 

comunicação que mais ajuda a conter 

essa dinâmica perversa de expectativas é 

a que diz 'vou fazer o que precisar fazer 

para levar a inflação à meta'". 

 

Já o economista para Brasil do Barclays, 

Roberto Secemski, acredita que o BC 

deve iniciar o período de estabilidade 

com "Selic alta por mais tempo" a partir 

de setembro, após o juro chegar a 13,75% 

em agosto. "Acreditamos que, dada a 

oportunidade, o BC preferiria 

interromper o ciclo e, depois disso, 

manter as taxas 'altas por mais tempo', 

para evitar o emaranhamento com a 

temporada eleitoral", diz, em relatório, 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgv-fundacao-getulio-vargas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jose-julio-sena
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acrescentando que 2024 já entra no 

horizonte relevante em agosto e o BC 

pode preferir observar os efeitos 

defasados do aperto já realizado. 

 

De modo semelhante, o sócio e 

economista-chefe da Reach Capital, Igor 

Barenboim, acredita ser difícil o BC 

alongar o ciclo para depois de agosto. 

Além do horizonte de 2024 ir ganhando 

mais peso, o economista acredita que, 

até setembro, a autoridade monetária já 

deve ver números de IPCA mais baixos, 

como efeito das medidas tributárias para 

baixar os preços de combustíveis e 

energia. 

 

"É um cenário difícil [continuar o ciclo 

em setembro], ainda mais no meio da 

eleição. Mesmo em momentos em que 

era muito óbvia a necessidade de alta de 

juros, o BC esperou [a eleição]. E, agora, 

já está no fim do ciclo, o juro real está 

muito alto."  

 

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

ias/geral,alta-juros-ate-setembro-

vespera-eleicao-avaliam-

economistas,70004105854  

 

Retorne ao índice 
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Entenda por que o governo 
quer decretar estado de 
emergência e quais são as 
consequências 
 
Medida permite aumentar as despesas 
fora do teto de gastos com benefícios 
sociais em ano de eleição; especialistas 
falam em manobra na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e na lei 
eleitoral 

 
Anna Carolina Papp , O Estado de 
S.Paulo 
30 de junho de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA – A estratégia do governo de 

decretar estado de emergência para 

aprovar um amplo pacote de benefícios 

sociais às vésperas da eleição é vista 

como frágil e questionável por 

especialistas ouvidos pelo Estadão – 

tanto do ponto de vista jurídico como 

fiscal. O chamado “pacote do desespero” 

já está avaliado em R$ 38,7 bilhões fora 

do teto de gastos – e pode fazer as 

despesas do governo voltarem a crescer 

como proporção do PIB, o que não 

acontecia desde o início da regra do teto 

de gastos. 

 

Segundo o economista Marcos Mendes, 

pesquisador associado do Insper e um 

dos pais da regra do teto, o pacote, que 

inclui medidas como aumento 

do Auxílio Brasil para R$ 600, a 

zeragem da fila e a criação de uma bolsa-

caminhoneiro de R$ 1 mil, significaria 

um gasto adicional de 0,4% do PIB em 

2022. 

 

Com isso, a despesa primária do governo 

(sem contar os gastos com o pagamento 

dos juros) passaria para 19% do PIB – 

revertendo a trajetória de queda 

instaurada pelo teto. “É um custo fiscal 

muito alto e em aberto, pois vem 

aumentando e abre um precedente 

perigoso em termos constitucionais”, diz 

Mendes. 

 

O teto de gastos, que passou a valer em 

2017, limita as despesas do governo à 

inflação do ano anterior. Com a lei, o 

gasto primário, que beirou 20% do PIB 

em 2016, chegou a cair a 19,3%. Voltou a 

subir em razão da pandemia e bateu o 

pico de 26,1% em 2020. Passada a 

calamidade, para este ano, a projeção 

era de que chegasse a 18,2% do PIB. Com 

o novo pacote à mesa e considerando 

precatórios parcelados do governo – 

dívidas judiciais da União –, o gasto 

deve voltar ao patamar de 19%. 

 

“A calamidade abriria espaço para muito 

mais gastos, como na pandemia. Já o 

conceito de estado de emergência está 

mais relacionado a desastres, como os 

climáticos. Trata-se de uma 

descaracterização da legislação, para 

financiar o pacote às vésperas da 

eleição”, diz ele. 

 

Mendes avalia como positivo o fato de o 

governo ter decidido direcionar o valor 

reservado inicialmente pela PEC dos 

Combustíveis diretamente para o 

Auxílio Brasil, em vez de compensar a 

perda de arrecadação dos Estados que 

zerassem o ICMS do diesel e do gás. 

 

“Empobrecimento se resolve com 

transferência de renda, mas aí começam 

os problemas, porque o Auxílio Brasil foi 

mal desenhado”, diz. “O valor mínimo de 

R$ 400 estimulou a divisão de famílias 

para acumular benefícios. Com R$ 600, 

haverá mais estímulo a essa divisão, e 

aumento adicional da fila – essa mesma 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/auxilio-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec-dos-combustiveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec-dos-combustiveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
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que o governo quer zerar. O programa 

está perdendo o foco.” 

 

Governo quer decretar estado de 

emergência a fim de aumentar as 

despesas fora do teto de gastos com 

benefícios sociais em ano de 

eleição  Foto: Werther Santana/Estadão 

 

Disparada dos combustíveis 
 
A constitucionalista Nina Pencak, do 

escritório Mannrich e Vasconcelos 

Advogados, concorda com a avaliação de 

que o cenário atual não se configura 

como excepcional para decreto de estado 

de emergência. 

 

A justificativa do governo é a disparada 

do preço dos combustíveis, por causa 

da guerra entre Rússia e Ucrânia. 

Porém, apesar de elevado, o preço do 

barril de petróleo no mercado 

internacional hoje não está no seu pico. 

Em março, beirou os US$ 140 – hoje, 

está abaixo dos US$ 120. 

 

“Estado de emergência, pela lei, tem a 

ver com desastre, não com uma situação 

de crise econômica. Se qualquer crise 

que gere aumento de preços virar estado 

de emergência, a gente vai viver em 

estado de emergência”, diz ela. “Criar 

uma exceção à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, sendo que 

há dispositivos na Constituição que 

vedam essas despesas, dispositivos da 

legislação eleitoral, é a 

constitucionalização de uma 

irresponsabilidade fiscal”, diz. 

 

A economista-sênior da consultoria 

Tendências, Juliana Damasceno, alerta 

que o decreto do estado de emergência 

abre precedentes e pode ser apenas a 

porta de entrada para uma série de 

outros gastos. 

 

“O que essa PEC está fazendo é abrindo 

uma manobra na Lei de 

Responsabilidade Fiscal e na lei 

eleitoral. Abrindo esse crédito 

extraordinário, que respaldo o governo 

tem para não conceder reajuste aos 

servidores, por exemplo?”, questiona. “A 

forma apressada e eleitoreira que tem 

sido o norte das decisões de política 

econômica tem deixado uma conta 

muito cara. A questão eleitoral passa 

determinar os rumos do orçamento em 

2022 e deixa preocupações para 2023.” 

  

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

ias/geral,entenda-governo-decretar-

estado-emergencia-

consequencias,70004105670  

 
Retorne ao índice 
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Superintendência do Cade vê 
eventuais problemas em 
leilão de terminal no Porto de 
Santos 
 
Regulador vê possível concentração de 
mercado que pode reforçar grupos 
Maersk e MSC no país 

 
29.jun.2022 às 21h51 
Alberto Alerigi Jr. 
SÃO PAULO | REUTERS 
 
A Superintendência-Geral do Cade 

(Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica) publicou nesta quarta-feira 

(29) uma nota técnica que identifica 

eventuais problemas de concentração de 

mercado no planejado leilão de um 

terminal de contêineres no Porto de 

Santos que pode reforçar verticalização 

dos grupos internacionais Maersk e MSC 

no país. 

 

A área, STS-10, é conhecida como "Cais 

do Saboó" e possui cerca de 600 mil 

metros quadrados contíguos à área 

ocupada pela BTP Santos, joint venture 

de movimentação de contêineres 

controlada por Maersk e MSC, segundo 

a nota técnica publicada pelo Cade. 

 

O governo federal planeja o leilão do 

STS-10 para o quarto trimestre deste 

ano e o edital tem expectativa de ser 

publicado no terceiro trimestre. O 

empreendimento tem previsão de 

investimento de R$ 3,28 bilhões, 

segundo dados do PPI (Programa de 

Parcerias de Investimentos). 

 
Um dos 55 terminais do Porto de Santos 

- Bruno Santsos - 

3.abr.2020/Folhapress 

 

Segundo a nota técnica, caso a BTP 

Santos vença o leilão, sua capacidade de 

movimentação passará de 2 milhões 

para 4,32 milhões de TEUs por ano, 

"permitindo que suas acionistas, Maersk 

e MSC, possam ampliar a movimentação 

de suas cargas em terminal próprio, o 

que atualmente não é integralmente 

possível em razão da falta de capacidade 

ociosa do [terminal] BTP Santos". 

 

Maersk e MSC são as duas únicas 

armadoras verticalizadas com serviços 

de terminais portuários no Brasil, 

segundo a nota técnica da autarquia 

elaborada para auxiliar a Antaq (Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários) a 

formatar o leilão. A MSC detém 

participação nos terminais de 

contêineres Multi-Rio (RJ), Portonave 

(SC), Terminal de Vila Velha (ES); já a 

Maersk detém fatias nos terminais de 

contêineres APMT Pecém (CE), APMT 

Itajaí (SC) e Itapoá (SC). 

 

A nota técnica foi publicada cerca de um 

mês depois que a Superintendência do 

Cade recomendou a aprovação, sem 

restrições, da venda do controle da 

operadora logística brasileira Log-In 

para uma subsidiária do grupo marítimo 

MSC. 

 

Segundo a ABTP (Associação Brasileira 

dos Terminais Portuários), a presença 

https://fotografia.folha.uol.com.br/porto-de-santos
https://fotografia.folha.uol.com.br/porto-de-santos
http://www.folha.com.br/


24 

 

de armadores, empresas que atuam no 

transporte de contêineres, em leilões 

como o do STS-10 pode atingir o valor 

dos fretes. 

 

"A participação indiscriminada e sem 

regulamentação de grandes empresas do 

mercado de transporte marítimo de 

contêineres nos processos licitatórios 

pode gerar aumentos nos preços dos 

fretes a longo prazo e diminuir as rotas 

de escoamento da carga brasileira", 

afirmou o presidente ABTP, Jesualdo 

Silva, em comunicado. 

 

Procurada, a BTP Santos não pode 

comentar o assunto de imediato. 

 

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

o/2022/06/superintendencia-do-cade-

ve-eventuais-problemas-em-leilao-de-

terminal-no-porto-de-santos.shtml  
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Economia 

Tesouro vê superávit 
suficiente para queda da 
dívida pública até o fim da 
década 
 
Relatório inédito do órgão traça 
projeções fiscais para os próximos 10 
anos; divulgação será semestral 
 
30.jun.2022 às 6h00 
Idiana Tomazelli 
BRASÍLIA 
 
As contas públicas do país devem sair do 

vermelho e registrar superávit a partir 

de 2024, resultado que ganhará força 

nos anos seguintes e recolocará a dívida 

pública em trajetória de queda até o fim 

da década, projeta o Tesouro Nacional. 

 

As estimativas foram divulgadas pelo 

órgão em um documento inédito, que 

traça um panorama detalhado para 

a situação das finanças do país em um 

horizonte de dez anos. A atualização 

desses dados ocorrerá a cada seis meses. 

 

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo 

Valle, destacou que o novo Relatório de 

Projeções Fiscais será importante para 

subsidiar o debate sobre as políticas 

públicas no país, inclusive no momento 

em que diferentes candidatos à 

Presidência da República defendem 

mudanças nas regras fiscais —a 

principal delas o teto de gastos, que 

limita o avanço das despesas à inflação. 

 
O secretário do Tesouro Nacional, Paulo 

Valle, em entrevista coletiva 

- Washington Costa - 

29.out.2021/Ascom ME 

 

"Somos uma fonte essencial de dados, e 

nosso objetivo é fornecer esses dados 

para gerar o debate", disse Valle nesta 

quarta-feira (29). "O objetivo é que ele 

realmente sirva não só ao debate na 

eleição, quando esse tipo de dado é até 

mais observado, mas 

permanentemente." 

 

Na avaliação do secretário, os cenários 

traçados pelo Tesouro, com base em 

premissas técnicas, podem "facilitar as 

escolhas futuras" de políticas. O 

documento é resultado do trabalho de 

um grupo de quase 20 técnicos do órgão. 

 

Segundo as estimativas, a dívida bruta 

do governo geral deve fechar este ano em 

78,3% do PIB (Produto Interno Bruto), 

subir a 78,5% em 2023 e cair 

paulatinamente até 69,9% do PIB em 

2031 —patamar próximo ao que era 

observado em 2016. 

 

Já a dívida líquida, que desconta ativos 

como as reservas internacionais, deve 

fechar o ano em 59,9% do PIB e 

continuará subindo até 2027, mas 

depois inicia uma trajetória de queda, 

atingindo 60,9% do PIB em 2031. 

 

Os cálculos do Tesouro indicam a 

possibilidade de o Brasil registrar 

superávits crescentes em suas contas. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/idiana-tomazelli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/contas-do-governo-tem-rombo-de-r-63-bilhoes-em-marco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/contas-do-governo-tem-rombo-de-r-63-bilhoes-em-marco.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/divida-publica-ficara-acima-de-nivel-pre-covid-por-ao-menos-10-anos.shtml
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Neste ano, a previsão ainda é negativa, 

com rombo equivalente a 0,6% do PIB. 

Mas em 2024 as contas voltariam ao 

azul, com superávit de 0,2% do PIB, 

após 10 anos de rombos sucessivos, 

desde 2014. 

 

O resultado continuaria melhorando de 

forma consistente até atingir 2,5% do 

PIB em 2031. O superávit nada mais é 

que um sinal de que o governo arrecada 

mais do que gasta. Essa economia é 

usada no pagamento de juros da dívida 

pública. 

 

Tão importantes quanto os resultados de 

médio e longo prazo, porém, são as 

premissas usadas pelo Tesouro 

Nacional. A primeira delas é a 

manutenção do desenho atual do teto de 

gastos ao menos até 2026. 

 

A partir de 2027, o órgão considera que 

os precatórios (dívidas após sentença 

judicial definitiva) voltarão a ser pagos 

integralmente, revertendo o 

parcelamento aprovado na PEC dos 

Precatórios. 

 

Para manter um nível sustentável de 

despesas discricionárias, que incluem os 

investimentos e o custeio da máquina 

pública, o Tesouro também adota como 

premissa que o teto de gastos passará a 

permitir um crescimento real das 

despesas (isto é, acima da inflação) de 

1,5% ao ano a partir de 2027. 

 

"Não se trata de um posicionamento do 

Tesouro sobre políticas públicas 

específicas", ressaltou o subsecretário de 

Planejamento Estratégico da Política 

Fiscal do Tesouro, David Athayde. 

Segundo ele, as simulações demonstram 

a importância de ter uma regra fiscal 

consistente e duradoura, seja ela qual 

for. 

 

"Qualquer discussão que venha a ter 

sobre teto de gastos, é fundamental para 

ter visão de médio e longo prazo", 

afirmou. 

 

Valle também destacou que o saldo final 

das contas em 2022 não deve ser tão 

afetado pelas recentes medidas em 

tramitação no Congresso Nacional para 

minimizar o impacto da alta dos 

combustíveis. 

 

A PEC (proposta de emenda à 

Constituição) que prevê o estado de 

emergência em função dos preços de 

petróleo e derivados abriu caminho para 

R$ 38,7 bilhões em despesas com 

benefícios sociais em ano eleitoral, todas 

feitas fora do teto de gastos. O governo 

ainda abriu mão de outros R$ 16,8 

bilhões em receitas para desonerar 

tributos federais sobre gasolina e etanol 

até o fim do ano. 

 

O custo total de R$ 55,5 bilhões do novo 

pacote deve ser compensado pelo 

ingresso de receitas extraordinárias com 

a privatização da Eletrobras (R$ 26,6 

bilhões) e dividendos adicionais da 

Petrobras (cerca de R$ 10 bilhões no 

próximo trimestre) e do BNDES (R$ 

18,8 bilhões referentes a anos 

anteriores). 

 

O subsecretário da Dívida Pública do 

Tesouro, Otávio Ladeira, afirmou que o 

novo relatório amplia o horizonte das 

análises fiscais do governo, hoje restritas 

a um período de três anos, como 

usualmente é contemplado na LDO (Lei 

de Diretrizes Orçamentárias) e na LOA 

(Lei Orçamentária Anual). 

 

"Quando a análise se limita a três anos, 

ainda que seja razoável para algumas 

observações, para outras não ajuda", 

disse. Ele também ressaltou que o 

Tesouro terá mais liberdade para "trazer 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/governo-quer-usar-pec-dos-combustiveis-para-zerar-fila-do-auxilio-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/governo-quer-usar-pec-dos-combustiveis-para-zerar-fila-do-auxilio-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/governo-quer-usar-pec-dos-combustiveis-para-zerar-fila-do-auxilio-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/eletrobras-fixa-preco-de-r-42-por-acao-em-oferta-de-privatizacao-dizem-fontes.shtml
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um ponto interessante ou outro" para 

fomentar o debate. 

 

Na avaliação do subsecretário, uma das 

grandes contribuições do documento é 

mostrar que, mesmo com esforços 

recentes para controlar a dívida pública, 

o Brasil ainda está longe de seus pares. 

Economias emergentes têm um 

endividamento ao redor de 64% do PIB. 

 

Países com grau de investimento, selo de 

bom pagador que dá acesso a um 

mercado mais amplo e com custo menor 

de juros, têm um nível ainda menor de 

dívida pública. 

 

"Não é uma discussão de 

sustentabilidade, a dívida [do Brasil] 

tem se mostrado sustentável sem tantas 

preocupações. A questão é o quão 

relevante é a discussão do financiamento 

a custos mais razoáveis, e isso é uma 

discussão eminentemente política", 

afirmou Ladeira. 

  
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/tesouro-ve-superavit-
suficiente-para-queda-da-divida-
publica-ate-o-fim-da-decada.shtml  
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Sem lei que a restrinja, 
cautelar dura enquanto for 
necessária ao processo penal 
 
30 de junho de 2022, 8h46 
Por Danilo Vital 
 
Não há, no Brasil, lei que restrinja ou 

limite o prazo de duração das medidas 

cautelares diversas da prisão. Elas 

podem durar enquanto forem 

necessárias e adequadas, levando em 

conta as peculiaridades do caso e do 

agente, conforme prevê o artigo 282 do 

Código de Processo Penal. 

 

Acusada de descaminho está com 

passaporte apreendido cautelarmente 

desde 2017 

 

Com esse entendimento, a 5ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça denegou a 

ordem em Habeas Corpus ajuizado por 

uma mulher que, condenada por 

descaminho, está com o passaporte 

retido e proibida de viajar para fora do 

Brasil desde maio de 2017. 

 

A cautelar foi imposta porque havia 

indícios de que poderia reincidir. A 

acusada já tinha uma condenação pelo 

crime de descaminho consumado, em 

2012. Foi pega ao tentar entrar no Brasil 

com mais de US$ 20 mil em vestuário, 

acessórios e cosméticos. 

 

Depois disso, fez ao menos 22 viagens 

internacionais de curta duração (entre 4 

e 7 dias), com intervalo de um mês entre 

elas. Para o juízo sentenciante, ficou 

evidente se tratar de pessoa que se 

dedica à atividade criminosa do 

descaminho. 

 

O pedido de devolução do passaporte foi 

feito nos autos da apelação contra a 

segunda sentença condenatória. A ré 

informou que gostaria de viajar para 

Cancún (México) por um "período 

aproximado" de oito dias para 

comemorar seu aniversário. 

 

Após o indeferimento, ela acionou o STJ 

alegando violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, já 

que a cautelar representa sanção mais 

grave que a própria condenação, de 3 

anos de reclusão em regime aberto, pena 

substituição de pena por duas restritivas 

de direito. 

 

Relator, o ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca afastou qualquer ilegalidade. 

Entendeu justificada a cautelar, 

considerando que a ré é acusada de 

reiteradamente internalizar 

mercadorias importadas, de alto valor, 

sem o correspondente pagamento de 

tributos. 

 

Não há excesso na duração das medidas 

porque esses prazos devem ser avaliados 

a partir de um juízo de razoabilidade. 

Não basta a mera soma aritmética para 

concluir que a cautelar dura mais tempo 

que a própria pena. 

 

"Vale destacar que não há disposição 

legal que restrinja o prazo de duração 

das medidas cautelares diversas da 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-30/cautelar-durar-enquanto-for-necessaria-processo-penal#author
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prisão, as quais podem perdurar 

enquanto presentes os requisitos do 

artigo 282 do Código de Processo Penal, 

devidamente observadas as 

peculiaridades do caso e do agente", 

concluiu. A votação na 5ª Turma foi 

unânime. 

 

HC 737.657 
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STF nega ADI da Abratel que 
questionava cobrança de taxa 
de emissoras de rádio 
 
30 de junho de 2022, 7h30 
Por Camila Mazzotto 
 
Embora não caiba à Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) a outorga 

dos serviços de radiodifusão, é direito 

do órgão regulador fiscalizar os aspectos 

técnicos das estações dos serviços de 

radiodifusão e cobrar taxas 

pela fiscalização de instalação e de 

funcionamento, previstas nos §§ 1º e 2º 

do art. 6º da Lei 9.472/1997. 

 

Carlos Moura/SCO/STFAtividade de fiscalização 

integra poder de polícia atribuído à 

Anatel, diz Weber  

 

Essa atividade de fiscalização, por si só, 

"insere-se no poder de polícia que lhe foi 

atribuído", conforme explicou em seu 

voto a ministra Rosa Weber, relatora de 

processo que rejeitou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4.039, de autoria 

da Associação Brasileira de 

Radiodifusão, Tecnologia e 

Telecomunicações (ABRATEL). 

 

Por maioria, a ADI foi julgada 

improcedente pelo Plenário Virtual do 

Supremo Tribunal Federal na segunda-

feira (27/6). 

 

Na ação, a ABRATEL questionava 

o dispositivo legal que trata da cobrança 

de taxa de fiscalização e funcionamento 

de emissoras de rádio e TV. 

 

A associação argumentava que a taxa é 

inconstitucional  porque só deveria ser 

cobrada "em virtude do exercício do 

poder de polícia ou da utilização de 

serviços públicos divisíveis e 

específicos". 

 

Também defendeu que haveria um ônus 

tributário supostamente incidente 

apenas sobre o setor de radiodifusão, 

embora os benefícios recaiam, segundo 

a organização, somente sobre o setor de 

telecomunicações. 

 

De acordo com Weber, contudo, as taxas 

de fiscalização foram estabelecidas em 

função do exercício regular do poder de 

polícia conferido à Anatel sobre a 

atividade em exame. 

 

A ministra explicou que o Fundo de 

Fiscalização das Telecomunicações 

(Fistel) é composto, de forma não 

exclusiva, por fontes relativas ao poder 

de outorga do direito e pelos recursos 

das taxas de fiscalização de instalação e 

de fiscalização de funcionamento. 

 

A totalidade do montante, segundo a 

magistrada, é aplicada pela Anatel nas 

atividades prescritas legalmente, entre 

as quais se incluem as referentes à 

fiscalização dos serviços de 

radiodifusão. 

 

"Os recursos do FISTEL são empregados 

pela ANATEL em ações que abrangem 

toda a área de telecomunicações, de 

modo a incluir, nomeadamente, como 

faz a redação do art. 211 da Lei nº 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-30/stf-nega-adi-questionava-cobranca-taxa-emissoras-radio#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5070.htm
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9.472/1997, os serviços de 

radiodifusão", concluiu Weber. 

 

Clique aqui para ler o voto de Rosa 

Weber 

 

ADI 4.039 
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30/stf-nega-adi-questionava-cobranca-
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IDP, FGV e JusBrasil firmam 
acordo para aprimorar 
pesquisa jurídica 
 
30 de junho de 2022, 11h34 
 
O Instituto Brasileiro de Ensino, 

Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), a 

FGV Conhecimento, a Associação dos 

Magistrados do Brasil e o JusBrasil 

anunciaram nesta quarta-feira (29/6) 

parceria inédita para aprimorar a 

pesquisa de jurisprudência em áreas 

estratégicas a partir da tecnologia. 

 

ReproduçãoProjeto foi idealizado por João 

Paulo Bachur (IDP), ao lado do ministro 

Luís Felipe Salomão (STJ) e de Sidnei 

Gonzalez (FGV Conhecimento) 

 

O anúncio foi feito durante o X Fórum 

Jurídico de Lisboa, organizado pelo IDP. 

O objetivo do acordo é desenvolver uma 

abordagem prática para a pesquisa 

acadêmica, apoiada em decisões 

concretas do Judiciário. 

 

O projeto foi idealizado por João Paulo 

Bachur, coordenador do mestrado e 

doutorado em direito constitucional do 

IDP, ao lado do ministro Luís Felipe 

Salomão (STJ) e de Sidnei Gonzalez 

(FGV Conhecimento). 

A iniciativa irá selecionar equipes de 

pesquisadores para fazer análise de 

jurisprudência a partir da plataforma 

JusBrasil, que hoje possui uma das mais 

completas ferramentas de busca de 

dados de processos judiciais no país. A 

ideia é combinar análise quantitativa e 

qualitativa da jurisprudência. 

 

Com essas ferramentas, serão 

coletadas e sistematizadas, de forma 

contextualizada, as decisões mais 

importantes sobre temas relevantes, 

como medidas administrativas aplicadas 

por agências reguladoras ou pelo 

Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (Cade).  

 

Parceria foi firmada durante o X Fórum 

Jurídico de Lisboa, organizado pelo 

IDPReprodução 

 

Também será possível conduzir 

pesquisas de jurisprudência 

longitudinais: acompanhar e avaliar a 

evolução da jurisprudência sobre 

o Marco Civil da Internet, por exemplo. 

 

"Esses são apenas alguns exemplos das 

potencialidades abertas pelo emprego 

das novas tecnologias na pesquisa 

empírica de jurisprudência", diz Bachur, 

do IDP. 

 

Os resultados das pesquisas serão 

divulgados no workshop de lançamento 

das publicações do projeto. O objetivo é 

apresentar um diagnóstico qualificado 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-27/veja-fotos-abertura-forum-juridico-libsoa-2022
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da jurisprudência brasileira a partir do 

emprego das novas tecnologias de 

inteligência artificial na análise de 

jurisprudência. 

 

O edital deve ser publicado no início do 

segundo semestre deste ano. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
30/idp-fgv-jusbrasil-firmam-acordo-
aprimorar-pesquisa-juridica  
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STF invalida lei que permitia 
usar depósito judicial em 
ações sociais 
 
Lei de Pernambuco autorizava 

Executivo a utilizar depósitos judiciais e 

extrajudiciais de terceiros em programas 

e ações sociais e no pagamento de 

precatórios judiciais. 

 

quarta-feira, 29 de junho de 2022 

 

O STF invalidou lei do Estado de 

Pernambuco que permitia a utilização 

de depósitos judiciais e extrajudiciais 

de terceiros em programas e ações 

sociais e no pagamento de precatórios 

judiciais relativos a créditos de 

natureza alimentar. 

 

Por unanimidade, o colegiado julgou 

procedente a ação direta de 

inconstitucionalidade. 

 

A ação foi ajuizada pela PGR contra a lei 

estadual 12.305/02, que destina para a 

Conta Central de Depósitos 

Procedimentais os depósitos judiciais e 

extrajudiciais, em dinheiro, à 

disposição do Poder Judiciário estadual 

ou da Secretaria da Fazenda. 

 

De acordo com a lei, de 50% a 80% dos 

créditos transferidos à conta central 

deverão compor um fundo de reserva, 

recomposto mensalmente pelo estado. 

 

A PGR argumentou que, como os 

depósitos judiciais são valores 

confiados pelas partes ao Poder 

Judiciário, que fica responsável pela 

sua conservação e sua restituição ao 

final do processo, para a efetivação da 

tutela jurisdicional, sua utilização pelo 

Poder Público é tema diretamente 

relacionado com o campo do Direito 

Civil e do Processual Civil, de 

competência privativa da União para 

legislar. 

 

 
STF declara inválida lei pernambucana 

que usa depósito judicial para 

programa social.(Imagem: Pexels) 

 

Desarmonia 

 

A relatora da ação, ministra Rosa 

Weber, constatou que a lei cria 

desarmonia no sistema de pesos e 

contrapesos, pois autoriza a ingerência 

do Executivo em valores depositados 

por terceiros em razão de processos dos 

quais o ente federativo não faz parte. 

 

A ministra observou que a norma 

configura expropriação de valores 

pertencentes ao jurisdicionado, 

violando o direito de propriedade, já 

que esses recursos não compõem as 

receitas públicas. A relatora salientou 

que a lei pernambucana possibilita 

ingerência indevida de um poder sobre 

outro. 

 

Em seu voto, Rosa Weber destacou que 

a permissão para o uso de recursos de 

depósitos judiciais instituiu uma 

situação sem qualquer previsão na 

legislação federal e invadiu a 

competência da União para legislar 

sobre direito processual e normas 

gerais de direito financeiro. 

 

 

https://www.migalhas.com.br/
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A ministra frisou que a jurisprudência 

do Supremo é clara no sentido de que a 

matéria relativa aos depósitos judiciais 

é de competência legislativa privativa 

da União. 

 

Também, por unanimidade, o colegiado 

aprovou a proposta de modulação dos 

efeitos da decisão, para assentar a 

validade da lei até a data da publicação 

da ata do julgamento da ADIn 6.660. 

 

A relatora verificou que, como a 

aplicação da norma possibilitou o 

manejo dos recursos depositados 

judicialmente, a medida é necessária 

para proteger a confiança legítima e a 

boa-fé objetiva. 

 

 Processo: ADIn 6.660 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/368879/stf-invalida-lei-que-permitia-
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Moraes sobre ataque à 
democracia: "Judiciário vai se 
manter destemido" 
 
Ministro disse também que o Brasil 
sabe como manter a sua democracia. 
 
quinta-feira, 30 de junho de 2022 
 
Nesta quarta-feira, 29, o 

ministro Alexandre de Moraes, do 

STF, palestrou durante o último dia do 

X Fórum Jurídico de Lisboa. Durante 

seu pronunciamento, o ministro disse 

que o Judiciário já sabe como as 

milícias digitais que atacam a 

democracia funcionam e que já há 

"anticorpos" para isso. 

 

"O Brasil sabe como manter a sua 

democracia e o Poder Judiciário vai 

permanecer independente, corajoso, 

competente e destemido." 

 

Moraes assumirá a presidência do TSE 

a partir de agosto. 

 

O evento 

 

De 27 a 29 de junho de 2022 será 

realizado, em Portugal, o X Fórum 

Jurídico de Lisboa. Em sua décima 

edição, o evento tem como mote 

"Governance da Ordem Jurídica em 

Transformação". Também estarão em 

debate temas como liberdades 

individuais, crise da democracia na 

geopolítica global, transformações 

econômicas, meio ambiente, novas 

tecnologias e desafios do Estado 

regulador. O objetivo é promover o 

diálogo entre Brasil e Portugal a partir 

de uma perspectiva de governança em 

contínua transformação. O Congresso é 

realizado pelo IDP, pelo Instituto de 

Ciências Jurídico-Políticas da 

Faculdade de Direito de Lisboa e pela 

FGV. 

 

 
  

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

/368911/moraes-sobre-ataque-a-

democracia--judiciario-vai-se-manter-

destemido  
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STJ: Resolução do CFM que 
adota tabela de honorários é 
ilegítima 
 
Entendimento é de que o Conselho não 
pode criar regras que interfiram na 
liberdade contratual envolvendo os 
planos de saúde e suas operadoras. 
 
quinta-feira, 30 de junho de 2022 
 
É ilegítima a resolução 1.673/03, do 

CFM - Conselho Federal de Medicina, 

que adotou a CBHPM - Classificação 

Brasileira Harmonizada de 

Procedimentos Médicos como tabela de 

honorários obrigatória em relação ao 

sistema de saúde suplementar. A 

decisão mantida pela ministra Assusete 

Magalhães, do STJ, entendeu que o 

Conselho não pode criar regras que 

interfiram na liberdade contratual 

envolvendo os planos de saúde e suas 

operadoras. 

 

Plano de saúde ajuizou ação contra o 

CFM, objetivando a declaração de 

nulidade da resolução 1.673/03. O 

processo tramitou por 18 anos. 

 

Em 1ª e 2ª instâncias, prevaleceu o 

entendimento de que a resolução é 

ilegítima. 

 

"Embora o Conselho Federal de 

Medicina tenha competência para 

exercer o Poder de Polícia da classe 

médica (arts. 2° e 15° da 

Lei 3.268/1957), não pode criar regras 

que afetem relações jurídicas de 

terceiros, como no caso dos autos, com 

a imposição, aos médicos, da tabela da 

CBHPM, interferindo na liberdade 

contratual envolvendo os planos de 

saúde e suas operadoras." 

 

Desta decisão o Conselho tentou 

recurso no STJ, porém não teve o 

pedido atendido. O caso foi analisado 

monocraticamente pela ministra 

Assusete Magalhães. 

 

"De início, em relação ao art. 1.022 

do CPC/2015, deve-se ressaltar que o 

acórdão recorrido não incorreu em 

qualquer vício, uma vez que o voto 

condutor do julgado apreciou, 

fundamentadamente, todas as 

questões necessárias à solução da 

controvérsia, dando-lhes, contudo, 

solução jurídica diversa da pretendida 

pela parte recorrente. Vale ressaltar, 

ainda, que não se pode confundir 

decisão contrária ao interesse da parte 

com ausência de fundamentação ou 

negativa de prestação jurisdicional." 

 

 
Resolução do CFM que adota tabela de 

honorários é ilegítima.(Imagem: 

Freepik) 

 

O escritório Advocacia Fontes 

Advogados Associados 

S/S patrocina o caso. 

 

 Processo: AREsp 2.038.481 

 

Veja a decisão. 

 

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

/368899/stj-resolucao-do-cfm-que-

adota-tabela-de-honorarios-e-ilegitima   
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Fux mantém Rosa Weber 
como relatora da ADI sobre 
essencialidade dos 
combustíveis 
 
Mais cedo, a ministra perguntou ao 
presidente do STF se ela poderia passar 
para Gilmar Mendes a relatoria 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
29/06/2022 20:43Atualizado em 
29/06/2022 às 22:15 
 
comentários 

Ministra Rosa Weber. Crédito: Rosinei 

Coutinho/SCO/STF 

 

O presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), ministro Luiz Fux, 

manteve, na noite desta quarta-feira 

(29/6), a relatoria da ADI 7195 com a 

ministra Rosa Weber. A ação pede a 

suspensão imediata da LC 194/2022 — 

que colocou combustíveis, energia 

elétrica e telecomunicações como bens 

essenciais e, portanto, não sujeitos à 

majoração do ICMS. O presidente 

determinou, assim, que os autos sejam 

devolvidos à ministra. 

 

Mais cedo, a ministra Rosa Weber 

emitiu um despacho e perguntou ao 

presidente do STF, Luiz Fux, se ela 

poderia passar para o ministro Gilmar 

Mendes a relatoria da ação por causa 

da conexão desta ação com outras duas 

sobre o tema do ICMS dos combustíveis 

e que estão sob responsabilidade de 

Mendes (ADPF 984 e ADI 7191). No 

despacho, Rosa Weber diz que o pedido 

de prevenção foi pedido dos estados, 

parte no processo. 

 

Fux entendeu que, embora as ações de 

relatoria do ministro Gilmar Mendes 

versem sobre o ICMS dos combustíveis, 

as leis em discussão são diferentes, o que 

não justifica a prevenção. 

 

“É importante consignar que, embora a 

nova Lei Complementar objeto da 

presente ADI altere dois dispositivos da 

Lei Complementar anterior, este fato 

não determina a coincidência parcial de 

objetos, porquanto ausente, nos autos da 

ADI 7191, impugnação dirigida contra a 

novel redação ora combatida nestes 

autos”, escreveu. 

 

Fux ponderou ainda que inexiste 

situação de risco de decisões 

conflitantes. Mas caso ocorra 

sobreposição de decisões, a matéria 

deverá ser levada a análise do colegiado. 

O presidente do STF também afirmou 

que existe uma “pluralidade de ações de 

inconstitucionalidade dirigidas contra 

as novas normas de regulação do ICMS, 

circunstância esta que decorre da 

multiplicação de atos normativos sobre 

o tema e que será, ao cabo, solucionada 

pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, órgão colegiado competente 

tanto para o referendo das decisões 

monocráticas eventualmente proferidas 

pelos Relatores quanto para a decisão 

final da controvérsia constitucional 

posta nas referidas ações”. 

 

Ações 
 
As alterações no ICMS dos 

combustíveis passam por intensa 
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judicialização no Supremo. A ADPF 

984 foi ajuizada pelo presidente da 

República e questiona todas as leis 

estaduais que majoraram a alíquota de 

ICMS sobre os combustíveis acima da 

porcentagem prevista para as operações 

em geral. 

 

Na ADI 7191, os estados questionam 

dispositivos da Lei Complementar 

192/2022, que alterou a sistemática de 

cobrança de ICMS dos combustíveis. Já 

na ADI 7164, a Advocacia-Geral da 

União (AGU) questiona a 

constitucionalidade do Convênio 

16/2022, que, por sua vez, 

regulamentou a LC 192/2022. No 

entanto, como o Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz) revogou 

esse convênio na última quarta-feira 

(22/6), essa ação deve perder o objeto. 

 

A ADPF 984 e a ADI 7191 são relatadas 

pelo ministro Gilmar Mendes. A ADI 

7164, por sua vez, é de relatoria do 

ministro André Mendonça. 

 

Os estados e o Distrito Federal pediram 

que a ação ajuizada nesta segunda-feira, 

a ADI 7195, seja distribuída, por 

prevenção, ao ministro Gilmar Mendes. 

No entanto, a ministra Rosa Weber 

acabou escolhida. 

 

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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Decisão do STF sobre norma 
contra planejamento abusivo 
ainda gera dúvidas 
 
Entendimento condutor, de que o 
dispositivo é uma norma antievasão e 
não antielisão, ainda é controverso 
 
MARIANA BRANCO 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
30/06/2022 07:15 
 
comentários 

Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos 

Públicas 

 

A aplicação da norma para combater o 

planejamento tributário abusivo ainda 

gera debates entre tributaristas, mesmo 

após ter sido declarada constitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 2.446, julgada 21 anos após ter 

sido ajuizada. 

 

A ação questionava a 

constitucionalidade do artigo 116, 

parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional (CTN), que permitia a 

desconsideração de atos e negócios 

jurídicos simulados. Contudo, a 

interpretação da relatora, 

ministra Cármen Lúcia, que, no voto 

condutor do julgamento, considerou o 

dispositivo uma norma antievasão, e não 

antielisão, suscita dúvidas quanto aos 

efeitos práticos da decisão. 

 

Segundo a ministra, o artigo 116, 

parágrafo único, do CTN, é conhecido de 

forma inapropriada como “norma 

antielisão”, já que não proíbe a busca da 

economia fiscal por vias legítimas. Na 

evasão fiscal, o contribuinte busca 

ocultar o fato gerador do tributo após 

sua ocorrência. Já na elisão fiscal, busca 

reduzir os valores devidos evitando a 

relação jurídica que possa gerar a 

obrigação tributária. 

 

Parte dos especialistas defende que a 

adoção da interpretação pelo STF 

favorece o contribuinte, tornando mais 

difícil para a Receita Federal autuar 

empresas que se valem de planejamento 

tributário. Destacam, ainda, que o voto 

condutor entendeu que a eficácia plena 

do artigo 116, parágrafo único, do CTN, 

depende de lei que estabeleça os 

procedimentos a serem seguidos. Assim, 

o contribuinte poderia alegar a 

impossibilidade de autuação sem a 

regulamentação do dispositivo. 

 

Porém, para outros tributaristas, a 

decisão do STF não altera a relação entre 

o contribuinte e o fisco. Segundo esses 

especialistas, o voto de Cármen Lúcia 

apenas explicitou o que já está previsto 

no ordenamento jurídico brasileiro, ou 

seja, que é lícito ao contribuinte buscar 

economia fiscal. Além disso, apontam 

que o artigo 116 é pouco usado em 

autuações fiscais. 

 

Discussão 
 
O artigo 116 foi incluído no CTN pela Lei 

Complementar (LC) 101/2001, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A 

constitucionalidade do dispositivo foi 

questionada no Supremo pela 

Confederação Nacional do Comércio 

(CNC). A entidade alegou, na ADI 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/decisao-do-stf-sobre-norma-contra-planejamento-abusivo-ainda-gera-duvidas-30062022#respond
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/maioria-no-stf-declara-constitucional-norma-contra-planejamento-tributario-abusivo-01042022
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/ctn
https://www.jota.info/tudo-sobre/carmen-lucia
https://www.jota.info/tudo-sobre/lei-de-responsabilidade-fiscal
https://www.jota.info/tudo-sobre/lei-de-responsabilidade-fiscal
https://www.jota.info/tudo-sobre/cnc
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


41 

 

2.446, que a norma permite ao fisco 

tributar fato gerador não ocorrido, 

embora previsto em lei, e introduz 

“interpretação econômica” no Direito 

Tributário. 

 

Contudo, para a ministra Cármen Lúcia, 

a aplicação do dispositivo está restrita 

aos atos ou negócios jurídicos praticados 

com a intenção de dissimular ou ocultar 

o fato gerador. “Faz-se necessária, 

assim, a configuração de fato gerador 

que, por óbvio, além de estar 

devidamente previsto em lei, já tenha 

efetivamente se materializado, fazendo 

surgir a obrigação tributária”, afirmou a 

relatora em seu voto. 

 

A posição de Cármen Lúcia foi 

acompanhada pela maioria do STF, 

ficando vencidos os ministros Ricardo 

Lewandowski e Alexandre de 

Moraes. Para Lewandowski, que abriu 

a divergência, não caberia ao fisco 

desconsiderar negócios jurídicos, 

prerrogativa que só poderia ser exercida 

pelo Poder Judiciário. 

 

Precedente favorável aos 
contribuintes 
 
Para Leonardo Gallotti Olinto, sócio do 

Daudt, Castro e Gallotti Olinto 

Advogados, a partir do momento em que 

o STF definiu o caráter jurídico da 

norma, a Receita Federal não poderá 

mais desconsiderar os atos jurídicos 

praticados com o intuito exclusivo de 

pagar menos tributos. Na avaliação dele, 

o fisco poderá desconsiderar apenas atos 

praticados de forma dolosa para omitir o 

fato gerador do tributo. 

 

“Ou seja, é, como sempre foi, a meu ver, 

completamente legal e lícito que o 

contribuinte procure todos os meios ao 

seu alcance de forma que a tributação 

sobre as operações que pratica seja a 

menor possível. Não precisa mais 

justificar seus atos com base numa 

motivação negocial. Voltamos à era no 

qual o ato criminoso será e deverá ser 

punido, mas o ato legal não é passível de 

reprimenda do Estado. Ninguém pode 

ser punido por pretender, com base nas 

leis vigentes, pagar menos tributo”, diz 

Gallotti Olinto. 

 

O tributarista Caio Malpighi, do 

Mannrich e Vasconcelos, considera 

importante a linha divisória traçada pela 

decisão do Supremo. “Chegou-se à 

conclusão de que, no Brasil, não existe 

regra geral antielisão, que evite o 

planejamento tributário. A evasão fiscal 

implica em uma fraude, uma simulação. 

É preciso, primeiro, que tenha ocorrido 

o fato gerador e o contribuinte tenha 

feito algo para ocultá-lo. Outra coisa é, 

entre a porta A e a porta B, [o 

contribuinte] optar por uma que permita 

pagar menos imposto”, afirma. 

 

Malpighi ressalta, no entanto, que o país 

tem regras antielisivas específicas, como 

a Lei 7.798/89, ou Lei do IPI, que 

estabelece a obrigatoriedade de observar 

o Valor Tributável Mínimo (VTM) nas 

negociações entre partes ligadas, e a Lei 

12.973/2014, que estabeleceu critérios 

para a dedutibilidade do ágio. O 

advogado aponta que há acórdãos 

favoráveis ao contribuinte no Carf em 

casos de planejamento tributário sem 

norma específica. O tributarista acredita 

que, com o entendimento do STF, 

haverá mais decisões do tipo. 

 

Caio Malpighi cita como exemplo o 

processo 16682.720568/2018-96, 

julgado em maio de 2021 pela 1ª Turma 

da 3ª Câmara da 3ª Seção do Carf, no 

qual os conselheiros mantiveram a 

cobrança do IPI contra o contribuinte, 

mas afastaram o PIS/Cofins monofásico. 

O caso envolvia uma acusação de 

subfaturamento nos preços das vendas 
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de uma fabricante de cosméticos para 

atacadistas do mesmo grupo econômico. 

Por maioria de votos, os conselheiros 

mantiveram a cobrança do IPI, devido à 

obrigatoriedade de observar a regra do 

VTM, mas entenderam que, como não 

há norma geral antielisão que impeça o 

planejamento tributário, o contribuinte 

poderia se organizar de forma a reduzir 

o valor do PIS/Cofins devido em 

regime monofásico. 

 

Já em novembro de 2021, a 2ª Turma da 

4ª Câmara da 1ª Seção decidiu a favor do 

contribuinte no processo 

11080.722705/2011-16, afastando a 

cobrança de IRPJ em um caso em que o 

contribuinte segregou atividades para 

buscar economia tributária. Por 

unanimidade, a turma entendeu que a 

instalação de duas empresas na mesma 

área geográfica, com o 

desmembramento das atividades a fim 

de racionalizar as operações e diminuir a 

carga tributária, não constitui 

simulação. 

 

“O interessante neste acórdão é que as 

empresas estavam situadas no mesmo 

terreno. Outro ponto importante foi que 

o fisco demonstrou, e o contribuinte não 

refutou, o fato de uma empresa pagar as 

contas da outra”, observa o advogado 

Thiago Pereira Braga de Morais, 

também da área tributária do Mannrich 

e Vasconcelos. 

 

Sem novidade 
 
Para a procuradora da Fazenda Nacional 

Lana Borges, entretanto, o voto da 

ministra Cármen Lúcia apenas 

explicitou que o ordenamento jurídico 

brasileiro autoriza o planejamento 

tributário. Segundo a procuradora, a 

indefinição sobre a constitucionalidade 

do artigo 116 do CTN ao longo de 21 anos 

acabou levando o fisco e os contribuintes 

a se pautarem por outros dispositivos do 

CTN. 

 

“O voto não trouxe nada novo porque a 

Receita já não se pautava mais pelo 

artigo 116, parágrafo único, para lavrar 

os autos de infração, mas sim pelo artigo 

149, inciso VII, do CTN, e por outros 

dispositivos. Então, o reconhecimento 

da constitucionalidade desse dispositivo 

veio tarde”, comentou. Segundo o artigo 

149, inciso VII, o lançamento tributário 

é efetuado e revisto pela autoridade 

administrativa “quando se comprove 

que o sujeito passivo, ou terceiro em 

benefício daquele, agiu com dolo, fraude 

ou simulação”. 

 

A procuradora afirma ainda que tanto a 

doutrina quanto a PGFN já entendiam 

que o contribuinte poderia buscar a 

economia de tributos a partir de 

mecanismos lícitos. Lana considera 

também que o voto condutor não definiu 

os limites necessários nem para que os 

contribuintes possam fazer 

planejamento tributário com mais 

segurança nem para que a Receita tenha 

as limitações das suas atuações mais 

claras. 

 

O presidente do Sindicato Nacional dos 

Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil (Sindifisco), Isac Falcão, diz 

acreditar que não haverá alteração na 

atuação dos fiscais a partir do 

entendimento do STF. “Do meu ponto 

de vista, a questão vai ficar onde já 

estava, com a necessidade de a 

autoridade fiscal, ao fazer o lançamento, 

caracterizar bem a ocorrência do fato 

gerador. Isso independe de 

regulamentação, pois há fundamento no 

artigo 149 do CTN”, observa. 

 

Segundo Falcão, os auditores fiscais já 

fazem a separação entre o planejamento 

tributário lícito e o ilícito mediante uma 

https://www.jota.info/tudo-sobre/piscofins
https://www.jota.info/tudo-sobre/pgfn
https://www.jota.info/tudo-sobre/sindifisco-nacional
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análise caso a caso. “É lícito a uma 

empresa se dividir, se cindir. O que não 

é lícito é simular, fazer de conta que 

houve uma cisão enquanto os elementos 

da realidade mostram que não houve. Eu 

creio que as empresas vão fazer 

alegações com fundamento na decisão 

da ministra [Cármen Lúcia], como 

fariam de qualquer forma. Mas eu não 

creio [que as alegações] serão efetivas”, 

afirma. 

 

Carf 
 
Com relação ao impacto da decisão nos 

julgamentos do Carf, as avaliações de 

conselheiros do tribunal divergem. Uma 

conselheira da Câmara Superior, 

representante dos contribuintes, 

ressalta que a decisão do STF 

estabeleceu que os atos ou negócios 

jurídicos só podem ser desconsiderados 

pelo fisco em momento posterior à 

ocorrência do fato gerador. 

 

“Temos que observar as decisões 

definitivas do Plenário do STF. A 

ministra disse que [o artigo 116, 

parágrafo único, do CTN] é 

constitucional, mas deu o 

direcionamento para sua aplicação”, 

afirmou. 

 

Para a conselheira, a decisão pode afetar 

o julgamento de uma série de matérias 

no Carf. “Pode influenciar [as decisões 

em casos de] amortização de ágio, ganho 

de capital na incorporação de ações, 

possibilidade de [a empresa] segregar 

atividades. Pode, ainda, ter um reflexo 

indireto na imputação de multa 

qualificada”, acredita. 

 

Já na avaliação de Caio Cesar Nader 

Quintella, ex-vice-presidente da 1ª 

Seção do Carf, a decisão do Supremo 

tende a impactar o tribunal, mas de 

forma limitada. “Os fundamentos 

determinantes que prevaleceram no 

julgamento do STF podem reforçar e 

validar posições favoráveis aos 

contribuintes”, acredita. 

 

Segundo o advogado, a indicação no 

julgado do STF de que a norma é 

antievasão, e não antielisão, 

“desautorizaria muitos argumentos da 

Fazenda Nacional, como o da invalidade 

de negócios praticados sem propósito 

negocial e sob abuso de formas”. 

 

Quintella ressalta ainda que a 

necessidade de regulamentação por lei 

pode favorecer o contribuinte. “A 

ministra Cármen Lúcia afirma que o 

parágrafo único do artigo 116 do CTN 

ainda demanda regulamentação. Esse 

tema é, às vezes, abordado nas raras e 

poucas atuações em que o dispositivo é 

invocado pela fiscalização para 

fundamentar o crédito tributário”, diz. 

 

Um conselheiro da Câmara Superior, 

representante do fisco, também chama a 

atenção para o uso pouco frequente do 

artigo 116, parágrafo único, do CTN, nas 

autuações fiscais. “Os autos de infração 

vêm sendo lavrados sem o uso do 

dispositivo, até porque não foi editada 

lei ordinária regulamentando sua 

aplicação, o que indica que a decisão 

pode ser muito pouco influente, tanto na 

lavratura de autos de infração quanto 

nas decisões da DRJ e do Carf”, diz. Para 

ele, a situação seria diversa se houvesse 

interesse do governo federal em 

regulamentar o dispositivo. 

 

MARIANA BRANCO – Repórter 
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Uma grande rede varejista de farmácias 

de atuação em âmbito nacional 

ingressou com medida judicial via da 

qual pretendia ver reconhecido o direito 

de se creditar extemporaneamente do 

Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) 

indevidamente recolhido nos últimos 

dez anos, referente à inclusão 

de despesas com financiamento e 

encargos financeiros na base de cálculo 

do ICMS, bem como que lhe fosse 

autorizado o creditamento de tais 

valores no livro de apuração do ICMS, 

com atualização monetária[1]. 

 

Contra a decisão de primeiro grau que 

julgou improcedente a inicial, o 

contribuinte manejou recurso de 

apelação, que foi provido pelo Tribunal 

de Justiça de São Paulo (TJSP), 

em acórdão cujo voto condutor se 

limitou a fazer referência à aplicação da 

Súmula 237 do STJ, assim 

enunciada: “Os encargos relativos ao 

financiamento do preço, nas compras 

feitas através de cartão de crédito, não 

devem ser considerados, no cálculo do 

ICMS” [2]. 

 

Essa decisão da Corte bandeirante não 

foi objeto de embargos de declaração e 

os Recursos Especial e Extraordinário 

aviados pela Procuradoria-Geral do 

Estado não foram admitidos, tendo 

transitado em julgado. 

 

O fisco, sob o entendimento de que a 

referida decisão judicial se restringiu a 

reconhecer apenas a exclusão 

dos encargos de financiamento da base 

de cálculo do imposto, mas não as taxas 

cobradas pelas administradoras de 

cartão de crédito e de débito, procedeu à 

lavratura de vários autos de infração na 

maior parte dos estabelecimentos do 

contribuinte localizados no estado de 

São Paulo, sob a acusação de 

creditamento indevido de ICMS 

decorrente da escrituração no Livro 

Registro de Entradas e respectiva 

transposição para as Guias de 

Informação e Apuração do ICMS 

(GIA’s). 

 

Quantidade expressiva dos autos de 

infração então lavrados não se submeteu 

a julgamento perante o Tribunal de 

Impostos e Taxas de São Paulo (TIT) por 

não alcançar o limite de alçada de 

20.000 Ufesp’s de que tratam os artigos 

46 e 47 da Lei 13.457, de 2009 (na 

redação da Lei 16.498, de 2017), 

submetendo-se ao duplo grau de 

jurisdição perante a própria Delegacia 

Tributária de Julgamento, que é o 

https://www.jota.info/autor/grupo-de-pesquisa-sobre-jurisprudencia-do-tit-do-n
https://www.jota.info/autor/grupo-de-pesquisa-sobre-jurisprudencia-do-tit-do-n
https://www.jota.info/autor/grupo-de-pesquisa-sobre-jurisprudencia-do-tit-do-n
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/decisao-transitada-em-julgado-e-sua-interpretacao-no-julgamento-administrativo-30062022#_ftn1
https://www.jota.info/tudo-sobre/tjsp
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=3708883&cdForo=0
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/decisao-transitada-em-julgado-e-sua-interpretacao-no-julgamento-administrativo-30062022#_ftn2
https://www.jota.info/tudo-sobre/tit
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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mesmo órgão encarregado de proferir a 

decisão de primeira instância. 

 

Em relação aos casos julgados sobre essa 

temática pelo TIT no período de 1º de 

janeiro de 2020 a 20 de maio de 2022, 

foram encontrados 11 acórdãos 

proferidos pelas Câmaras Julgadoras e 

38 acórdãos exarados pela Câmara 

Superior. Dos 11 julgamentos realizados 

nas Câmaras Julgadoras, 10 tiveram 

desfecho contrário ao contribuinte e 

apenas um lhe foi favorável (decisão 

ainda não transitada em julgado). Já na 

Câmara Superior, foi julgado e provido 

um Recurso Especial da Fazenda 

Pública, não conhecidos 23 Recursos 

Especiais do Contribuinte e conhecidos 

ou conhecidos parcialmente, mas não 

providos na parte conhecida, 14 

Recursos Especiais do Contribuinte. 

 

A tese em discussão nos processos 

administrativos tributários tem dois 

aspectos centrais defendidos pelo 

contribuinte: 

 

 considerando que o TJSP 

deu provimento ao recurso 

de apelação, no qual havia 

pedido relativo à exclusão 

das despesas com 

financiamento e dos 

encargos 

financeiros cobrados pelas 

administradoras de cartões 

de crédito na base de 

cálculo do ICMS, a decisão 

judicial transitada em 

julgado abrangeria as duas 

situações, a despeito do 

voto condutor ter feito 

apenas menção à Súmula 

STJ nº 237 (que se refere 

apenas aos encargos 

financeiros); 

 o direito de não incluir esses 

valores na base de cálculo 

decorre da legislação 

vigente, o que autorizaria a 

apropriação do crédito 

extemporâneo 

independentemente da 

decisão judicial em questão. 

 

No que concerne ao mérito da exigência 

(item 2 acima), pretensão idêntica já foi 

afastada pela 1ª Turma do Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário 

com Agravo 820.525. 

 

Mais recentemente, o Pretório Excelso 

encerrou definitivamente a questão 

ao, mutatis mutandis, negar 

provimento ao Recurso Extraordinário 

1049811, com repercussão geral 

reconhecida, tendo fixado a seguinte 

tese (tema 1024):“É constitucional a 

inclusão dos valores retidos pelas 

administradoras de cartões na base de 

cálculo das contribuições ao Programas 

de Integração Social (PIS) e da 

Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins) devidas por 

empresa que recebe pagamentos por 

meio de cartões de crédito e débito”. 

 

A respeito dos efeitos da decisão judicial 

transitada em julgado (item 1 acima), 

apesar de o posicionamento geral do TIT 

ser amplamente favorável à Fazenda 

Estadual, os fundamentos apresentados 

pelos julgadores variaram bastante, 

passando pela análise da extensão da 

coisa julgada no processo judicial (se de 

fato compreende a exclusão das taxas de 

serviço cobradas pelas 

administradoras), indo até a admissão 

de que a decisão judicial foi abrangente, 

mas sem que o contribuinte tenha 

provado a existência do crédito. 

 

Sobre tais aspectos, o acórdão proferido 

pela 1ª Câmara Julgadora no processo 

4.107.261, sob a relatoria do juiz João 

https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308980690&ext=.pdf
https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308980690&ext=.pdf
https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=308980690&ext=.pdf
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Maluf Junior, representa significativo 

exemplo quanto a alguns desses 

fundamentos adotados, como se 

depreende da leitura dos seguintes 

excertos: 

 

“A recorrente, das fls. 603 em diante, 

apresenta um cabedal de decisões 

judiciais, porém deixa de apresentar 

qualquer elemento de prova da origem 

de seus créditos, desatendendo os 

termos da diligência determinada e 

deixando de efetivamente demonstrar 

se, de fato, os valores levados à crédito 

referiam-se à taxas de administração 

pagas. 

 

(…) 

 

Ainda que assim não fosse, ao realizar 

a leitura do acórdão proferido, em sede 

de apelação, nos autos do Mandado de 

Segurança n.º 590.780.5/6, bem como 

nos autos da Apelação Cível com 

Revisão n.º 609.607-5/9-00, entendo 

que as decisões se basearam no quanto 

estabelecido pela Súmula 237 do STJ, a 

qual permite que o contribuinte exclua 

da base de cálculo do ICMS apenas os 

encargos relativos ao financiamento, 

conforme segue: 

‘Nas operações com cartão de 

crédito, os encargos relativos ao 

financiamento não são 

considerados no cálculo do ICMS’. 

 

Nesse sentido, as taxas de 

administração das administradoras de 

cartão de crédito não estão amparadas 

pela exclusão da Súmula 237, e, assim, 

também não estão amparadas pelas 

decisões judiciais que na referida 

súmula se basearam”. 

 

Como retrato do posicionamento da 

Câmera Superior no que toca à 

interpretação da decisão judicial 

transitada em julgado, tome-se o 

acordão proferido no Recurso Especial 

nº 4.107.111, leading case adotado como 

fundamento de vários outros 

julgamentos posteriores realizados no 

período pesquisado, de cujo voto 

condutor de lavra do juiz Valério 

Pimenta de Morais se extrai o seguinte 

trecho: 

 

“Tomo que, ainda que na sua petição 

inicial conste pedido relacionado com 

‘encargos relativos a financiamento’ e 

‘taxa de administração de cartão de 

crédito/débito’, é estreme de 

dúvidas que o seu correspondente 

trânsito em julgado contemplou como 

fundamentação a incidência do 

enunciado de Súmula nº 237 do E. 

Superior Tribunal de Justiça (‘Nas 

operações com cartão de crédito, 

os encargos relativos ao 

financiamento não são considerados 

no cálculo do ICMS’). Vê- se bem que o 

referido enunciado de súmula cuida 

exclusivamente de ‘encargos relativos 

ao financiamento’, relacionados, 

exclusivamente, com as ‘operações com 

cartão de crédito”. 

 

A análise desses casos aponta para a 

importância da adequada redação do 

pedido nas peças judiciais, afim de se 

evitar ambiguidade interpretativa, e do 

oportuno manejo de embargos de 

declaração quando a decisão judicial não 

for suficientemente clara (o que não 

significa dizer que, nos processos aqui 

examinados, o desfecho seria diferente). 

 

Já no bojo do processo administrativo 

tributário, tendo em vista a quantidade 

de Recursos Especiais do contribuinte 

não conhecidos ou conhecidos apenas 

parcialmente pela não comprovação de 

divergência, a correta indicação de 

paradigmas surge como outro aspecto 

que se sobressai. 
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Por fim, a necessidade da completa 

demonstração da existência do direito 

creditório foi ressaltada em vários 

julgamentos, cuja ausência acabou 

sendo abordada como razão 

complementar para o desfecho contrário 

aos interesses do contribuinte, 

indicando a relevância da devida 

instrução probatória no processo 

administrativo tributário. 
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Brasil 

Cardápio para repor corte do 
ICMS é curto 
 
Alta de impostos, guerra fiscal e 
reforma são alternativas para 
recomposição de receita 
 
Por Raphael Di Cunto — De Brasília 
29/06/2022 05h00  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Ítalo Franca: 2021 foi o maior superávit 

primário da série histórica para os 

governos regionais, mas nova lei 

comprometerá esse resultado — Foto: 

Divulgação 

 

O corte de ICMS para combustíveis, 

energia elétrica, comunicações e 

transporte coletivo, em vigor desde 

sexta-feira, e o julgamento no Supremo 

Tribunal Federal (STF) sobre a forma de 

cálculo do imposto sobre os 

combustíveis provocarão perda entre R$ 

105 bilhões e R$ 136 bilhões para 

Estados e municípios, mais de 10% de 

toda a arrecadação com o imposto 

estadual. A redução brusca de receitas 

colocará governantes sob pressão, 

principalmente a partir de 2023, e 

especialistas e políticos veem um 

cardápio limitado de opções para que 

possam equilibrar isso. 

 

Compensar com aumento das alíquotas 

de ICMS sobre outros bens e serviços ou 

dos outros impostos estaduais, IPVA 

(sobre veículos) e ITCDM (sobre 

herança), é visto como insuficiente e 

politicamente difícil. Uma alternativa, 

do ponto de vista da receita, é retirar 

benefícios fiscais concedidos a 

determinadas empresas e setores. Outra 

saída é forçar a reforma tributária do 

ICMS, para calibrar o novo imposto de 

formar a recompor essas perdas. Há 

quem acredite, por outro lado, que o 

resultado será pressão por mais repasses 

da União e precarização dos serviços 

públicos. A arrecadação hoje está em 

alta por causa da inflação, mas essa 

mesma inflação começará a pressionar 

os gastos em breve por reajustes dos 

salários e contratos. 

 

A decisão adotada pelo Congresso e 

sancionada pelo presidente Jair 

Bolsonaro (PL) para frear a inflação 

atropelou Estados e municípios. Os 

governadores se dividiram entre os que 

criticaram o projeto, dizendo que não 

solucionaria a alta da energia e dos 

combustíveis, e os aliados ao presidente, 

que elogiaram a medida. Houve, de 

todos os lados, preocupação de que a 

resistência ao corte de imposto fosse 

utilizada para atacá-los em outubro, 

dada a proximidade com as campanhas 

eleitorais. 

 

Entre parlamentares que estiveram à 

frente do projeto, o discurso nos 

bastidores é de que não haverá queda de 

arrecadação substancial este ano, por 

causa da inflação e do gatilho que 

obrigará a União a compensar perda de 

receita superior a 5% em relação a 2021, 

regra que valerá só até dezembro. A 

partir de janeiro, dizem, os novos 

governadores e o presidente eleito terão 

condições de avaliar o cenário e adotar 

as medidas necessárias. 
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Do lado dos entes federativos, o discurso 

é de perdas gigantescas. A Confederação 

Nacional dos Municípios (CNM) estima 

que o corte do ICMS tirará R$ 85 bilhões 

em receitas por ano dos Estados e 

municípios e a decisão do ministro 

André Mendonça, do STF, de que o 

cálculo do imposto sobre combustíveis 

se baseia na média dos últimos cinco 

anos elevará as perdas em mais R$ 20 

bilhões. O Comitê Nacional de 

Secretários de Fazenda dos Estados 

(Comsefaz) apresentou números 

maiores ontem ao STF, apontado queda 

de arrecadação de até R$ 136 bilhões. 

 

Ações do governo federal devem 

derrubar superávit recorde dos 

governos regionais e transformar 

em déficit 

 

Um técnico da secretaria da Fazenda de 

um dos maiores Estados do país disse 

ao Valor na semana passada que ainda 

não há discussões entre os governadores 

sobre como contornar isso. Eles 

aguardam o desenrolar de todas as ações 

do governo federal e a decisão sobre 

ações judiciais. Ele corroborou, contudo, 

a visão de que tamanho do rombo é 

elevado e exigirá medidas, seja corte de 

gastos ou aumento de impostos, 

provavelmente anunciadas só em 

novembro, depois da eleição. O impacto 

nos cofres também diferirá para cada 

Estado porque depende da alíquota hoje 

aplicada aos itens com taxação reduzida 

pela nova lei, então as soluções em cada 

local também devem ser diferentes. 

 

O economista do Santander Ítalo Franca 

destaca que em 2021 foi o maior 

superávit primário da série histórica 

para os governos regionais (governos 

estaduais e prefeituras), com saldo 

positivo de R$ 97,7 bilhões entre receitas 

e despesas, mas que a nova lei 

comprometerá esse resultado. A 

projeção dele é que este ano haveria 

superávit de R$ 70 bilhões, mas o corte 

do ICMS derrubará isso a R$ 25 bilhões. 

Para 2023, quando a nova lei atingirá a 

arrecadação do ano inteiro, haveria 

déficit, considerando também o 

aumento de gastos como salários e pisos 

constitucionais para saúde e educação. 

“Isso traria problema para as contas 

estaduais. Vai ser um ajuste bem duro.” 

 

Presidente da Associação Nacional das 

Associações de Fiscais de Tributos 

Estaduais (Febrafite), Rodrigo Spada 

destaca que há Estados que estão de fato 

com um alívio temporário no caixa por 

razões conjunturais, mas há outros em 

regime de recuperação fiscal, como Rio 

de Janeiro, Goiás e Minas Gerais, com 

dificuldade de honrar pagamentos. “E a 

perda é permanente”, lembrou. 

 

Na opinião de Spada, os governadores 

terão dificuldade de compensar a perda 

no ICMS com aumento do IPVA e 

ITCMD porque são impostos diretos, 

com o boleto chegando na casa do 

contribuinte mais rico e com maior 

capacidade de mobilização. “O mais 

provável é o aumento do próprio ICMS 

em outras frentes. É um imposto que o 

contribuinte não sabe o quanto paga 

porque está embutido no preço da 

mercadoria. Quem recolhe é o 

empresário, mas quem suporta o ônus é 

o comprador”, disse. Essa solução, 

destacou, prejudicaria os mais pobres. 

 

Essa alternativa, porém, encontra dois 

entraves. Para evitar que a redução do 

imposto sobre a gasolina fosse 

compensada com aumento da taxação 

sobre o diesel e etanol, o Congresso 

proibiu a elevação de alíquotas de 

combustíveis e energia que já fossem 

menores do que a padrão (17% ou 18%). 

Além disso, combustíveis, energia e 
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comunicações são hoje as “blue chips” 

do ICMS e representam até 50% da 

arrecadação do imposto em alguns 

Estados. São itens que, mesmo com 

preço mais alto, a população não 

consegue deixar de consumir, 

diferentemente da compra de geladeira 

ou fogão. 

 

Reforma tributária pode ser 

caminho para recompor as perdas, 

mas economista vê risco de 

aumento da carga 

 

É por causa dessas travas que o 

deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), 

que foi relator da reforma tributária 

numa comissão mista do Congresso que 

acabou enterrada por divergências 

políticas, acredita que haverá pressão 

maior para votar o tema em 2023. 

“Facilita porque nem o governo federal 

vai ter como compensar os Estados e 

nem os governadores terão como 

sobreviver com um corte desses”, 

afirmou. Para ele, a proposta de emenda 

constitucional (PEC) 45 teria resolvido o 

problema por aplicar alíquota única para 

todos os bens e serviços, com uma 

taxação extra para itens que causam 

“externalidades negativas”. 

 

Gabriel Leal de Barros, sócio e 

economista-chefe da Ryo Asset, também 

vê um consenso se formando sobre a 

necessidade de mudar a tributação dos 

Estados. “Será inescapável. É o certo 

escrito por linhas tortas.” O risco, 

pontua, é se isso não vier acompanhado 

de medidas na parte dos gastos: a 

reforma administrativa, a revisão dos 

programa sociais e a definição da nova 

âncora fiscal do país. 

 

“Seja quem ganhe, Lula ou Bolsonaro, 

está claro que o teto de gastos será 

revisto e a qualidade da reforma 

tributária será proporcional ao tamanho 

dessa flexibilização”, sustenta Barros. 

“Se o novo espaço para gastos for muito 

grande, ao invés de fazer reforma 

tributária que foque em eficiência, o 

governo acabará fazendo uma reforma 

para aumentar a arrecadação. E se essa 

é a preocupação, a chance de aumentar 

imposto no lugar errado é muito maior, 

o que pode reduzir o crescimento 

potencial do PIB ainda mais.” 

 

Na atual legislatura, os Estados 

pressionaram pela aprovação da 

reforma do ICMS, com a criação de um 

Impostos sobre Valor Agregado (IVA) 

que uniria de cinco a nove impostos, mas 

no fim ocorreram divergências com o 

governo federal sobre a criação de um 

fundo para compensação de perdas, com 

setores empresariais contrários, como 

serviços e agropecuária, e com o 

presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-

AL), adversário do relator da PEC. 

 

Presidente da CNM, Paulo Ziulkoski 

afirmou que a reforma tributária é 

discutida há 30 anos sem avanços e que 

não acredita na aprovação na próxima 

legislatura. A questão mais urgente, 

disse, é reformar o pacto federativo e 

rever as responsabilidades da União, 

Estados e municípios. “Não temos 

nenhuma capacidade de manobra para 

tentar reverter essa perda”, disse. As 

cidades só têm três impostos (IPTU, ISS 

e ITBI) que, mesmo nas maiores 

prefeituras, como São Paulo, só 

representam 7% das receitas. 

 

A perda de até R$ 13 bilhões este ano e 

R$ 26 bilhões anuais a partir de 2023 

pelo corte do ICMS não será 

compensada com outras receitas, mas 

com precarização dos serviços públicos à 

população, disse Ziulkoski. “O cidadão é 

que será afetado. Não terá dinheiro para 

manutenção do colégio, transporte 

escolar, distribuição de remédios, 
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atendimento adequado de saúde”, 

criticou. 

 

Economista-sênior da Tendências 

Consultoria, Juliana Damasceno 

destacou que os Estados vivem 

conjuntura atípica, com gastos menores 

por causa do congelamento de salários 

durante os dois anos da pandemia, e 

aumento das receitas devido à inflação, 

mas essa combinação cobrará seu preço 

e isso pode ocorrer mais cedo se a 

inflação desacelerar. “O imposto 

inflacionário ajuda no curto prazo, mas 

no médio e longo prazo ele atrapalha 

pela parte do gasto. Seja porque os 

servidores vão pressionar por reajustes, 

seja porque os contratos serão 

reajustados”, diz. 

 

Como uma reforma tributária passa por 

um “caminho muito longo, desgastante e 

difícil”, Juliana crê como mais provável 

algum aumento de impostos pelos 

Estados e a revisão de a incentivos fiscais 

concedidos, principalmente no âmbito 

da guerra fiscal. “Esses governos vão se 

ver obrigados a repensar esses 

benefícios e estudar de que forma 

conseguem retirar”, pontua. Estudo da 

Febrafite mostrou que, em 2020, a 

renúncia fiscal em decorrência desses 

incentivos chegou a R$ 92 bilhões, valor 

próximo do rombo imposto agora pela 

União. Em lugares como Paraná, 

Paraíba e Goiás, a conta ultrapassava 

30% da receita do ICMS. 

  

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

2022/06/29/cardapio-para-repor-

corte-do-icms-e-curto.ghtml   

 

Retorne ao índice 
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Brasil 

Sob crítica de Estados, União 
promete respostas para ICMS 
 
Reunião intermediada por Gilmar 
Mendes fica sem acordo 
 
Por Luísa Martins e Isadora Peron — De 
Brasília 
29/06/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Gilmar Mendes: entes devem atuar em 

harmonia em nome do povo — Foto: 

Carlos Moura/SCO/STF 

 

A audiência de conciliação realizada 

ontem para discutir o ICMS sobre os 

combustíveis acabou sem acordo 

definido, mas a União se comprometeu 

em dar uma resposta ainda hoje às 

propostas feitas pelos Estados e pelo 

Distrito Federal. Uma das hipóteses 

ventiladas foi a de aplicar a alíquota 

média dos últimos 60 meses em relação 

ao diesel. 

 

Em outra frente, os governadores 

entraram com uma nova ação no 

Supremo Tribunal Federal (STF) para 

questionar a limitação das alíquotas de 

ICMS ao percentual máximo de 17% ou 

18%, a depender do Estado. A medida foi 

sancionada pelo presidente Jair 

Bolsonaro na quinta-feira. O pedido foi 

sorteado à relatoria da ministra Rosa 

Weber. 

 

Na reunião de ontem, intermediada pelo 

decano do STF, ministro Gilmar 

Mendes, o Comitê Nacional dos 

Secretários de Fazenda dos Estados e do 

Distrito Federal (Comsefaz) declarou 

que a alíquota única, combinada com o 

teto, pode resultar em uma queda de 

mais de R$ 130 bilhões na arrecadação. 

 

Ao detalhar as estimativas, o Comsefaz 

afirmou que só a lei que instituiu a 

monofasia do ICMS é capaz de gerar 

perda de R$ 31 bilhões até o fim deste 

ano, afetando repasses de 25% para a 

educação, 18% para a saúde e outros 

25% para os municípios. Já o teto das 

alíquotas poderá ter impacto de R$ 100 

bilhões, dos quais R$ 64 bilhões seriam 

destinados à saúde, à educação e aos 

municípios. 

 

Os governadores, que costumam 

tributar os combustíveis com percentual 

na casa dos 25%, têm defendido que o 

imposto é de competência dos Estados e 

do Distrito Federal - portanto, as 

interferências do governo federal em 

relação a essa pauta comprometeriam a 

sua autonomia e a sua governabilidade, 

além de caracterizar violação ao pacto 

federativo. 

 

Após as estimativas apresentadas pelo 

comitê, os representantes da União, 

apesar de defenderem a 

constitucionalidade de ambas as leis, se 

disseram dispostos a buscar um 

consenso e prometeram “analisar com 

cuidado” as sugestões dos governadores. 
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Ao abrir a audiência, Gilmar afirmou 

que o tema é um dos mais importantes 

para o país neste momento e que todos 

os entes federativos devem atuar com 

harmonia em nome do desenvolvimento 

nacional e do povo brasileiro, que tem 

sofrido com a alta dos preços. 

 

Na ação contra o teto do ICMS, os chefes 

dos Executivos estaduais dizem ter 

havido um “intervencionismo sem 

precedentes” da União sobre os entes 

subnacionais, “por meio de 

desonerações tributárias heterônomas, 

em ofensa às regras de repartição de 

competências postas na Constituição” de 

1988. 

 

Na prática, prosseguem, Bolsonaro tem 

“buscado diuturnamente reduzir as 

fontes de arrecadação de Estados, 

Distrito Federal e municípios, com a 

ampliação do bolo da arrecadação da 

União”. Segundo os governadores, não 

se pode admitir que, com tais medidas, 

os Estados tenham suas contas 

comprometidas, prejudicando o custeio 

de serviços essenciais como saúde e 

educação. 

 

Eles também afirmam que, embora não 

seja um componente desprezível no 

valor dos combustíveis, o imposto não é 

o “vilão” da alta do preço. “O aumento 

dos preços não decorreu de aumento de 

alíquotas ou de ajustes de base de 

cálculo desse tributo, mas da elevação de 

preços oriunda de uma política 

econômica equivocada.” 

 

Também apontaram que a desoneração 

de um imposto indireto pode não 

repercutir na diminuição do preço do 

bem e serviço. Eles lembraram que a 

Petrobras anunciou reajustes à gasolina 

e ao diesel logo após as últimas medidas 

do governo, praticamente anulando 

qualquer redução nos preços. 

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

2022/06/29/sob-critica-de-estados-

uniao-promete-respostas-para-

icms.ghtml  

 
 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Agenda do dia: Fórum do 
Banco Central Europeu; 
relatório do PIB dos EUA; 
Sondagem do Comércio da 
FGV e IGP-M de junho 
 
Confira o que você precisa saber e 
acompanhar nesta quarta-feira 
 
Por Arthur Cagliari e Carlos Mercuri, 
Valor — São Paulo 
29/06/2022 08h02  Atualizado há 2 
horas 

 
O Fórum de Bancos Centrais, promovido 

pelo Banco Central Europeu, é o 

destaque da sessão desta quarta-feira, ao 

reunir os presidentes das autoridades 

monetária da Europa, dos Estados 

Unidos e da Inglaterra. Às 10h, falam 

Christine Lagarde, do BCE, Jerome 

Powell, do Fed e Andrew Bailey, do BoE. 

Para além da política monetária, o dia 

hoje é marcado pela divulgação do IGP-

M no Brasil, dos dados finais do PIB 

americano do primeiro trimestre e de 

indicadores de atividade da 

China. Confira outros destaques da 

agenda desta quarta-feira: 

 

FGV publica Sondagem do 
Comércio de junho 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

publica, às 8h, a Sondagem Conjuntural 

do Setor de Comércio de junho. O Índice 

de Confiança do Comércio (Icom) 

avançou 7,4 pontos em maio, ao passar 

de 85,9 para 93,3 pontos. Em médias 

móveis trimestrais, o indicador subiu 2,1 

pontos. O Índice de Situação Atual (ISA-

COM) subiu 8,2 pontos, para 101,1 

pontos, e o Índice de Expectativas (IE-

COM) avançou 6,1 pontos, atingindo 

85,7 pontos. 

 

FGV divulga Sondagem de 
Serviços de junho 
 
Em parceria com o Banco Central, o 

Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

divulga, às 8h, a Sondagem Conjuntural 

do Setor de Serviços de junho. O Índice 

de Confiança de Serviços (ICS, 

indicador-síntese da Sondagem) subiu 

2,1 pontos em maio, para 98,3 pontos. 

Em médias móveis trimestrais, o índice 

segue a tendência positiva ao subir 3,0 

pontos. A alta do ICS atingiu 9 dos 13 

segmentos pesquisados. O Índice de 

Situação Atual (ISA-S) avançou 2,1 

pontos, para 98,1 pontos. O Índice de 

Expectativas (IE-S) subiu 1,9 ponto, 

para 98,5 pontos. 

 

FGV informa IGP-M de junho 
 
O Instituto Brasileiro de Economia da 

Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) 

informa, às 8h, o Índice Geral de Preços 

– Mercado (IGP-M) de junho. O índice 

variou 0,52% em maio, ante 1,41% no 

mês anterior. Com este resultado o 

índice acumula alta de 7,54% no ano e de 

10,72% em 12 meses. Em maio de 2021, 

o índice havia subido 4,10% e acumulava 

alta de 37,04% em 12 meses. O Índice de 

Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou 

0,45% em maio, ante 1,45% em abril. O 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 

variou 0,35% em maio, ante 1,53% em 

abril. O Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC) subiu 1,49% em 

maio, ante 0,87% em abril. 

 

Tesouro publica Resultado 
Primário do Governo Central de 
maio 
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A Secretaria do Tesouro Nacional 

publica, às 14h30, o Resultado Primário 

do Governo Central - que reúne as 

contas do Tesouro, da Previdência Social 

e do Banco Central - de maio. O governo 

central registrou superávit primário de 

R$ 28,553 bilhões em abril. Com isso, o 

déficit acumulado em 12 meses ficou em 

R$ 4,6 bilhões, o equivalente a 0,06% do 

Produto Interno Bruto (PIB). Em abril 

de 2021, as contas ficaram positivas em 

R$ 16,658 bilhões. No ano passado, por 

sua vez, o déficit foi R$ 35 bilhões (0,4% 

do PIB). O resultado de abril deste ano 

foi formado por superávit de R$ 52,907 

bilhões do Tesouro, déficit de R$ 24,290 

bilhões da Previdência Social e resultado 

negativo de R$ 64 milhões do BC. No 

ano, o Tesouro teve superávit de R$ 

159,099 bilhões, a Previdência teve 

déficit de R$ 79,781 bilhões e o BC teve 

déficit de R$ 55 milhões. A meta fiscal 

para este ano prevê déficit de até R$ 

170,5 bilhões, mas o governo projeta 

resultado negativo menor, de R$ 65,5 

bilhões. 

 

Presidente do Fed de Cleveland 
profere discurso 
 
A presidente do Federal Reserve (Fed) 

de Cleveland, Loretta Mester, discursa 

às 7h30 (de Brasília). 

 

MBA publica pedidos de hipotecas 
nos EUA na semana 
 
A associação de bancos hipotecários 

(MBA, na sigla em inglês) mostra, às 8h 

(de Brasília), o número de pedidos de 

hipotecas nos EUA na semana até 24 de 

junho. Na semana anterior, houve 

aumento de 4,2%. 

 

Alemanha apresenta índice de 
preços ao consumidor de junho 
 
A Alemanha apresenta, às 9h (de 

Brasília), os dados preliminares do 

índice de preços ao consumidor (CPI) de 

junho. A leitura anterior foi de 0,9% na 

margem e 7,9% na base anual. As 

estimativas são de 0,3% (margem) e 8% 

(anual). 

 

EUA mostram dado final do PIB 
do 1º trimestre 
 
O Departamento do Comércio dos EUA 

mostra, às 9h30 (de Brasília), o dado 

final do Produto Interno Bruto (PIB) do 

primeiro trimestre de 2022. A leitura 

anterior foi de aumento de 6,9% na 

comparação com o trimestre anterior. A 

expectativa é de recuo de 1,5%. 

 

EUA expõem dado final do PCE do 
1º trimestre 
 
Junto com o relatório do PIB, o 

Departamento do Comércio dos EUA 

expõe, às 9h30 (de Brasília), a leitura 

final do índice de preços de gastos com 

consumo pessoal (PCE) e seu núcleo do 

primeiro trimestre de 2022. No quarto 

trimestre de 2021, a variação do PCE foi 

de 6,4% e do núcleo, 5% ante o trimestre 

anterior. A estimativa para o núcleo é de 

5,1% e do índice cheio, 7%, na 

comparação trimestral. 

 

EUA informam lucros 
corporativos no 1º trimestre 
 
O Departamento do Comércio dos EUA 

informa, às 9h30 (de Brasília) os dados 

finais dos lucros corporativos do 1º 

trimestre. Na leitura anterior, houve alta 

de 0,2% ante o trimestre anterior. 

Expectativa de queda de 4,3%. 

 

Presidente do BCE profere 
discurso 
 
A presidente do Banco Central Europeu 

(BCE), Christine Lagarde, profere 

discurso às 10h (de Brasília). 
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A presidente do Banco Central Europeu 

(BCE), Christine Lagarde — Foto: 

Michael Probst/AP 

 

Presidente do BoE profere 
discurso 
 
O presidente do Banco da Inglaterra 

(BoE), Andrew Bailey, profere discurso 

às 10h (de Brasília). 

 

Presidente do Federal Reserve 
profere discurso 
 
O presidente do Federal Reserve, 

Jerome Powell, profere discurso às 10h 

(de Brasília). no Fórum de Bancos 

Centrais promovido pelo Banco Central 

Europeu (BCE) em Sintra (Portugal). 

 

EIA expõe estoques de petróleo 
nos EUA na semana 
 
A Administração de Informações de 

Energia (EIA, sigla em inglês) dos EUA 

expõe, às 11h30 (de Brasília), os 

estoques semanais de petróleo e 

derivados nos EUA na semana até 17 de 

junho. Na semana anterior, os estoques 

de petróleo bruto aumentaram em 1,965 

milhão de barris e os de gasolina 

diminuíram em 710 mil litros. 

 

Japão noticia prévia da produção 
industrial de maio 
 
O Ministério da Economia, Comércio e 

Indústria do Japão noticia, às 20h50 (de 

Brasília), a prévia do dado de produção 

industrial de maio. A leitura anterior foi 

de queda de 4,8% na base anual e recuo 

de 1,3% na margem, com estimativas de 

-5,1% e -0,3%, respectivamente. 

 

China divulga PMIs industrial e de 
serviços de junho 
 
O Escritório Nacional de Estatísticas 

(NBS, sigla em inglês) da China divulga, 

às 22h30 (de Brasília), os índices de 

gerentes de compras (PMI) industrial, 

de serviços e composto de junho. Em 

maio, o índice de atividade industrial 

estava em 49,6, o de serviços, em 47,8 e 

o composto, 48,4. Estimativas de 50,5, 

51,9 e 52,3, respectivamente. 

 

Bolsonaro lança o Plano Safra 
2022/2023 
 
O presidente Jair Bolsonaro participa, às 

15h, do Diálogo da Indústria com o 

Presidente da República. Às 16h30, fará 

o lançamento do Plano Safra 

2022/2023. Às 17h30, despacha com 

Pedro Cesar Sousa, subchefe para 

Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral 

da Presidência. 

 

Senado vota PEC sobre ICMS zero 
de combustíveis 
 
O Plenário do Senado deve votar, a 

partir das 16h, a proposta de emenda à 

Constituição (PEC) que prevê repasses 

da União para os Estados que baixarem 

a zero o ICMS sobre óleo diesel e gás de 

cozinha (PEC 16/2022). O relator, 

Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), 

antecipou que deve mudar o teor da 

PEC, retirando o conteúdo original. A 

pauta do Plenário também inclui o 

projeto de lei que muda a classificação 

dos representantes comerciais no 

Simples Nacional (PLS 5/2015). 

 

Comissão do Senado ouve 
ministros militares 
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A Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional do Senado realiza, às 

10h, audiência pública com o general 

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, 

ministro da Defesa; o comandante do 

Exército genreal Marco Antônio Freire 

Gomes; o comandante da Aeronáutica, 

tenente-brigadeiro-do-ar Carlos de 

Almeida Baptista Junior, e o chefe do 

Estado-Maior da Armada, almirante 

Renato Rodrigues Freire. 

 

CMO vota parecer sobre a PDO 
2023 
 
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) 

reúne-se às 14h e vota o parecer do 

senador Marcos do Val sobre a LDO de 

2023. Ele apresentará mudanças no 

parecer, após negociações com o 

Ministério da Economia, mas deve 

manter a impositividade das emendas de 

relator. 

 

Câmara vota MP sobre 
empréstimo consignado a BPCs 
 
O Plenário da Câmara dos Deputados 

pode votar a Medida Provisória 

1.106/22, que autoriza a concessão de 

empréstimo consignado aos 

beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e do Auxílio Brasil, 

além de ampliar para 40% o percentual 

da renda que pode ser destinada a essa 

modalidade de empréstimos. A sessão 

do Plenário está marcada para as 13h55. 

Estão na pauta ainda a MP 1.108/22, que 

regulamenta o teletrabalho e muda 

regras do auxílio-alimentação; e a MP 

1.109/22, que institui medidas 

trabalhistas alternativas para vigorar 

durante estado de calamidade pública 

decretado em âmbito nacional, estadual 

ou municipal reconhecidos pelo governo 

federal. Outro item da pauta do Plenário 

é o projeto que cria as loterias da Saúde 

e do Turismo (PL 1.561/20). 

 

CCJ da Câmara vota projeto sobre 
estagiários 
 
A Comissão de Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJ) da Câmara reúne-se às 

9h e vota, entre outros, o Projeto de Lei 

5.660/16, que proíbe a exigência de 

experiência prévia para a seleção de 

estagiários, e o 11.275/18, que mudas as 

regras sobre multas aplicadas pelo Cade. 

 

Comissão da Câmara discute 
retomada de Angra 3 
 
A Comissão de Fiscalização Financeira 

da Câmara faz audiência pública às 17h 

sobre a retomada das obras da usina 

nuclear de Angra 3. O presidente da 

Eletronuclear, Leonan Guimarães, 

participa. 

 

Guedes participa de reunião do 
CMN 
 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

participa, às 10h, da sessão plenária 

extraordinária de apreciação do 

relatório e do parecer prévio sobre as 

contas do Governo da República - 

Exercício 2021. Às 11h30, participa de 

reunião extraordinária do Conselho 

Monetário Nacional (CMN), por meio 

eletrônico. Às 16h30, participa de 

cerimônia de lançamento do Plano Safra 

2022/2023. 

 

Diretor de Fiscalização do BC 
participa de cerimônia de 
labnçamento do Plano Safra 
 
O diretor de Fiscalização do Banco 

Central (BC), Paulo Souza, participa, às 

17h desta quarta-feira, de cerimônia de 

lançamento do Plano Safra 2022/2023, 

promovida pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

no Salão Nobre do Palácio do Planalto, 

em Brasília. O diretor Renato Gomes 

(Organização do Sistema Financeiro) 

participa de reuniões bilaterais com 
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representantes do Banque de France, em 

Paris, França. Os horários não foram 

informados. O diretor Otavio Damaso 

(Regulação) participa às 16h (horário 

local) do Plenary Meeting, promovido 

pelo Financial Stability Board (FSB), em 

Amsterdã, sobre assuntos de regulação. 

Às 18h (horário local), ele participa de 

jantar promovido pelo Nederlandsche 

Bank, em Amsterdã. O presidente do BC, 

Roberto Campos Neto, está em férias 

desde terça-feira e é substituído pelo 

diretor Souza. O diretor Bruno Serra 

(Política Monetária) também está em 

férias e é substituído pelo diretor Diogo 

Guillen (política Econômica). Os demais 

diretores têm agenda de despachos 

internos. 

 

Montezano participa de evento do 
IDFC em Manaus 
 
Montezano participa de evento do IDFC 

em Manaus - O presidente do BNDES, 

Gustavo Montezano, participa como 

anfitrião do evento “IDFC Steering 

Group Meeting”, o qual iniciou-se com 

workshop técnico sobre o tema “How 

IDFC members and public development 

banks could mainstream Nature Based 

Solutions for Climate Adaptation”, 

promovido pelo International 

Development Finance Club em Manaus. 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/06/29/agenda-do-dia-forum-
do-banco-central-europeu-relatorio-do-
pib-dos-eua-sondagem-do-comercio-
da-fgv-e-igp-m-de-junho.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Lucro da General Mills cresce 
97% no 4º trimestre fiscal, 
para US$ 822,8 milhões 
 
A receita, por sua vez, subiu 8% em 
base anual, para US$ 4,89 bilhões 
 
Por Cristiana Euclydes, Valor — São 
Paulo 
29/06/2022 09h51  Atualizado há 26 
minutos 

 
A General Mills, dona da Yoki no 

Brasil, reportou lucro líquido de US$ 

822,8 milhões no quarto trimestre fiscal, 

encerrado em 29 de maio, alta de 97,4% 

na comparação com o mesmo período do 

ano anterior. A receita, por sua vez, 

subiu 8% em base anual, para US$ 4,89 

bilhões. 

 

O lucro ajustado por ação, excluindo o 

impacto de desinvestimentos e outros 

itens não recorrentes, somou US$ 1,12. 

Analistas consultados pela FactSet 

esperavam lucro ajustado de US$ 1,03 

por ação, e receita de US$ 4,81 bilhões. 

 

O aumento no lucro foi impulsionado 

principalmente pelo maior lucro 

operacional e menor média de ações 

diluídas em circulação, diz a empresa. 

 

Já a receita foi impactada negativamente 

pela atividade de alienação e aquisição e 

câmbio desfavorável em moeda 

estrangeira, enquanto as vendas líquidas 

orgânicas aumentaram 13%, com 

realização de preços líquidos e o mix de 

preços contribuindo para o crescimento 

orgânico da receita líquida. 

 

A empresa registrou um prejuízo antes 

de impostos de US$ 54 milhões no 

quarto trimestre fiscal relacionado à 

venda do negócio Laticínios Carolina no 

Brasil. A General Mills diz ainda que 

registrou uma recuperação de US$ 2 

milhões relacionada a um item de 

imposto indireto do Brasil no ano fiscal 

de 2022 em comparação com uma 

recuperação de US$ 9 milhões no ano 

fiscal 2021. 

 

No ano fiscal de 2022, o lucro líquido 

totalizou US$ 2,707 bilhões, alta de 

15,7% em base anual, e a receita cresceu 

5%, para US$ 19 bilhões, com alta de 6% 

nas vendas orgânicas. 

 

“Embora a inflação significativa e as 

interrupções na cadeia de suprimentos 

pressionem nossas margens, 

respondemos rapidamente para 

enfrentar esses desafios e manter nossas 

marcas nas prateleiras para nossos 

clientes e consumidores”, segundo 

diretor-presidente da General Mills, Jeff 

Harmening. 

 

 
O aumento no lucro foi impulsionado 

principalmente pelo maior lucro 

operacional e menor média de ações 

diluídas em circulação, diz a empresa — 

Foto: Thiago Rocha/Divulgação 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/29/lucro-da-general-
mills-cresce-97-pontos-percentuais-no-
4-trimestre-fiscal-para-us-8228-
milhes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

TRT de São Paulo definirá 
taxa de juros de contribuição 
ao INSS 
 
Decisão do Pleno deverá ser replicada 
por toda Justiça trabalhista paulista 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
29/06/2022 05h03  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Advogada Caroline Marchi: estimativa é 

que a aplicação da Selic, em detrimento 

da TR, represente um incremento de 

35% a 40% no custo do processo para as 

empresas — Foto: Claudio Belli/Valor 

 

O Pleno do Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT) de São Paulo definirá, 

em breve, qual taxa de juros de mora 

deve ser aplicada nas contribuições 

previdenciárias que incidem sobre 

verbas trabalhistas a serem pagas pelas 

empresas, após condenação judicial. A 

alíquota desse tributo chega a 20%. 

 

A estimativa é de que a discussão 

causará grande impacto financeiro para 

as empresas. Algumas turmas do TRT 

aplicam a Selic, hoje em 13,25%, como 

defende a União. Outras determinam a 

incidência da Taxa Referencial (TR), 

como pedem as empresas, que 

acumulada nos últimos 12 meses está em 

0,43%. E ainda existem poucas decisões 

que aplicam o IPCA-E (11,73%, no 

acumulado no último ano). 

 

A previsão é de que a tese seja fixada até 

outubro, segundo nota enviada 

ao Valor pela assessoria de imprensa 

do TRT paulista. 

 

A discussão é semelhante à que já 

ocorreu sobre a correção monetária das 

verbas trabalhistas nos processos 

judiciais. Na ocasião, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) decidiu pela 

Selic. Agora, a União entrou com pedido 

sobre as contribuições ao INSS porque 

há uma multiplicidade de casos e, ao 

mesmo tempo, posicionamentos 

diversos sobre a atualização desses 

valores. 

 

A diferença entre esses índices é enorme, 

segundo a advogada trabalhista Caroline 

Marchi, do Machado Meyer Advogados, 

que assessora o banco ABC no processo 

que será julgado no Pleno. A estimativa 

é que a aplicação da Selic, em detrimento 

da TR, represente um incremento de 

35% a 40% no custo do processo para as 

empresas. “E já tivemos um aumento 

com a decisão do STF que decidiu pela 

Selic sobre os valores pagos ao 

trabalhador”, diz. 

 

Para Caroline, a TR é o índice aplicável, 

uma vez que está previsto no caput e 

parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 8.177, de 

1991. Essa legislação estabelece regras 

para a desindexação da economia e, 

segundo a advogada, não foi declarada 

inconstitucional. 

 

A questão será julgada por meio de 

Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR), conforme aprovou, 

por unanimidade, a Comissão de 

Uniformização de Jurisprudência do 

tribunal (processo nº 1000536-

23.2021.5.02.0019). Com isso, a decisão 

do Pleno deverá ser seguida por toda a 

Justiça trabalhista paulista. Até lá, todos 
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os processos que tratam do tema devem 

ser suspensos. Entre os processos que já 

discutem a taxa de juros, segundo o TRT, 

há 119 paralisados. 

 

Na prática, contudo, o impacto deve ser 

sentido em quase todos os processos que 

tramitam no TRT, que abrange Grande 

São Paulo e Baixada Santista, segundo 

Caroline. Isso porque toda ação que 

discute verbas trabalhistas com natureza 

salarial (diferença de vencimentos, 13º 

salário, férias, bônus, adicionais de 

insalubridade, periculosidade, entre 

outros) tem a incidência de contribuição 

previdenciária. 

 

Só não há relação com a contribuição ao 

INSS os processos que tratam apenas de 

verbas indenizatórias (danos morais, 

concessão de plano de saúde ou 

odontológico, pagamento de PLR). 

 

Para Caroline Marchi, se o Pleno do TRT 

decidir pela incidência da Selic, não se 

poderia aplicar a taxa em todos os 

processos, como pede a União. Isso 

porque, em 2020, o STF declarou 

inconstitucional a correção dos 

processos pela TR prevista na reforma 

trabalhista (Lei nº 13.467, de 2017). Os 

ministros decidiram adotar a Selic para 

os processos em curso e, na fase pré-

judicial, o IPCA-E (ADC 58, ADC 59, 

ADI 6021, ADI 5867). Mas, a advogada 

destaca que, na ocasião, não foi 

abordada a questão da contribuição 

previdenciária. 

 

Muitos juízes, porém, têm declarado a 

inconstitucionalidade da TR com base 

nessa decisão do STF (arrastamento), 

segundo o advogado Daniel Chiode, do 

Chiode Minicucci Advogados, já que a 

Corte decidiu assim para outras 

situações. Por isso, ele tem 

recomendado aos clientes provisionar os 

valores considerando a adoção da Selic. 

“Se a empresa tiver decisão desfavorável 

não altera seu resultado. Se for 

favorável, pode reverter esse valor no 

balanço”, diz Chiode. Segundo ele, as 

empresas que não têm preços 

controlados têm repassado esses custos 

aos clientes. No caso das demais, isso 

tem sido alvo de negociação com as 

agências reguladoras. 

 

Na visão do advogado da área 

previdenciária, Caio Taniguchi, do 

TozziniFreire, o artigo 13 da Lei nº 9065, 

de 1995, é claro sobre a incidência da 

Selic. Contudo, segundo ele, a União tem 

ignorado o prazo para a cobrança desses 

valores. Para ele, ela tem cinco anos a 

contar da prestação de serviços, não da 

entrada da ação trabalhista (parágrafo 

4º do artigo 150 do Código Tributário 

Nacional), ou perde o direito de exigir o 

pagamento (decadência). 

 

A Comissão de Uniformização de 

Jurisprudência encontrou cinco teses 

sobre o assunto. A primeira tem apenas 

três decisões pela aplicação do IPCA-E, 

acrescido dos juros de mora que 

remuneram a poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97). A segunda tese, com 48 

acórdãos, diz que o parágrafo 4º do 

artigo 879 da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) determina a observância 

da legislação previdenciária (artigo 35 

da Lei nº 8.212/91 e artigo 5º, parágrafo 

3º, da Lei nº 9.430/96), ou seja, juros 

equivalentes à taxa referencial Selic. 

 

A tese defendida pelas empresas, com 14 

acórdãos, é favorável à TR, conforme o 

artigo 39, caput, e parágrafo 1º, da Lei 

8.177/91. Com seis acórdãos, a quarta 

corrente diz que a atualização monetária 

e juros de mora sobre as contribuições 

previdenciárias devem obedecer a 

decisão do STF na ADC nº 58: taxa Selic. 
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Por fim, ainda existem quatro acórdãos, 

que dizem que os valores das 

contribuições previdenciárias devem ser 

atualizados com base nos mesmos 

critérios aplicáveis aos débitos 

trabalhistas. Mas a Selic seria incabível 

antes que seja configurada a mora do 

empregador responsável pelo 

recolhimento. 

 

Procurada pelo Valor, a assessoria de 

imprensa da Advocacia Geral da União 

(AGU) não retornou até o fechamento da 

reportagem. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/06/29/trt-de-sao-paulo-
definira-taxa-de-juros-de-contribuicao-
ao-inss.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Com a maior inflação dos 
últimos 30 anos, argentinos 
dependem cada vez mais do 
dólar 
 
Preços acumularam alta de 29,3% entre 
janeiro e maio, e de 60,7% para o 
período maio 2021-maio 2022, uma das 
mais altas do mundo 
 
Por AFP — Buenos Aires 
29/06/2022 04h30  Atualizado há 6 
horas 
 

Com a maior inflação dos últimos 30 

anos, argentinos dependem cada vez 

mais do dólar AFP 

 

Para comprar um terreno, um carro ou 

alugar uma casa, os argentinos fazem 

suas contas em dólares, traumatizados 

por crises econômicas recorrentes e 

atormentados pela inflação que corrói o 

poder de compra e, segundo as 

projeções, pode superar 60% este ano. 

 

"Viver dependente do dólar é um carma 

que vamos ter para sempre. Nós 

argentinos somos verdes", ironiza 

Marcela Leirón, uma comerciante de 56 

anos resignada com a "dependência do 

dólar por culpa da bagunça econômica 

que nenhum governo consegue 

resolver". 

 

No contexto do controle de câmbio 

vigente desde 2019, convivem juntas a 

cotação oficial e outras taxas - 'blue', 

'social', 'puré', 'contado con liqui' - que 

são resultado da engenhosidade popular 

e de sofisticadas operações financeiras 

para conseguir acesso a divisas em um 

país que as libera a conta-gotas. 

 

Na terça-feira, a cotação 'blue', que se 

compra no mercado negro, alcançou um 

novo máximo de 236 pesos por dólar, 

enquanto a taxa 'oficial' é de 130 pesos, 

em meio às expectativas de 

desvalorização e remarcações de preços, 

e em coincidência com o pagamento de 

gratificações aos assalariados, que 

recorrem ao dólar para se proteger da 

inflação. 

 

"Na Argentina, o dólar sempre é 

notícia", declarou à AFP o economista 

Andrés Wainer. "Em sociedades 

bimonetárias como a argentina, onde o 

dólar é referência e reserva de valor, as 

pessoas economizam em dólares e a 

demanda é constante", explicou. 

 

Tudo em dólar 
 
Marcela não tem ideia de quanto sua 

casa vale em pesos. Assim como todos os 

argentinos, conhece apenas o seu valor 

em dólares. O mercado imobiliário é 

movido pela moeda americana desde a 

última ditadura no país (1976-1983). 

 

"Enquanto houver esta inflação, é óbvia 

a utilização de dólares. Não temos uma 

moeda forte e uma inflação controlada 

como fizeram Chile e Israel", disse à AFP 

Alejandro Bennazar, presidente da 

Câmara Imobiliária Argentina. 

 

A inflação acumulou 29,3% entre janeiro 

e maio, e foi de 60,7% para o período 

maio 2021-maio 2022, uma das mais 

altas do mundo. 
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Assim como os tipos de câmbio têm seus 

próprios nomes, o mesmo acontece com 

os cambistas. 'Arbolito' se refere à 

pessoa que, a viva voz, se oferece para 

comprar ou vender dólares nas ruas do 

centro de Buenos Aires; 'cueva' é o local 

onde acontece a transação. 

 

 
A inflação na Argentina acumulou 29,3% 

entre janeiro e maio, e foi de 60,7% para 

o período maio 2021-maio 2022, uma 

das mais altas do mundo — Foto: AFP 

 

Na visão particular de um 'arbolito', seu 

trabalho "é um serviço para a 

comunidade, porque, para as pessoas, é 

mais rentável fazer câmbio nas 'cuevas' 

do que nos bancos". "É parte da 

normalidade no país", afirmou. 

 

Marcela compra "como formiguinha, de 

20 a 50 dólares por mês, o que for 

possível". Ao ser questionada se 

economizaria em pesos, responde 

enfática: "Jamais!". 

 

"O argentino economiza em dólares e 

quando chega uma crise, vende. Ele 

nunca vai recuperar a confiança no 

peso", afirma outro 'arbolito' com 

experiência de uma década neste 

negócio. 

 

O controle cambial permite a compra de 

até US$ 200 por mês na cotação oficial, 

mas os requisitos complexos para 

consegui-lo fazem com que a maioria 

recorra ao mercado informal. Para 

importar, é necessária a autorização do 

Banco Central, que impôs novas 

condições esta semana em uma tentativa 

de limitar o uso de suas reservas 

escassas aos bens essenciais. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/com-a-maior-inflacao-
dos-ultimos-30-anos-argentinos-
dependem-cada-vez-mais-do-
dolar.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Preço da gasolina cai em SP 
com redução do ICMS, que 
gera disputa no STF e 
divergências entre estados 
 
Gilmar Mendes deu 24 horas para 
acordo entre governo e estados sobre 
imposto 
 
Por Gabriela Gonçalves, André de 
Souza, Fernanda Trisotto e Glauce 
Cavalcanti — São Paulo, Brasília e Rio 
29/06/2022 04h30  Atualizado há 21 
minutos 

 

 
Pedido de liminar: Os estados 

solicitaram na ação ao Supremo 

Tribunal Federal que, por meio de 

decisão provisória, derrube a lei do teto 

do ICMS, antes da análise do mérito 

pelo plenário da Corte Cristiano Mariz 

 

Um dia após o governador de São Paulo, 

Rodrigo Garcia, em campanha pela 

reeleição, anunciar a redução das 

alíquotas de ICMS de 25% para 18% 

sobre a gasolina em todo o estado, os 

postos na capital paulista começaram a 

baixar o preço do litro do combustível. 

 

O litro chegou a R$ 5,99 em alguns 

postos da capital, como o Centro 

Automotivo Lago Vostok, na Zona 

Norte, que reduziu o preço de R$ 6,46 

para R$ 5,99, queda de R$ 0,47, dentro 

da estimada pelo governo paulista. 

 

Na Zona Oeste, o autoposto Lar São 

Paulo reduziu o preço do litro de R$ 6,99 

para R$ 6,19. No Centro, o Posto 

Baronesa, reduziu de R$ 8,89 para R$ 

6,69 o litro da gasolina. Na Zona Sul, o 

Posto Coliseu baixou o preço do litro da 

gasolina de R$ 6,99 para R$ 6,49. 

 

A rede de postos Duque, que cobrava R$ 

8,89, o maior valor da capital paulista na 

última semana, trabalha com um 

aplicativo para disponibilizar descontos 

para os consumidores. Com a 

atualização do valor, o litro foi 

reajustado na manhã de ontem para R$ 

6,69. Mas, sem o aplicativo, o litro está 

sendo vendido por R$ 7,19. 

 

João Mazinho, diretor da rede, explicou 

que os clientes sentirão alívio no bolso 

de forma gradual, já que os postos ainda 

precisam eliminar os estoques antigos 

“para não terem prejuízo”: 

 

— Se compro um litro por R$ 2 e amanhã 

por R$ 1, tenho R$ 1,50 por litro no 

estoque. O custo vai cair conforme o 

estoque antigo for saindo. 

 

O Procon, por ordem do governador 

Rodrigo Garcia, iniciou esta semana 

uma checagem em 1.200 postos da 

capital para conferir se há cobrança 

abusiva de preços, mas ainda não foram 

divulgados os resultados do 

levantamento. 

 

Um grupo de 11 estados mais o 

Distrito Federal entrou na terça-feira 

no Supremo Tribunal Federal (STF) com 

uma ação contra a lei aprovada pelo 

Congresso e sancionada pelo presidente 

Jair Bolsonaro que estabeleceu teto de 

17% para a cobrança de ICMS sobre 

https://oglobo.globo.com/busca/click?q=rodrigo+garcia+icms&p=3&r=1656477502453&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2022%2F06%2Fsao-paulo-reduz-icms-da-gasolina-de-25percent-para-18percent.ghtml&syn=False&key=280ddae968584304db16c41fb1b370e1
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=rodrigo+garcia+icms&p=3&r=1656477502453&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2022%2F06%2Fsao-paulo-reduz-icms-da-gasolina-de-25percent-para-18percent.ghtml&syn=False&key=280ddae968584304db16c41fb1b370e1
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/11-estados-e-df-entram-no-stf-contra-lei-que-cria-teto-do-icms-para-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/11-estados-e-df-entram-no-stf-contra-lei-que-cria-teto-do-icms-para-combustiveis.ghtml
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combustíveis e energia, comunicações e 

transporte coletivo. 

 

Ação no STF 
 
Eles alegam que a lei vai reduzir a 

arrecadação com impacto nos serviços 

públicos, principalmente saúde e 

educação. A ação dos estados veio um 

dia depois de o governador de São Paulo, 

Rodrigo Garcia, que tenta a reeleição, ter 

anunciado a redução do imposto, no que 

foi seguido pelo governo de Goiás, 

abrindo um racha entre os estados. 

 

A ministra Rosa Weber foi sorteada para 

ser relatora do processo no STF. Na 

ação, os estados pedem liminar, ou seja, 

uma decisão provisória antes que o caso 

seja analisado pelo plenário da corte. 

 

“Trata-se de um intervencionismo sem 

precedentes da União Federal nos 

demais entes subnacionais, por meio de 

desonerações tributárias heterônomas, 

em ofensa às regras de repartição de 

competências postas na Constituição 

Federal de 1988, violação da autonomia 

financeira dos entes subnacionais e ônus 

excessivo e desproporcional aos cofres 

estaduais e municipais”, diz trecho da 

ação. 

 

Perda maior em SP 
 
A ação foi foi apresentada pelos nove 

estados do Nordeste — Pernambuco, 

Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, 

Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, 

Ceará —, além de Mato Grosso do Sul, 

Rio Grande do Sul e Distrito Federal. 

 

Eles destacam que, em 2021, o ICMS 

representou 86% da arrecadação dos 

estados, e o imposto sobre combustíveis, 

petróleo, lubrificantes e energia 

significou quase 30% do montante 

recolhido por meio do imposto. 

 

A estimativa é que haja uma perda de R$ 

86,97 bilhões. Só de gasolina, a cifra 

chega a R$ 29,134 bilhões. São Paulo, 

que não integra a ação, é, em valores 

absolutos, o mais afetado, respondendo 

por R$ 15,37 bilhões da perda. 

 

“Não se pode admitir que, com tais 

medidas inconsequentes, os estados 

tenham suas contas comprometidas, em 

prejuízo do custeio da saúde e da 

educação, que serão os mais afetados 

quando a arrecadação despencar da 

noite para o dia, assim como serão 

impactados os fundos estaduais de 

combate à pobreza”. 

 

Na semana passada, Bolsonaro 

sancionou a lei aprovada pelo Congresso 

que limita o ICMS sobre combustíveis, 

gás natural, energia elétrica, 

comunicações e transporte coletivo. O 

presidente vetou a compensação aos 

estados para que estes mantivessem os 

gastos com saúde e educação no patamar 

anterior à lei. 

 

A diminuição do ICMS pode afetar 

repasses federais, argumentaram, dando 

como exemplo o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica 

(Funbeb). “O Fundeb é composto, 

principalmente, de recursos oriundos do 

ICMS, e a complementação da União 

Federal a esse fundo é proporcional ao 

montante do ICMS arrecadado, com 

perdas estimadas pelo Comsefaz 

(Comitê que reúne os secretários de 

Fazenda estaduais) em torno de R$ 155 

bilhões.” 

 

Os estados também argumentaram que 

haverá perdas no SUS e em 16 dos 27 

fundos estaduais de combate e 

erradicação da pobreza. Segundo os 

estados, as perdas nesses fundos 

totalizam, pelos cálculos do Comsefaz, 

R$ 4,855 bilhões. Em valores absolutos, 
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o mais prejudicado seria Goiás, que não 

integra a ação, com menos R$ 1,193 

bilhão. 

 

Os estados avaliaram que a queda de 5% 

no valor global da arrecadação estadual, 

gatilho previsto na lei para que haja 

complementação de recursos pela 

União, é inexequível. 

 

Efeito nas bombas 
 
Nas bombas, o primeiro efeito será o da 

retirada, desde semana passada, dos 

tributos federais que incidem sobre 

gasolina, etanol e GNV. Mas tende a ser 

gradual, diz James Thorp Neto, 

presidente da Federação Nacional do 

Comércio de Combustíveis e de 

Lubrificantes (Fecombustíveis): 

 

— O que temos ouvido é que esse repasse 

(relativo aos impostos federais) ainda 

não é integral, porque as distribuidoras 

afirmam ter estoque tributado pelo 

regime antigo. 

 

O mesmo deverá ocorrer com a redução 

da alíquota do ICMS sobre combustíveis, 

diz Thorp Neto, avaliando que com São 

Paulo e Goiás adotando o regime, outros 

farão o mesmo. Ele explicou que um 

posto tem, em geral, três dias de estoque 

de combustível. 

 

A Vibra (ex-BR Distribuidora) afirma já 

ter iniciado os repasses da redução de 

impostos na sua rede de postos e demais 

clientes. E seguirá fazendo isso “na 

medida em que seus estoques forem 

renovados”. 

 

A Ipiranga informou que “sempre que há 

novo ajuste em determinado tributo” 

atualiza as condições comerciais para 

sua rede de postos. 

 

Perguntada sobre os estoques de 

combustíveis disponíveis no momento, a 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) não 

respondeu. Fontes do setor estimam 

estoque para 15 dias. Dizem ainda que é 

difícil precificar os produtos, diante das 

indefinições sobre alíquotas e valor de 

referência. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/preco-da-gasolina-cai-
em-sp-com-reducao-do-icms-que-gera-
disputa-no-stf-e-divergencias-entre-
estados.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/preco-da-gasolina-cai-em-sp-com-reducao-do-icms-que-gera-disputa-no-stf-e-divergencias-entre-estados.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/preco-da-gasolina-cai-em-sp-com-reducao-do-icms-que-gera-disputa-no-stf-e-divergencias-entre-estados.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/preco-da-gasolina-cai-em-sp-com-reducao-do-icms-que-gera-disputa-no-stf-e-divergencias-entre-estados.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/preco-da-gasolina-cai-em-sp-com-reducao-do-icms-que-gera-disputa-no-stf-e-divergencias-entre-estados.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/preco-da-gasolina-cai-em-sp-com-reducao-do-icms-que-gera-disputa-no-stf-e-divergencias-entre-estados.ghtml


21 

 

 
 
Economia 

IGP-M acelera a 0,59% em 
junho e acumula alta de 
10,70% em 12 meses 
 
No ano de 2022, o indicador soma alta 
de 8,16%, segundo dados da FGV 

 
Marianna Gualter e Guilherme 
Bianchini, O Estado de S.Paulo 
29 de junho de 2022 | 08h34 

 
O Índice Geral de Preços - Mercado 

(IGP-M) acelerou a 0,59% em junho, 

após alta de 0,52% em maio, informou 

nesta quarta-feira, 29, a Fundação 

Getulio Vargas (FGV). O resultado 

ficou abaixo da mediana da 

pesquisa Estadão/Broadcast, de avanço 

de 0,70%. O levantamento tinha piso de 

0,50% e teto de 0,97%. 

 

A inflação acumulada em 12 meses 

pelo IGP-M desacelerou marginalmente 

de 10,72% para 10,70%, também abaixo 

da estimativa intermediária do mercado, 

de 10,83%. No ano de 2022, o indicador 

acumula alta de 8,16%.  

 

IGP-M acelerou a 0,59% em junho; 

resultado ficou abaixo da mediana da 

pesquisa Estadão/Broadcast, de avanço 

de 0,70%.  Foto: Werther 

Santana/Estadão 

 

O Índice de Preços ao Produtor Amplo 

(IPA-M) arrefeceu de 0,45% para 0,30% 

em junho. O índice de preços no atacado 

acumula variação de 10,70% em 12 

meses. Por sua vez, o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC-M) avançou de 0,35% 

para 0,71% na margem, com inflação 

acumulada de 10,23% em 12 meses. O 

Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC-M), por fim, subiu de 1,49% para 

2,81%, conforme já divulgado pela FGV. 

A alta acumulada em 12 meses é de 

11,75%. 

 

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

ias/geral,igpm-junho-

alta,70004104772  

 

Retorne ao índice 
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PIB dos EUA cai 1,6% no 1º 
trimestre 
 
Os números revelam a forte 
desaceleração da economia norte-
americana, que apontava crescimento 
no quarto trimestre de 2021 

 
Sergio Caldas, O Estado de S.Paulo 
29 de junho de 2022 | 10h38 
 
O Produto Interno Bruto 

(PIB) dos Estados Unidos caiu, no 

primeiro trimestre de 2022, 1,6% na 

comparação anual, divulgou o 

Departamento do Comércio nesta 

quarta-feira, 29. O resultado ficou 

abaixo da estimativa anterior, divulgada 

há cerca de um mês, e da previsão de 

analistas consultados pelo The Wall 

Street Journal, de queda de 1,5% em 

ambos os casos. 

 

Os dados confirmam a forte 

desaceleração sofrida pelos EUA, cuja 

economia havia crescido a ritmo 

anualizado de 6,9% no quarto trimestre 

de 2021.  

 

PIB dos EUA sofreu contração 

anualizada de 1,6% no primeiro 

trimestre deste ano; dados confirmam a 

forte desaceleração sofrida pelo 

país.  Foto: Gary Cameron/Reuters 

 

O Departamento do Comércio informou 

também que o  Índice de Preços para 

Despesas com Consumo Pessoal (PCE, 

na sigla em inglês), um dos indicadores 

de inflação, subiu à taxa anualizada de 

7,1% no primeiro trimestre, um pouco 

maior do que a alta de 7% calculada um 

mês atrás. Já o núcleo do PCE, que 

desconsidera preços de alimentos e 

energia, avançou 5,2% no mesmo 

intervalo, também acima da estimativa 

anterior, de 5,1%.  

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,eua-pib-encolhe-ritmo-
anualizado-npre,70004104861  
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Colunas 

Em uma era de desordem, o 
comércio aberto está em risco 
 
É necessária uma ação para fortalecer 
os bens comuns globais, e os países 
menos poderosos devem tomar a 
iniciativa 

 
28.jun.2022 às 23h15 
 
Entramos agora em uma terceira época 

na história da ordem econômica global 

do pós-guerra. A primeira foi do final da 

década de 1940 até a década de 1970 e se 

caracterizou pela liberalização, 

principalmente entre os países de alta 

renda estreitamente ligados aos Estados 

Unidos no contexto da Guerra Fria. A 

partir da década de 1980 e 

especialmente após a queda da União 

Soviética, formas mais radicais de 

liberalismo econômico, conhecidas 

como "neoliberalismo", se espalharam 

pelo mundo. A criação da Organização 

Mundial do Comércio em 1995 e a 

adesão da China em 2001 foram os 

marcos dessa segunda era. 

 

Estamos agora entrando em uma nova 

era de desordem mundial, marcada por 

erros domésticos e atritos globais. 

Internamente, houve uma falha, 

particularmente nos EUA, ao adotar 

políticas para amortecer os ajustes às 

mudanças econômicas e fornecer 

segurança e oportunidades para aqueles 

afetados negativamente. As manobras 

retóricas do nacionalismo e da 

xenofobia, porém, concentraram a raiva 

em concorrentes "injustos", 

especialmente a China. 

 

 
Movimento no Tecon Santos, terminal 

de contêineres da Santos Brasil 

- Eduardo Anizelli/Folhapress 

 

Nos Estados Unidos, a ideia de 

competição estratégica com a China 

também se tornou cada vez mais 

bipartidária, enquanto a própria China 

se tornava mais repressiva e 

introspectiva. Com a guerra da Ucrânia, 

essas divisões se aprofundaram. 

 

Como pode uma ordem comercial liberal 

se sustentar nesse mundo? "Com grande 

dificuldade" é a resposta. Porém, há 

tanto em jogo para tantos que todos os 

que têm influência devem tentar. 

 

Felizmente, um grande número de 

países menos poderosos entende o que 

está em jogo. Eles deveriam se dispor a 

tomar a iniciativa, na medida do 

possível, independentemente do que as 

superpotências beligerantes decidirem 

fazer. Nesse contexto, mesmo os 

sucessos limitados da reunião 

ministerial da OMC em Genebra são 

significativos. Eles, pelo menos, 

mantiveram a máquina funcionando. 

 

É mais importante, entretanto, 

esclarecer e, em seguida, enfrentar os 

desafios mais fundamentais ao sistema 

comercial liberal. Aqui estão cinco deles. 

 

Primeiro, a sustentabilidade. Gerenciar 

os bens comuns globais tornou-se o 

desafio coletivo mais importante da 

humanidade. As regras comerciais 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/o-desmonte-da-globalizacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/04/o-desmonte-da-globalizacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2021/04/recusa-em-debater-o-neoliberalismo-mostra-isolamento-da-economia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/martinwolf/2022/06/os-grandes-erros-dos-antiglobalizadores.shtml
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devem ser totalmente compatíveis com 

esse objetivo. A OMC é um fórum óbvio 

para combater os subsídios destrutivos, 

principalmente os da pesca. Mais 

amplamente, deve ser compatível com 

políticas esclarecidas, como 

a precificação do carbono. Os ajustes 

de preços nas fronteiras, necessários 

para evitar o deslocamento da produção 

para locais sem preços adequados, são 

tanto um incentivo quanto uma 

penalidade. Estes devem ser 

combinados com assistência em larga 

escala aos países em desenvolvimento 

com a transição climática. 

 

Em segundo lugar, segurança. Aqui é 

preciso distinguir o econômico do mais 

estratégico e as questões que as 

empresas podem tratar daquelas que 

devem envolver os governos. As cadeias 

de suprimentos, por exemplo, 

mostraram falta de robustez e 

resiliência. As empresas precisam 

alcançar maior diversificação. Mas isso 

também é caro. Os governos podem 

ajudar monitorando as cadeias de 

suprimentos no nível da indústria. Mas 

eles não podem fazer o trabalho de 

administrar sistemas tão complexos. 

 

Os governos têm um interesse legítimo 

em saber se suas economias são 

excessivamente dependentes das 

importações de potenciais inimigos, 

como a Europa depende do gás da 

Rússia. Da mesma forma, eles devem se 

preocupar com o desenvolvimento 

tecnológico, especialmente em áreas 

relevantes para a segurança nacional. 

Uma maneira de fazer isso é construir 

uma lista negativa de produtos e 

atividades consideradas de interesse de 

segurança, isentando-as das regras 

padrão de comércio ou investimento, 

mas mantendo-as para o resto. 

 

Terceiro, os blocos. Janet Yellen, 

secretária do Tesouro dos EUA, 

recomendou "friendshoring" [apoiar os 

amigos] como uma resposta parcial às 

preocupações de segurança. Outros 

recomendam blocos regionais. Nenhum 

destes faz sentido. O primeiro supõe que 

"amigos" são para sempre e excluiria a 

maioria dos países em desenvolvimento, 

incluindo os estrategicamente vitais: o 

Vietnã é amigo, inimigo ou nenhum dos 

dois? Também criaria incerteza e 

imporia custos pesados. Da mesma 

forma, a regionalização do comércio 

mundial seria cara. Acima de tudo, 

bloquearia a América do Norte e a 

Europa da Ásia, a região mais populosa 

e economicamente mais dinâmica do 

mundo, deixando-a efetivamente para a 

China. Essa ideia é um absurdo 

econômico e estratégico. 

 

Quarto, padrões. Os debates sobre 

padrões tornaram-se um elemento 

central nas negociações comerciais, 

muitas vezes impondo os interesses dos 

países de alta renda a outros. Um 

exemplo controverso é a propriedade 

intelectual, onde os interesses de um 

número limitado de empresas ocidentais 

são decisivos. 

 

Outra são as normas trabalhistas. No 

entanto, há também áreas em que os 

padrões são essenciais. Em particular, à 

medida que a economia digital se 

desenvolve, serão necessários padrões 

de dados compartilhados. Na ausência 

deles, o comércio global será 

substancialmente prejudicado por 

requisitos incompatíveis. Aliás, foi por 

isso que o mercado único da UE exigiu a 

harmonização regulatória substancial 

que os defensores do brexit detestavam. 

 

Finalmente, a política interna. A 

sustentação de um sistema comercial 

aberto será impossível sem melhores 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/decreto-sobre-mercado-de-carbono-e-ineficaz-dizem-especialistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/taxa-de-carbono-europeia-pode-prejudicar-exportacoes-do-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/pandemia-traz-tempestade-perfeita-para-cadeias-de-suprimentos-globais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/12/pandemia-traz-tempestade-perfeita-para-cadeias-de-suprimentos-globais.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/brasil-e-um-dos-dez-paises-que-mais-violam-direitos-trabalhistas-diz-pesquisa.shtml


25 

 

instituições e políticas domésticas 

destinadas a educar o público sobre os 

custos da proteção e ajudar todos os 

afetados adversamente pelas grandes 

mudanças econômicas. Na ausência 

destes, um nacionalismo mal informado 

está fadado a cortar os laços do 

comércio, que trouxeram tantos 

benefícios ao mundo. 

 

Esta nova época mundial está criando 

enormes desafios. É possível –talvez até 

provável– que o sistema mundial se 

desfaça. Em um mundo assim, bilhões 

de pessoas perderão a esperança de um 

futuro melhor e os desafios globais 

compartilhados permanecerão 

insatisfeitos. O comércio mundial é 

apenas um elemento desse quadro. Mas 

é um importante. A ideia de comércio 

liberal sujeito a regras multilaterais era 

nobre. Não se deve permitir que ela 

pereça. Se os Estados Unidos não 

puderem ajudar, outros deveriam. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas
/martinwolf/2022/06/em-uma-era-de-
desordem-o-comercio-aberto-esta-em-
risco.shtml  
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Economia 

Veja linhas de financiamento 
imobiliário que permitem uso 
do FGTS 
 
Financiamento pelo SFH pode ser pago 
em até 35 anos e corresponder a até 
80% do preço do imóvel 
 
29.jun.2022 às 4h00 
Felipe Nunes 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
O trabalhador que planeja comprar um 

imóvel encontra diferentes linhas de 

financiamento que aceitam o uso 

do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço), dentro ou fora do SFH 

(Sistema Financeiro da Habitação). 

 

No Brasil, os principais bancos públicos 

e privados concedem financiamento 

pelo SFH, que pode chegar a 80% do 

valor do imóvel, para unidades avaliadas 

em até R$ 1,5 milhão. 

 

 
Bancos oferecem diferentes linhas de 

crédito que aceitam financiamento com 

recurso do FGTS - Danilo Verpa - 

24.mar.2022/Folhapress 

 

O prazo de empréstimo pode chegar a 35 

anos, mas para ter acesso à modalidade 

o comprador passa por uma avaliação 

financeira, pois o valor das parcelas não 

pode ultrapassar o teto de 30% a 35% da 

renda bruta de quem está fazendo o 

financiamento, dependendo da 

instituição financeira. 

 

QUEM PODE USAR O FGTS NO 
FINANCIAMENTO 
IMOBILIÁRIO? 
 

 É preciso ter ao menos três anos 

de trabalho sob o regime do 

FGTS, somando períodos 

consecutivos ou não, na mesma 

ou em diferentes empresas; 

 Não pode ser titular de outro 

financiamento concedido pelo 

SFH no país; 

 Não pode ser proprietário, 

promitente comprador, 

usufrutuário, possuidor ou 

cessionário de outro imóvel 

residencial concluído ou em 

construção no município onde 

mora ou exerce sua ocupação 

principal nem mesmo em 

cidades vizinhas e na região 

metropolitana; 

 O imóvel não pode ter sido 

objeto de utilização do FGTS em 

sua aquisição ou construção nos 

últimos três anos. 

 

O FGTS pode ser utilizado pelo 

trabalhador na aquisição, construção, 

amortização ou liquidação de saldo 

devedor ou pagamento de parte do valor 

da prestação de financiamento de imóvel 

residencial, desde que atendidas as 

condições para utilização. O recurso 

também é aceito para reforma do 

imóvel. 

 

CUIDADOS PARA NÃO SE 
ENDIVIDAR 
 
O advogado Marcelo Tapai, especialista 

em direito imobiliário, orienta o 

comprador a fazer um planejamento 

financeiro cuidadoso antes de assinar o 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/felipe-nunes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fgts/
http://www.folha.com.br/
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financiamento. Por ser uma dívida que 

pode chegar a 35 anos, é preciso ter 

segurança de que conseguirá pagar as 

parcelas para não ficar inadimplente. 

 

"Não tem como nesse intervalo não 

surgirem imprevistos em que você 

precise gastar um dinheiro extra. Por ser 

um financiamento de longo prazo, a 

pessoa precisa ter em mente que não 

pode ter só o dinheiro da parcela. Não 

pode ser um planejamento muito justo." 

No cálculo precisam entrar custos com 

emissão de documentos, escritura, 

seguro obrigatório e outros encargos. 

"Isso pode ter um acréscimo de até 5% 

no valor da dívida. Alguns bancos 

conseguem agregar isso no valor 

financiado, o que vai fazer o valor da 

parcela aumentar", diz. 

 

Vejas linhas de financiamento que 

aceitam o recurso do FGTS nas 

principais instituições financeiras. 

  

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
 
A Caixa Econômica Federal tem 

diferentes linhas em que o trabalhador 

pode usar o recurso do Fundo de 

Garantia. 

 

Há quatro linhas de financiamento 

imobiliário com recursos do SBPE 

(Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo), que permitem comprar 

imóvel novo ou usado, construir ou 

reformar. 

 

As linhas de crédito do SBPE são: 

 

 TR (Taxa Referencial): Sem 

limite de renda bruta. Taxa entre 

8% e 8,99% ao ano + TR. Prazo 

de parcelamento pode variar 

entre 90 e 420 meses (entre 7,5 e 

35 anos). Permite financiar até 

80% do valor do imóvel. 

 IPCA: Não tem limite de renda 

bruta. Varia de 3,95% e 4,95% ao 

ano + IPCA. Prazo de 

parcelamento entre 120 e 240 

meses (entre 10 e 20 anos). 

Permite financiamento de até 

80% do valor do imóvel no 

sistema SAC (Sistema de 

Amortização Constante) e até 

70% na tabela Price. 

 Taxa Fixa: Não tem limite de 

renda bruta. Taxa entre 9,75% e 

10,75% ao ano. Prazo pode variar 

de 120 e 360 meses (entre 10 e 30 

anos). Permite financiar até 80% 

do valor do imóvel. 

 Poupança Caixa: Varia entre 

2,80% e 3,50% mais 

remuneração da poupança. 

Parcelamento pode variar de 120 

e 420 meses (entre 10 e 35 anos). 

Permite financiar até 80% do 

valor do imóvel. 

 
A Caixa também tem o Programa Casa 

Verde e Amarela, que utiliza recursos do 

Fundo de Garantia para operar 

 

 Casa Verde 

Amarela/FGTS: Renda 

familiar bruta de até R$ 7.000. 

Taxa de juros nominal pode 

variar de 4,25% a 7,66% ao ano 

(de acordo com a renda familiar 

e a localização do imóvel). Prazo 

de parcelamento de 120 a 360 

meses (10 a 30 anos). Permite 

financiar até 80% do valor do 

imóvel. 

 
Para Cotistas do FGTS, há ainda a opção 

de financiar imóveis de até R$ 1,5 

milhão na linha Pró-Cotista, que não 

tem limite de renda familiar. 

 

 Pró-Cotista: Taxa de juros 

nominal de 8,66% ao ano. 

Permite parcelamento mínimo 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/caixa-economica-federal/
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/financiamentos-de-imoveis-com-recursos-da-poupanca-batem-novo-recorde-em-junho.shtml
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de 60 meses (5 anos), que pode 

chegar a 240 meses (20 anos) na 

tabela Price ou a 360 meses (30 

anos) no sistema SAC. Permite 

financiamento de até 80% do 

valor do imóvel pelo SAC e até 

70% pela Price. 

 

As simulações com as diferentes linhas 

de crédito podem ser feitas no site da 

Caixa. 

 

ITAÚ 
 
O Itaú oferece duas linhas de 

financiamento que aceitam o recurso do 

FGTS, uma com taxa de juros pós-fixada 

e outra pré-fixada. 

 

A pós-fixada tem a taxa a partir de 3,45% 

ao ano mais o rendimento da poupança 

e atualização do saldo devedor pela TR. 

A pré-fixada tem juros a partir de 9,5% 

ao ano do início ao fim do contrato, com 

atualização do saldo devedor da TR. 

 

Nas duas modalidades, é possível 

financiar até 90% do valor do imóvel e 

parcelar o financiamento em até 360 

meses (30 anos). 

 

Há dois sistemas de amortização, o MIX 

e o SAC. No SAC, as parcelas são 

amortizadas desde o início do contrato. 

No MIX, há parcelas fixas nos três 

primeiros anos e, após isso, as demais 

prestações passam a fazer parte do 

Sistema de Amortização Constante. 

 

BRADESCO 
 
A taxa mínima do Bradesco é de 9,50% 

ao ano mais TR no Sistema Financeiro 

Habitacional. O uso do FGTS é 

permitido para o financiamento de 

imóveis de até R$ 1,5 milhão. 

 

O prazo de financiamento é de 360 

meses (30 anos) e o trabalhador pode 

financiar até 80% do valor do imóvel. O 

percentual máximo de 

comprometimento da renda é de 30% na 

tabela SAC e 15% na Price. 

 

SANTANDER 
 
Dentro do SFH, o Santander permite 

financiamento de imóveis de no mínimo 

R$ 90 mil e máximo de R$ 1,5 milhão. A 

taxa de juros varia de 9,49% a 11,49% ao 

ano, mais a TR pelo SAC. 

 

É possível financiar até 80% do valor do 

imóvel desde que o valor a ser pago 

mensalmente não comprometa mais do 

que 35% da renda bruta do comprador. 

A entrada mínima é de 20% do valor do 

imóvel e o prazo máximo é de 420 meses 

(35 anos). 

 

É possível fazer simulação no site do 

Santander. 

 

BANCO DO BRASIL 
 
No Banco do Brasil, as taxas pelo SFH 

partem de 9,01% ao ano mais a TR e 

variam conforme o perfil do cliente, o 

prazo do financiamento e o 

relacionamento com o banco. 

 

Financiamento de até 80% para 

imóveis residenciais: 

 

 Valor do 

financiamento: mínimo de R$ 

20 mil e máximo de R$ 1,2 

milhão; 

 Mês-pula: pode-se escolher um 

mês por ano sem cobrança da 

parcela, que é diluída ao longo do 

financiamento; 

 Prazo: até 180 dias para o 

pagamento da primeira parcela 

de capital; 

 Amortização: pelo SAC ou 

Price; 

https://www.caixa.gov.br/voce/habitacao.
https://www.caixa.gov.br/voce/habitacao.
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https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos/para-sua-casa/credito-imobiliario
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-do-brasil/


29 

 

 Tempo de financiamento: 

até 360 meses (30 anos), sendo 

que quanto menor o prazo do 

financiamento, menor a taxa de 

juros. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/veja-linhas-de-
financiamento-imobiliario-que-
permitem-uso-do-fgts.shtml  
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Falta de indícios de autoria 
leva à impronúncia, não à 
absolvição do réu 
 
29 de junho de 2022, 8h49 
Por Danilo Vital 
 
A absolvição sumária só deve ser 

reconhecida em processos próprios da 

soberania popular, como é o caso do 

julgamento pelo Júri, quando ficar 

provado que o réu não é o autor ou 

partícipe do fato. A ausência de indícios 

de autoria, por outro lado, leva apenas à 

impronúncia. 

 

Absolvição antes do Júri depende de 

prova de que o réu não cometeu o delito 
ESMP 

 

Com esse entendimento, a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso especial ajuizado 

pelo Ministério Público de Minas Gerais 

para afastar a absolvição de um homem 

acusado de ser o mandante de um 

homicídio qualificado. 

 

Pronunciado para ser julgado pelo Júri, 

o homem recorreu e foi absolvido 

sumariamente pelo Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais por falta de indícios de 

participação. "Há, quando muito, 

apenas a presunção de que o recorrente 

pudesse, supostamente, ter participado 

do crime", destacou o acórdão. 

 

Ao STJ, o MP-MG apontou que a 

ausência de indícios relevantes de 

autoria provoca a impronúncia do réu e 

não sua absolvição sumária. Assim, não 

há formação de coisa julgada, o que 

permitiria à acusação reativar o 

processo, caso encontre novas provas, 

por exemplo. 

 

Relator, o ministro Antonio Saldanha 

Palheiro deu razão ao recorrente. Isso 

porque o artigo 415 do Código de 

Processo Penal prevê absolvição 

sumária em caso de: provada a 

inexistência do fato, provado não ser ele 

autor ou partícipe do fato, o fato não 

constituir infração penal ou se 

demonstrada causa de isenção de pena 

ou de exclusão do crime. 

 

"No caso em análise, a corte de origem 

consignou que não ficaram 

demonstrados os indícios de autoria 

suficientes para a pronúncia, mas não 

afirmou que estaria provado que o réu 

não cometeu o delito", ressaltou. 

 

Com isso, determinou a aplicação o 

artigo 414 do CPP, segundo o qual "não 

se convencendo da materialidade do fato 

ou da existência de indícios suficientes 

de autoria ou de participação, o juiz, 

fundamentadamente, impronunciará o 

acusado". A votação foi unânime. 

 

REsp 1.904.366 

  

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

29/falta-indicios-autoria-leva-

impronuncia-nao-absolvicao  
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STF invalida taxas de ICMS 
sobre energia e 
telecomunicações em SC e no 
DF 
 
29 de junho de 2022, 7h49 
Por José Higídio 
 
Devido à violação dos princípios 

da seletividade e da essencialidade, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal 

declarou a inconstitucionalidade de 

trechos de leis de Santa Catarina e do 

Distrito Federal que fixavam alíquota de 

ICMS sobre energia elétrica e serviços de 

comunicação em percentual superior à 

alíquota geral. 

 

CREA-RO 

 

O julgamento virtual se encerrou na 

última sexta-feira (24/6). O colegiado 

acompanhou, por unanimidade, o voto 

do ministro relator, Dias Toffoli — que 

acolheu os argumentos do procurador-

geral da República, Augusto Aras. 

 

As ações diretas de 

inconstitucionalidade faziam parte de 

um conjunto de 25 processos ajuizados 

pelo PGR, todos contra leis com regras 

semelhantes nos entes federativos. 

 

Em Santa Catarina, a alíquota geral de 

ICMS é de 17%. Já no Distrito Federal, a 

taxa é de 18%. Segundo Aras, as 

porcentagens precisam ser mais baixas 

para operações e serviços considerados 

essenciais à subsistência digna dos 

cidadãos. 

 

Ele pediu a aplicação da orientação 

firmada pela corte em novembro do 

último ano, no julgamento de 

repercussão geral que estipulou a 

inconstitucionalidade da fixação de 

alíquota de ICMS sobre energia e 

telecomunicações em patamar superior 

à cobrada sobre operações em geral. 

 

Na ocasião, os ministros entenderam 

que a essencialidade da energia elétrica 

independe da classe na qual o 

consumidor se enquadra ou da 

quantidade consumida. Também 

consideraram que as pessoas menos 

afortunadas historicamente passaram 

também a contratar serviços de 

telecomunicação. 

 

Tal como no processo anterior, o STF 

decidiu modular os efeitos da 

decisão apenas a partir do exercício 

financeiro de 2024, levando em conta o 

impacto nas contas públicas dos entes 

federativos. 

 

Clique aqui para ler o voto do 

relator 

ADI 7.117 

Clique aqui para ler o voto do 

relator 

ADI 7.123 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
29/stf-invalida-taxas-icms-energia-
comunicacoes-sc-df  
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Juiz extingue ação de 
improbidade administrativa 
contra ex-conselheiro do TCE-
RJ 
 
29 de junho de 2022, 10h15 
Por Rafa Santos 
 
Se o legislador entendeu que a redação 

legal anterior não fornecia os corretos 

incentivos para o controle da conduta 

humana, a ultratividade da norma 

revogada não gera qualquer benefício 

social em termos de efeitos dissuasórios, 

pois não terá o condão de influenciar as 

decisões pretéritas dos agentes públicos. 

 

Juiz aplicou nova Lei de Imbrobidade 

para extinguir ação contra a ex-

conselheiro do Tribunal de Contas do 

Rio de Janeiro 
123RF 

 

Esse foi o entendimento do juiz Bruno 

Bodart, da 16ª Vara da Fazenda Pública 

do Rio de Janeiro, para aplicar a nova 

Lei de Improbidade Administrativa (Lei 

14.230/2021) para extinguir processo 

contra o ex-conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro 

Aloysio Neves Guedes.  

 

Ele foi acusado pelo Ministério Público 

de usar da influência de seu antigo cargo 

para nomear pessoas escolhidas por 

André Vinicius Gomes da Silva, que seria 

responsável por uma esquema de 

fraudes em vistorias no posto do Detran 

em Magé.  

 

Ao analisar o caso, Bruno Bodart 

apontou que a acusação do MP não 

poderia prosperar, já que os fatos 

relativos ao “propinoduto do Detran” em 

si não são apurados na ação. 

 

“Apenas são objeto deste processo as 

supostas condutas do réu Aloysio Neves 

Guedes de não tomar medidas para 

coibir o alegado esquema de corrupção e 

de solicitar ao secretário estadual 

responsável a nomeação de servidores 

escolhidos por André Vinícius Gomes da 

Silva para participar do aludido 

esquema”, pontuou o julgador.  

 

Sobre a aplicação da nova Lei de 

Improbidade Administrativa no caso, o 

juiz avaliou que a imposição de sanções 

com base na lei revogada poderia gerar 

um efetivo custo social. Isso porque 

afastaria da vida pública indivíduos 

capazes de colaborar positivamente para 

o funcionamento do Estado. 

 

O ex-conselheiro do TCE-RJ foi 

representado pelos advogados Rafael 

Faria e Pedro Vogas, do 

escritório Rafael Faria Advogados.  

 

Clique aqui para ler a decisão 

0240685-67.2017.8.19.0001 

 

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

29/juiz-extingue-acao-improbidade-ex-

conselheiro-tce-rj  
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Locatário não receberá 
perdas e danos por venda do 
imóvel a terceiros 
 
Na decisão, julgador observou que o 
morador sabia, desde a locação, a 
intenção de venda dos proprietários. 
 
terça-feira, 28 de junho de 2022 
 
Um locatário que alegou perdas e danos 

por venda do imóvel em que residia a 

terceiros teve seu pedido negado. Em 

decisão da juíza leiga Marianne 

Duareski, homologada pelo Juiz de 

Direito Telmo Zaions Zainko, do 13º 

JEC de Curitiba, ficou comprovado que 

o morador sabia, desde a locação, a 

intenção de venda dos proprietários. 

 

Trata-se de ação de indenização por 

perdas e danos proposta em que 

locatário de um apartamento alega que 

o contrato de locação foi firmado com o 

prazo de 30 meses, a ser renovado pelo 

mesmo período. 

 

Cerca de três anos dois, segundo o 

locatário, o imóvel foi alienado à 

terceiros, sem ser respeitada a 

aquisição preferencial. Foi concedido a 

ele o prazo de 30 dias para que saísse do 

imóvel, tendo que pagar um valor de R$ 

288 para as despesas do contrato de 

locação, valores que não estavam 

previstos contratualmente. 

 

Tendo em vista que houve a rescisão 

contratual por culpa exclusiva do 

locador, requereu a condenação nas 

multas previstas contratualmente, 

consistente em três aluguéis. Requereu, 

também, pagamento de perdas e danos 

referente ao direito de preferência 

preterido, restituição de danos 

materiais e indenização por danos 

morais. 

 

 
Locatário sabia de intenção de venda de 

proprietários.(Imagem: Freepik) 

 

Ao analisar o caso, o magistrado 

analisou que desde o início da locação, 

em outubro de 2017, o imóvel estava à 

venda, situação da qual estava ciente o 

locatário, tendo inclusive aberto o 

apartamento para visitas. 

 

O magistrado observou, ainda, que a 

proprietária notificou o locatário sobre 

a intenção de venda e comunicou a 

proposta dos compradores, a qual não 

foi aceita e nem realizada 

contraproposta. 

 

"A pretensão de perdas e danos 

decorrente do não cumprimento do 

direito de preferência, disposta no 

artigo 27 da Lei nº 8.245/91, demanda 

não apenas que seja comprovada a 

preterição no exercício do direito de 

preferência, mas, igualmente, a 

demonstração de que o então locatário 

possuía na época condição financeira 

para fazer frente à proposta dos 

terceiros, o que não se observa no caso 

presente." 

 

Diante disso, julgou improcedentes os 

pedidos. 

 

O processo, que tramita em segredo de 

Justiça, tem atuação do escritório Reis 

& Alberge Advogados. 

 

https://www.migalhas.com.br/
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STJ fixa tese para bloqueio de 
ativos pelo BacenJud em 
parcelamento fiscal 
 
Segundo o relator, ministro Mauro 
Campbell Marques, a jurisprudência do 
STJ há muito já firmou entendimento 
no sentido de que o parcelamento de 
créditos tributários, na forma do artigo 
151, VI, do CTN, suspende a sua 
exigibilidade, acarretando, por 
consequência, a suspensão da execução 
fiscal. 
 
quarta-feira, 29 de junho de 2022 
 
Em julgamento no rito dos recursos 

repetitivos, a 1ª seção do STJ fixou 

orientações para o bloqueio de ativos 

financeiros do executado via sistema 

BacenJud, em caso de concessão de 

parcelamento fiscal:  

 

1) será levantado o bloqueio se a 

concessão for anterior à constrição; e  

2) fica mantido o bloqueio se a 

concessão ocorre em momento 

posterior à constrição, ressalvada, 

nessa hipótese, a possibilidade 

excepcional de substituição da penhora 

online por fiança bancária ou seguro 

garantia, diante das peculiaridades do 

caso concreto, mediante comprovação 

irrefutável, a cargo do executado, da 

necessidade de aplicação do princípio 

da menor onerosidade.   

 

Segundo o relator do Tema 1.012, 

ministro Mauro Campbell Marques, a 

jurisprudência do STJ há muito já 

firmou entendimento no sentido de que 

o parcelamento de créditos tributários, 

na forma do artigo 151, VI, do CTN - 

Código Tributário Nacional, suspende a 

sua exigibilidade, acarretando, por 

consequência, a suspensão da execução 

fiscal.  

 

Contudo, lembrou, o parcelamento não 

afasta a constrição de valores 

bloqueados anteriormente, "de modo 

que a suspensão da exigibilidade 

decorrente de parcelamento mantém a 

relação jurídica processual no estado 

em que ela se encontra, isto é, se 

inexiste penhora, a suspensão do feito 

obsta a realização posterior de 

medidas constritivas, ao menos 

enquanto o parcelamento estiver 

vigendo; de outro lado, as medidas de 

constrição já efetivadas deverão ser 

preservadas até a integral quitação ou 

a eventual rescisão do parcelamento".  

 

 
STJ fixa tese para bloqueio de ativos 

pelo BacenJud em parcelamento 

fiscal.(Imagem: Gustavo Lima/STJ) 

 

Legislação relativa ao 

parcelamento do crédito 

tributário  

 

O ministro ressaltou que a Corte 

Especial, no julgamento de arguição de 

inconstitucionalidade no REsp 

1.266.316, em 2014, concluiu que o 

parcelamento do crédito tributário - 

com fundamento nos artigos 10 e 11, 

segunda parte, da lei 11.941/09, e 151, 

VI, do CTN - não determina o 

cancelamento da penhora ou o 

desbloqueio de bens, consequência 

liberatória reservada pela lei apenas a 

situações em que a penhora de bens na 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11941.htm
https://www.migalhas.com.br/
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execução judicial ocorra após o 

parcelamento.  

 

De acordo com o relator, a legislação 

relativa aos parcelamentos fiscais pode 

prever ou não a necessidade de 

apresentação de garantia idônea e 

suficiente como condição à concessão 

do parcelamento. Como exemplo, citou 

o parágrafo 1º do artigo 11 da 

lei 10.522/02. 

 

"Havendo ou não, conforme previsão 

legal, a necessidade de garantia do 

débito para fins de concessão de 

parcelamento fiscal, as leis federais 

que veiculam parcelamentos fiscais 

trazem em seu bojo, via de regra, a 

determinação de manutenção das 

garantias ou dos gravames prestados 

em execução fiscal ou medida cautelar 

fiscal, conforme o caso, na hipótese de 

concessão do parcelamento, ou seja, a 

adesão do contribuinte ao benefício 

fiscal não implica a liberação dos bens 

e direitos que tenham sido constituídos 

em garantia dos valores objeto do 

parcelamento." 

 

Não há diferenciação de bens na 

regra de manutenção das 

garantias já prestadas  

 

Para o magistrado, não prospera o 

argumento que pretende diferenciar o 

dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, bloqueado via sistema 

BacenJud, dos demais bens passíveis de 

penhora ou constrição, visto que não há 

diferença quanto ao bem dado em 

garantia na legislação que trata da 

manutenção das garantias do débito 

objeto do parcelamento fiscal, "não 

cabendo ao intérprete fazê-lo, sob pena 

de atuar como legislador positivo, em 

violação ao princípio da separação dos 

poderes".  

 

Na avaliação do ministro, o 

entendimento pela manutenção do 

bloqueio de ativos financeiros mediante 

o sistema BacenJud, quando da adesão 

do contribuinte a programa de 

parcelamento fiscal, harmoniza-se com 

precedente da 1ª seção (Tema 578), em 

que se estabeleceu que a Fazenda 

Pública pode recusar bem oferecido à 

penhora quando não observada a 

ordem legal de preferência (na qual o 

dinheiro - em espécie, em depósito ou 

em aplicação financeira - figura em 

primeiro lugar), sendo ônus da parte 

executada comprovar a necessidade de 

afastamento dessa ordem, inexistindo a 

preponderância, em abstrato, do 

princípio da menor onerosidade para o 

devedor sobre a efetividade da tutela 

executiva.  

 

Excepcionalidade da substituição 

do tipo de penhora após o 

parcelamento fiscal  

 

Mauro Campbell Marques esclareceu 

que, embora não seja possível a simples 

liberação dos ativos bloqueados em 

caso de posterior concessão de 

parcelamento fiscal, existem hipóteses 

de substituição da penhora de dinheiro 

por fiança bancária ou seguro garantia, 

a teor do artigo 15, I, da lei 6.830/80.  

 

O ministro ressaltou, contudo, que não 

existe direito subjetivo a obter a 

substituição da penhora de ativos 

financeiros por fiança bancária ou 

seguro garantia, de modo que a 

substituição somente pode ocorrer de 

forma excepcional, diante das 

peculiaridades do caso concreto, 

mediante comprovação irrefutável, a 

cargo do executado, perante a 

autoridade judicial, da necessidade de 

aplicação do princípio da menor 

onerosidade.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10522.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm
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TJ/SP: Bolsonaro é condenado 
por insinuação sexual a 
jornalista 
 
A indenização foi majorada de R$ 20 
mil para R$ 35 mil. 
 
quarta-feira, 29 de junho de 2022 
 
Nesta quarta-feira, 29, a 8ª câmara de 

Direito Privado do TJ/SP, por 4 votos a 

1, manteve a condenação do 

presidente Jair Bolsonaro por ter 

utilizado comentário de cunho sexual 

para se referir à jornalista Patrícia 

Campos Mello, da Folha de S. Paulo. 

Ele disse que "ela queria dar o furo a 

qualquer preço" contra ele. A 

indenização foi majorada de R$ 20 mil 

para R$ 35 mil, conforme proposto pela 

relatora Clara Maria Araújo Xavier. 

 

 
Bolsonaro terá de indenizar a jornalista 

Patrícia Campos Mello.(Imagem: 

Carolina Antunes/PR | Reprodução 

Facebook) 

 

Relembre 

 

A jornalista Patrícia Campos Mello, 

repórter e colunista da Folha de São 

Paulo, ingressou com ação contra o 

presidente Jair Bolsonaro, sob a 

argumentação de que a autoridade, em 

coletiva de imprensa comentando sobre 

fake news, teria ofendido sua honra, o 

que fez surgir o dever de indenizar. 

Segundo a acusação, Bolsonaro teria 

realizado pronunciamento a seu 

respeito com insinuação sexual ao 

utilizar a frase "ela queria dar o furo a 

qualquer preço contra mim", na 

intenção de ofender a reputação da 

profissional. Relembre:  

 

A defesa do presidente alegou que, na 

entrevista, Bolsonaro apenas teria 

exposto suas opiniões de natureza 

política e que não houve intenção 

dolosa à ofensa da honra de Patrícia. 

 

Em 1º grau o presidente foi 

condenado a pagar R$ 20 mil de 

indenização. O juízo considerou que ao 

utilizar a frase, o presidente teve o 

objetivo de lesar a jornalista. Para a 

magistrada não há que se falar em 

liberdade de expressão ou de 

pensamento, pois ela não é ilimitada, 

devendo ser observado o direito alheio, 

especificamente a intimidade, a honra e 

a imagem. 

 

"Primeiramente, devemos considerar a 

profissão da autora, jornalista, 

conhecida na mídia não só nacional e 

também o cargo político ocupado pelo 

réu, a Presidência da República e, 

portanto, suas declarações 

reverberam por todo o país e também 

no exterior, podendo ser observada a 

presença no local de jornalistas de 

mídias diversas." 

 

Em 2º grau a condenação foi mantida e 

a indenização majorada para R$ 35 mil. 

"O apelado (Jair Bolsonaro) proferiu 

discurso ofensivo, desrespeitoso, 

machista e mentiroso contra ela, 

utilizando-a de subterfúgio 

inescrupuloso para desacreditá-la 

como profissional e como mulher", 

disse a relatora. 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/342543/bolsonaro-e-condenado-por-ofender-patricia-campos-mello
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/jair-bolsonaro
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/patricia-campos-mello
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/patricia-campos-mello
https://www.migalhas.com.br/quentes/342543/bolsonaro-e-condenado-por-ofender-patricia-campos-mello
https://www.migalhas.com.br/quentes/342543/bolsonaro-e-condenado-por-ofender-patricia-campos-mello
https://www.migalhas.com.br/quentes/342543/bolsonaro-e-condenado-por-ofender-patricia-campos-mello
https://www.migalhas.com.br/
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Após a decisão, a jornalista comemorou 

em seu Twitter: 
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Redução do ICMS sobre 
combustíveis em SP 
desagradou governadores 
 
Unidades federativas consideram que 
alteração deve passar pelos legislativos 
estaduais 
 
BÁRBARA MENGARDO 
28/06/2022 14:00 
 
comentários 

Crédito: Raoni Arruda 

 

A decisão do Governo de São Paulo de 

reduzir para 18% as alíquotas de ICMS 

incidentes sobre combustíveis, energia 

elétrica e telecomunicações, seguida 

pelo estado de Goiás, incomodou 

representantes de outros estados. Tanto 

tributaristas quanto secretários de 

Fazenda de outras unidades federativas 

consideram que a diminuição das 

alíquotas deveria passar pelos 

Legislativos estaduais. Alguns chegaram 

a apontar a movimentação do estado de 

São Paulo como eleitoreira. 

 

O mal-estar está relacionado ainda ao 

fato de as unidades federativas terem 

marcada para esta terça-feira (28) 

audiência pública no STF para tratar 

justamente da incidência de ICMS sobre 

os combustíveis. Para representantes 

dos estados, a movimentação de São 

Paulo enfraquece o argumento de que 

seria indevida a tentativa do governo 

federal de tentar interferir nas alíquotas 

cobradas sobre os combustíveis. 

 

A redução do ICMS sobre combustíveis 

anunciada nesta segunda-feira (27) pelo 

governador de São Paulo, Rodrigo 

Garcia (PSDB), está relacionada à 

sanção na última quinta(23/6) da Lei 

Complementar 194/2022. A norma, 

que é alvo de uma ADI ajuizada nesta 

terça, prevê que os combustíveis, o gás 

natural, a energia elétrica, as 

comunicações e o transporte coletivo são 

bens e serviços essenciais e 

indispensáveis, não podendo ter 

alíquota de ICMS superior à alíquota-

base dos estados. O percentual varia 

entre 17% e 18%, a depender da unidade 

federativa.  

 

Apesar de a LC 194 entrar em vigor na 

data de sua publicação, secretários de 

Fazenda e tributaristas consultados 

pelo JOTA defendem que a redução das 

alíquotas não é imediata, tendo que 

passar pelas Assembleias Legislativas.  

 

A previsão para tanto consta no artigo 24 

da Constituição, que prevê que compete 

à União, aos estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente, 

entre outros temas, sobre direito 

tributário. Os parágrafos 1º e 2º do 

dispositivo, porém, preveem que “no 

âmbito da legislação concorrente, a 

competência da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gerais” e que “a 

competência da União para legislar 

sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos estados”. 

 

O artigo gera a interpretação de que, no 

caso da LC 194, a norma federal apenas 

estabelece uma regra geral, cabendo aos 

estados reduzir as alíquotas de ICMS. A 

leitura gera inclusive uma insegurança 

aos contribuintes, já que, frente a uma 
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eventual demora na redução das 

alíquotas, pessoas físicas e jurídicas não 

teriam outra opção senão recorrer ao 

Judiciário. 

 

Não é o que pensa, porém, o 

secretário de Fazenda de São Paulo, 

Felipe Salto. De acordo com informativo 

publicado no Diário Oficial do estado, 

ele defende que “a superveniência de lei 

federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual”. Na unidade 

federativa, passaram a 18% as alíquotas 

incidentes sobre operações com álcool 

etílico anidro carburante; gasolina; 

querosene de aviação, exceto quando 

destinadas a empresas de transporte 

aéreo regular de passageiros ou de carga; 

serviços de comunicação e energia 

elétrica nos casos em que a conta 

residencial apresenta consumo mensal 

acima de 200 kWh. 

 

A posição, porém, desagradou 

secretários de Fazenda de outros 

estados. Ao JOTA um integrante de 

uma secretaria descreveu como 

eleitoreira a redução do ICMS sobre 

combustíveis sem aval do Legislativo. 

Garcia, que é pré-candidato à reeleição, 

anunciou que espera que o litro da 

gasolina sofra uma redução de R$ 0,48, 

e que o Procon irá fiscalizar se a 

alteração no ICMS chegará ao 

consumidor final. 

 

O mesmo interlocutor defendeu que 

Garcia está criando um precedente 

perigoso para o próprio estado. “Ele está 

entendendo que o Congresso Nacional 

pode alterar alíquotas [de ICMS]”, disse. 

Outro secretário de Fazenda ouvido 

pelo JOTA acredita que Salto pode até 

mesmo ser responsabilizado pelo 

Tribunal de Contas estadual. 

 

Ainda na segunda-feira, após São Paulo, 

foi a vez de Goiás reduzir as alíquotas 

sobre combustíveis, energia e 

telecomunicações. No estado, a alíquota 

de ICMS aplicada à gasolina passou de 

30% para 17%, e a do etanol de 25% para 

17%. A unidade federativa espera uma 

redução na bomba de R$ 0,85 para 

gasolina e R$ 0,38 para o etanol. 

 

No caso do óleo diesel, houve uma 

redução de 16% para 14%, com o ICMS 

calculado sobre a média dos preços 

praticados nos últimos 60 meses. O 

governo espera uma redução de R$ 0,14 

por litro. 

 

Nos serviços de telecomunicação o ICMS 

deixou de ter uma alíquota de 29%. No 

caso da energia elétrica, para consumo 

residencial de famílias de baixa renda, a 

alíquota era de 25%, e para os demais 

consumos 29%. 

 

Supremo 
 
O mal-estar é ainda maior pelo fato de a 

redução do ICMS sobre combustíveis em 

SP ter vindo um dia antes de uma 

reunião com o ministro Gilmar Mendes, 

do Supremo Tribunal Federal (STF), 

para discutir a tributação dos 

combustíveis. Mendes, que é relator da 

ADPF 984, por meio da qual o governo 

federal questiona leis estaduais que 

fixam alíquotas sobre combustíveis 

superiores às alíquotas-base, promoveu 

uma audiência de conciliação entre 

unidades federativas e o Executivo 

federal para tentar resolver o impasse. 

 

O STF tem quatro ações tratando da 

incidência de ICMS sobre os 

combustíveis: ADPF 984 e ADIs 7191, 

7164 e 7195. A última delas, protocolada 

na noite de segunda-feira, questiona 

justamente a LC 194/22. 

 

A ação foi ajuizada por governadores de 

11 estados e do Distrito Federal. Entre 

outros argumentos, os autores alegam 

https://www.jota.info/stf
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que a LC representa uma intervenção 

indevida nas contas das unidades 

federativas e gera uma redução na 

tributação de combustíveis poluentes. 

 

Na ação, os entes apontam que em 2021 

o ICMS representou 86% da arrecadação 

dos estados. Apenas combustíveis, 

petróleo, lubrificantes e energia 

responderam por quase 30% do valor 

arrecadado com o imposto.  

 

O principal argumento viria do fato de a 

norma definir como essenciais 

combustíveis fósseis, que são altamente 

poluentes. Além disso, ao prever a 

vigência imediata, a lei complementar 

estaria desrespeitando o Plano 

Plurianual (PPA) dos estados. 

 

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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Patentes tiveram prazo subitamente 
reduzido após decisão do STF na ADI 
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28/06/2022 15:52 
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Não bastasse a demora habitual do 

Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI) ao analisar os pedidos 

de patentes, o julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

5.529, pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF), reduziu o prazo das patentes de 

inúmeros medicamentos. 

 

A decisão retroagiu especificamente em 

relação a medicamentos e equipamentos 

de saúde, porque o Supremo atendeu a 

reivindicações de fabricantes de 

genéricos que alegaram que essas 

patentes protegiam tecnologias que 

poderiam ser usadas e barateadas para o 

combate à pandemia do coronavírus. 

 

Desse modo, foram extintos anos de 

duração de patentes de remédios 

anteriormente concedidas pelo 

dispositivo previsto no parágrafo único 

do artigo 40 da Lei 9.279/1996, 

revogado no julgamento. Números do 

próprio INPI apresentados na ADI 5529 

indicavam que ao menos 2.752 patentes 

das áreas de biofármacos e fármacos 

seriam afetadas pela modulação de 

efeitos da decisão, em que pese apenas 

04 destas teriam correlação com o 

combate ao coronavírus. 

 

O dispositivo revogado dava 

automaticamente 10 anos de vigência de 

patente para invenções quando o INPI 

demorava mais de 10 anos para analisar 

o pedido de patente. Garantia assim 

prazo mínimo razoável de vigência de 

uma patente no Brasil, em consonância 

com o TRIPS – tratado de propriedade 

intelectual da OMC. 

 

Só que a mudança nas regras do jogo 

terminou por afetar medicamentos que 

já estavam patenteados pelo modelo 

antigo, ainda que o INPI tenha 

demorado, sem justificativa, para 

analisar esses pedidos de patentes. 

 

Para tentar resolver o impasse deixado 

por essa mudança de regras, empresas 

abriram pelo menos 46 processos na 

Justiça Federal (primeira e segunda 

instâncias) para solicitar um ajuste no 

prazo de vigência de patentes (Patent 

Term Adjustment, ou simplesmente 

PTA). Desses processos, em pelo menos 

25 casos, o INPI demorou entre 10 e 15 

anos para analisar e conceder a patente. 

Pela demora, 24 empresas solicitam um 

prazo ajustado de patente, que varia 

entre 5 a 10 anos. 

 

“O sistema não funcionava bem. Se a 

análise do pedido de patente demorou 

10 anos no INPI, você tinha uma 

compensação com os 10 anos de 

vigência. Mas agora você tem um 

sistema que adernou para o outro lado”, 

diz o advogado Rodrigo Cogo, sócio do 

Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide 

Advogados. 
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A necessidade de ajuste no prazo de 

patentes surgiu depois da decisão do 

STF na ADI 5.529, mas na decisão da 

própria Suprema Corte já tinha sido 

citado esse modelo aplicado em outros 

países como referência para esse tipo de 

problema, de acordo com o acórdão do 

julgamento. 

 

“O cálculo do ‘patent term adjustment’ é 

feito caso a caso e depende de 

requerimento, diferente do que ocorre 

no Brasil, pois no parágrafo único do art. 

40 da Lei 9.279/1996 se estabelece prazo 

de aplicação imediata, independente de 

pedido prévio e de análise do caso 

concreto”, diz o acórdão da ADI 5.529. 

 

A decisão de março deste ano do 

ministro Ricardo Lewandowski, na 

Reclamação (RCL) 50.546, deixou o 

caminho aberto para que o Judiciário 

revise o prazo de patentes. Nesse 

processo, apresentado pelo INPI, o 

órgão tinha alegado que esse ajuste no 

prazo já tinha sido decidido na ADI 

5.529, o que foi negado pelo ministro, 

que reconheceu que tal discussão não 

afronta a decisão da ADI. 

 

Os escritórios Ferro, Castro Neves, 

Daltro & Gomide Advogados e 

Dannemann Siemsen Advogados 

conseguiram um ajustamento no prazo 

de patentes, depois de apontar na ação 

que houve demora “desarrazoada” na 

análise do pedido de patente pelo INPI. 

Isso foi alegado porque os advogados 

notaram, por exemplo, que levou seis 

anos para o INPI publicar o primeiro 

despacho de análise de um dos casos. 

 

Por isso, os advogados sustentaram que 

essa demora de seis anos para que o 

processo fosse inicialmente analisado 

deveria ser compensada com acréscimo 

de prazo de patente. “Se o INPI demorou 

para analisar a patente, e a culpa foi dele, 

tem que reparar o dano que causou”, diz 

Cogo, do Ferro, Castro Neves, Daltro & 

Gomide Advogados. 

 

Como fundamento do ajuste no prazo de 

patentes, advogados citam dispositivo 

do artigo 5º da Constituição Federal, que 

prevê a “razoável duração do processo”. 

Também serviram de referência 

dispositivos que garantem 60 dias de 

resposta em processos administrativos 

no INPI, previsto na Lei 9.279/1996. 

 

“O titular da patente não pode ser o 

único penalizado nessa história se houve 

demora irrazoável por parte do INPI. 

Existem regras administrativas pelas 

quais o jurisdicionado não pode sofrer 

com a demora do ente administrativo”, 

diz o advogado Gustavo De Freitas 

Morais, sócio do Dannemann Siemsen. 

 

A proteção por patente é considerada 

um dos mecanismos de incentivo à 

pesquisa e desenvolvimento de produtos 

inovadores. Isso porque a exclusividade 

de exploração econômica, por um 

período máximo de até 20 anos, é 

considerado um estímulo para que 

empresas invistam em inovação. 

 

Para o advogado Otto Licks, sócio-

fundador do Licks Advogados, a redução 

retroativa dos prazos de patentes criou 

uma injustiça que o Direito brasileiro é 

capaz de resolver. “Enquanto não temos 

legislação para a concessão de ajustes 

por conta de atrasos (conhecido como 

PTA), o Poder Judiciário é o único que 

pode sanar a injustiça”, argumenta 

Licks. “Há lei desde 1999 e farta 

jurisprudência sobre a recomposição, 

pelo Poder Judiciário, de injustiças e 

prejuízos causados pelo atraso da 

administração pública. Há inclusive 

fundamento constitucional”, conclui. 

 

REDAÇÃO JOTA – Brasília 
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A inteligência artificial (IA) já faz parte 

das nossas vidas, seja nos muitos 

aplicativos que usamos no dia a dia, nos 

serviços de streaming de filmes e em 

tantas outras situações. O Brasil, até o 

momento, no entanto, não tem 

arcabouço legal ou jurídico específico 

para a aplicação de tais ferramentas. 

 

Se, por um lado, os exemplos 

mencionados não parecem trazer 

grandes controvérsias, há casos em que 

a IA carrega maior responsabilidade, 

dado o risco que podem trazer ao 

usuário – como o comando de carros 

autônomos ou, principalmente, na área 

da saúde. 

 

Algoritmos que empregam aprendizado 

de máquina ou deep 

learning geralmente usam dados 

relacionados à saúde (taxas de glicemia, 

níveis de pressão arterial e ritmo 

cardíaco, por exemplo), colhidos por 

sensores ou vestíveis, ou imagens 

(exames radiológicos, fotografias do 

fundo do olho) para otimizar o controle 

clínico e tratamentos. No caso de 

pacientes com diabetes que necessitem 

de insulina, por exemplo, os chamados 

“pâncreas artificiais” (que são sistemas 

de alça fechada) oferecem um enorme 

benefício ao entregar doses pré-

programadas. 

 

No entanto, esta tecnologia, ainda que 

possa melhorar a qualidade de vida do 

paciente, traz potenciais riscos. A 

entrega de doses erradas de 

medicamentos, por exemplo, pode 

representar risco de vida. Desta forma, é 

fundamental submeter tais ferramentas 

a testes de segurança e eficácia e que 

haja regras rígidas de indicação e uso (o 

que já vale para novas drogas ou 

vacinas). Tais testes podem ser 

realizados por meio de estudos clínicos, 

com o auxílio de universidades ou 

sociedades médicas, que 

podem conduzir, supervisionar ou 

avaliar os resultados. 

 

Os riscos provenientes do emprego de 

tais ferramentas devem ser 

categorizados, já que algumas aplicações 

trazem maior potencial de dano. 

Adicionalmente, a formulação de regras 

de boas práticas para aplicação da IA é 

outro fator central. Finalmente, há a 

questão da responsabilidade decorrente 

de eventuais resultados adversos do uso 

da inteligência artificial em saúde. A 

formulação de regras claras para todos 

esses aspectos é fundamental para que a 

sociedade possa usufruir dos 
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exponenciais benefícios prometidos 

pelas novas tecnologias. 

 

A Câmara dos Deputados aprovou 

em 2021, em regime de urgência, o PL 

21/2020, que estabelece princípios, 

direitos e deveres para o uso de 

inteligência artificial. O projeto agora 

tramita no Senado Federal – que 

criou uma comissão de juristas para 

debatê-lo – e, além disso, foi criada a 

Estratégia Brasileira de Inteligência 

Artificial, formada por membros do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações e outros órgãos de governo, 

além de representantes de associações 

setoriais e da sociedade civil. 

 

Médicos e profissionais de saúde em 

geral devem ser considerados atores 

fundamentais para tais formulações, 

justamente por conhecerem bem os 

potenciais riscos e benefícios da IA 

aplicada à saúde. Desenvolvedores, 

indústria, especialistas em ética, 

usuários finais e agências regulatórias 

também têm de participar deste debate. 

 

Sendo o diabetes uma condição crônica 

cujo manejo é intimamente ligado às 

novas tecnologias, e dado que a área da 

saúde não tem tido até aqui 

representação proporcional à sua 

importância, a Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) vem buscando inserção 

neste debate. Nesta quarta-feira (29), 

pouco depois do Dia Nacional do 

Diabetes (26), haverá uma reunião entre 

representantes da SBD e da Gerência 

Geral de Tecnologia de Produtos para 

Saúde da Anvisa para buscar essa 

inserção. 

 

O Código de Ética Médica declara que “a 

medicina será exercida com a utilização 

dos meios técnicos e científicos 

disponíveis que visem aos melhores 

resultados”. Tal código dá sólida base 

para o emprego de novas tecnologias. 

Aplicá-las de forma responsável e segura 

certamente proporcionará mais 

qualidade, eficiência e acesso a serviços 

de saúde no Brasil – contribuindo 

inclusive para reduzir disparidades e 

promover a equidade. O debate para 

regulamentar a inteligência artificial no 

Brasil deve levar esses aspectos em 

conta. A SBD quer e pode iniciar um 

protagonismo nesta área e levar consigo 

toda a classe médica para esta discussão. 

 

FERNANDO KORN MALERBI – 

Médico oftalmologista e coordenador do 

Departamento de Saúde Ocular da 

Sociedade Brasileira de Diabetes 

MÁRCIO KRAKAUER – Médico 

endocrinologista e coordenador do 

Departamento de Saúde Digital, 

Telemedicina e Inovação da Sociedade 

Brasileira de Diabetes 

 
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/regulamentacao-da-
inteligencia-artificial-e-implicacoes-na-
saude-29062022  
 

Retorne ao índice 

https://www.jota.info/tudo-sobre/camara-dos-deputados
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-21-2020
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-21-2020
https://www.jota.info/tudo-sobre/senado
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulamentacao-da-inteligencia-artificial-e-implicacoes-na-saude-29062022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulamentacao-da-inteligencia-artificial-e-implicacoes-na-saude-29062022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulamentacao-da-inteligencia-artificial-e-implicacoes-na-saude-29062022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/regulamentacao-da-inteligencia-artificial-e-implicacoes-na-saude-29062022


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Terça-feira, 28 de junho de 2022. 
 
  

  

Clipping de Notícias 
 

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



  Sumário das Matérias: 
 

Corte de ICMS por SP foi quebra de acordo, reclamam Estados 

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

Casa Civil nomeia Alex Gonçalves Barbosa para diretor de finanças do 

Ministério da Economia 

Valor......................................................03 

Petróleo opera em alta com receio de queda na produção 

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

Agenda de empresas: Oi divulga balanço do 1º tri; Petrobras retoma venda de 

refinarias 

Valor......................................................05 

Procuradoria do Cade nega pedido de juiz por pesquisa de preços de passagens 

aéreas 

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

Redução do ICMS de combustíveis em SP e Goiás abre divisão entre 

governadores 

Globo.......................................................10 

Ministro André Mendonça, do STF, critica carga tributária brasileira 

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

Governo quer usar R$ 54 bi de receita extra com BNDES e estatais para bancar 

pacote de benefícios 

Estadão.....................................................15 

Aneel aprova reajuste médio de 12,04% nas tarifas da Enel Distribuição São 

Paulo 

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

Dólar começa o dia estável; acompanhe o mercado nesta terça 

Folha.................................................18 

Estados reduzem ICMS sobre gasolina, calote da Rússia e o que importa no 

mercado 

Folha...............................................20 

INSS deve indenizar segurada por vazar dados sobre pensão por morte 

Consultor...............................................23 



STF invalida aprovação legislativa para construção de hidrelétricas no Paraná 

Consultor...............................................25 

STF veta retenção de receitas vinculadas para pagamento da dívida pública de 

MT 

Consultor...............................................26 

TRF-1: Candidata gestante deve ser contratada sem apresentar raio-X 

Migalhas.............................................28 

"Há raríssimos casos de ativismo judicial no país", diz Barroso 

Migalhas.....................................................30 

Queiroga sobre aborto: "Vida deve ser defendida desde a sua concepção" 

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

Relator da LDO propõe orçamento secreto impositivo e pode complicar futuro 

presidente 

Jota.....................................................35 

Estados pedem ao STF a suspensão de lei que limita ICMS sobre combustíveis 

Jota.....................................................37 

‘ICMS se transformou num imposto federal. É uma irresponsabilidade social e 

populismo fiscal’ 

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

 

  



1 

 

 
 

Brasil 

Corte de ICMS por SP foi 
quebra de acordo, reclamam 
Estados 
 
Para secretários de Fazenda, decisão 
pode enfraquecer mobilização por ação 
conjunta 
 
Por Anaïs Fernandes — De São Paulo 
28/06/2022 05h01  Atualizado há 5 
horas 

 

 
Rodrigo Garcia, governador de SP: 

redução do ICMS terá custo anual de R$ 

4,4 bilhões e será “grande sacrifício” — 

Foto: Monica Andrade/Governo de São 

Paulo 

 

O anúncio feito ontem pelo governo de 

São Paulo de que o Estado aplicaria de 

forma imediata a redução da alíquota de 

ICMS sobre combustíveis pegou outros 

entes de surpresa. Secretários de 

Fazenda afirmaram que a decisão foi 

quebra de acordo e pode enfraquecer a 

mobilização em torno de uma ação 

conjunta, além de abrir espaço para 

novos anúncios do tipo, como já fez 

Goiás. 

 

“Foi uma decisão precipitada. 

Estávamos em um rol de negociações no 

âmbito do Comsefaz [comitê dos 

secretários de Fazenda dos Estados] 

para saber como a gente ia desdobrar a 

Lei Complementar 194. São Paulo trouxe 

um complicador”, diz Fernanda 

Pacobahyba, secretária do Ceará. 

 

A lei a que ela se refere foi sancionada 

pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na 

semana passada e limita a cobrança de 

ICMS sobre itens como energia e 

combustíveis a 17%-18%. Ontem, o 

governador paulista, Rodrigo Garcia 

(PSDB), que é o pré-candidato à 

reeleição, anunciou que o corte já estava 

valendo. Na gasolina, a redução do ICMS 

de 25% para 18% poderá deixar o preço 

nas bombas até R$ 0,48 menor, segundo 

o governador, a um custo anual de R$ 

4,4 bilhões, o que vai reduzir 

investimentos em educação e saúde e foi 

considerado “grande sacrifício”. 

 

“Para a gente foi uma surpresa a posição 

de São Paulo, que vinha trabalhando 

desde o início de outra maneira. Mas 

respeitamos, é um ente federado, tem de 

tomar as decisões da melhor maneira 

que pensa para o seu povo. O problema 

é que a gente fica bastante 

desconfortável com a questão de abrir 

mão de competências constitucionais”, 

diz outro secretário, que falou sob a 

condição de anonimato. 

 

A tendência do seu Estado, segundo ele, 

era aguardar a reunião de conciliação 

que secretários de Fazenda terão hoje 

com o ministro Gilmar Mendes, do 

Supremo Tribunal Federal. A Bahia, que 

também espera a reunião para definir 

próximos passos, alega ainda dúvidas 

sobre vedações do período eleitoral e se 

a redução de alíquota configuraria 

benefício fiscal. 

 

“Vários Estados, 11, já têm sinalizado 

que assinariam a ADI [Ação Direta de 

Inconstitucionalidade] contra a Lei 

Complementar 194. Estamos avaliando 

no Ceará, vamos ver o que vai acontecer, 

se essas assinaturas vão acontecer 



2 

 

mesmo, mas existe uma tendência à 

judicialização muito forte”, diz 

Pacobahyba. 

 

Um grupo de secretários de Fazenda do 

qual Felipe Salto, à frente da pasta em 

São Paulo, faz parte articulava um 

movimento unificado hoje após a 

reunião no STF. O grupo se reuniu no 

domingo e trocou mensagens durante o 

dia, mas Salto não teria dito nada, 

segundo um interlocutor. “Ficamos 

indignados. Ele falou que o governador 

de São Paulo mandou fazer, que a 

decisão foi tomada de última hora. Isso 

não é verdade”, afirmou. 

 

Salto disse ao Valor que o 

entendimento no governo paulista foi de 

que, por ser uma lei federal, ela limitaria 

qualquer lei estadual. “A nossa 

interpretação aqui, e já havia 

compartilhado isso no grupo, é que não 

precisa de lei estadual para que a 

alíquota de 18% se faça valer. Estávamos 

recebendo questionamentos dos 

contribuintes e publicamos um 

informativo. É melhor informar logo o 

contribuinte do que deixar no escuro.” 

Salto disse não ver como isso prejudica 

as negociações, que outras questões 

seguem na mesa e que estará presente na 

reunião no STF. “Nossa expectativa é 

bastante otimista.” 

 

Segundo um interlocutor, o plano agora 

é aguardar o que o Rio de Janeiro, que 

cobra 34% de imposto na gasolina, vai 

fazer. Por ora, os governadores 

defendem um movimento articulado, 

deixando São Paulo, Goiás e demais 

Estados que fizerem o mesmo em 

posição isolada. (Com Agência O 

Globo) 

  

 

 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/28/corte-de-icms-por-sp-foi-
quebra-de-acordo-reclamam-
estados.ghtml  
 
Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/28/corte-de-icms-por-sp-foi-quebra-de-acordo-reclamam-estados.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/28/corte-de-icms-por-sp-foi-quebra-de-acordo-reclamam-estados.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/28/corte-de-icms-por-sp-foi-quebra-de-acordo-reclamam-estados.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/28/corte-de-icms-por-sp-foi-quebra-de-acordo-reclamam-estados.ghtml
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Brasil 

Casa Civil nomeia Alex 
Gonçalves Barbosa para 
diretor de finanças do 
Ministério da Economia 
 
A edição também traz o aval para a 
nomeação de centenas de diversos 
candidatos aprovados em concursos 
públicos para postos importantes na 
área ambiental da Pasta 
 
Por Juliano Basile, Valor — Brasília 
28/06/2022 09h13  Atualizado há uma 
hora 

 
O ministro-chefe da Casa Civil, 

Ciro Nogueira, nomeou Alex 

Gonçalves Barbosa para o cargo 

de diretor de finanças e 

contabilidade da Secretaria de 

Gestão Corporativa da Secretaria-

Executiva do Ministério da Economia. 

 

Com isso, Barbosa, que é servidor 

público especializado em orçamento 

federal, deverá atuar neste cargo no 

lugar de Gilvan da Silva Dantas, que foi 

exonerado a pedido dessa secretária do 

Ministério da Economia. 

 

A medida foi publicada nesta terça-feira 

no “Diário Oficial da União”. 

 

A edição também traz o aval da 

Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital do Ministério da Economia para 

a nomeação de centenas de diversos 

candidatos aprovados em concursos 

públicos para postos importantes na 

área ambiental dessa pasta. 

 

Inicialmente, o secretário Gleisson 

Cardoso Rubin autorizou a contratação 

de 171 pessoas aprovadas para atuarem 

nas áreas de análise técnica e ambiental 

do governo federal. 

 

Em seguida, autorizou a aprovação para 

mais 568 candidatos aprovados para 

cargos de analista ambiental. 

 

 
— Foto: Fabio Rodrigues 

Pozzebom/Agência Brasil 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/28/casa-civil-nomeia-alex-
goncalves-barbosa-para-diretor-de-
financas-do-ministerio-da-
economia.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/28/casa-civil-nomeia-alex-goncalves-barbosa-para-diretor-de-financas-do-ministerio-da-economia.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/28/casa-civil-nomeia-alex-goncalves-barbosa-para-diretor-de-financas-do-ministerio-da-economia.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/28/casa-civil-nomeia-alex-goncalves-barbosa-para-diretor-de-financas-do-ministerio-da-economia.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/28/casa-civil-nomeia-alex-goncalves-barbosa-para-diretor-de-financas-do-ministerio-da-economia.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/28/casa-civil-nomeia-alex-goncalves-barbosa-para-diretor-de-financas-do-ministerio-da-economia.ghtml
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Finanças 

Petróleo opera em alta com 
receio de queda na produção 
 
O ministro de energia dos Emirados 
Árabes Unidos declarou ontem que a 
produção de petróleo do país já estava 
chegando em sua capacidade máxima 
 
Por Daniel Gateno, Com Dow Jones 
Newswires, Valor — São Paulo 
28/06/2022 08h38  Atualizado há uma 
hora 
 

Keri Jackson/Pixabay 

 

Os contratos futuros do petróleo operam 

em alta na segunda sessão da semana em 

meio a temores de uma redução no 

fornecimento da commodity por falta de 

produtores. 

 

O ministro de energia dos Emirados 

Árabes Unidos declarou ontem que a 

produção de petróleo do país já estava 

chegando em sua capacidade máxima. 

Os Emirados Árabes Unidos é um dos 

maiores fornecedores da commodity 

junto com a Arábia Saudita. 

 

As 7h39, o contrato do petróleo Brent 

para setembro - a referência global da 

commodity - operava em alta de 1,92% a 

US$ 113,11 por barril. Já o petróleo WTI 

americano para agosto sobe 1,71%, a 

US$ 111,44 o barril. 

Outro produtor de petróleo que está com 

a sua produção prejudicada é o Equador. 

Por conta de protestos de indígenas e 

sindicalistas que se estendem há duas 

semanas, a produção da commodity já 

foi reduzida em 50% e pode ser 

completamente paralisada, segundo o 

Ministério de Energia do país. 

 

Ontem a primeira sessão da semana 

terminou em ganhos após o anúncio de 

que a cúpula do G7, que está reunida na 

Alemanha desde domingo, está 

costurando um acordo para limitar o 

preço de compra do petróleo russo. 

 

Ainda nesta semana, o petróleo vai 

entrar na pauta na reunião da 

Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (Opep+) que devem determinar 

a produção referente a agosto. 

 

"Os preços do petróleo estenderam os 

ganhos antes da reunião da Opep de 

amanhã devido à interrupção do 

fornecimento em dois países 

produtores", afirmam analistas do 

Danske Bank em nota. Outro país que 

tem prejudicado a produção de petróleo 

é a Líbia, que desde meados de abril, 

reduziu sua produção para 600.000 

barris por dia, anunciou que pode 

suspender as exportações nos próximos 

três dias em meio a protestos que 

forçaram o fechamento de campos de 

petróleo e portos. 

 

O Departamento do Comércio dos EUA 

deve divulgar hoje os dados 

preliminares dos estoques do varejo e do 

atacado em maio. 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/06/28/petrleo-opera-em-alta-
com-receio-de-queda-na-produo.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/28/petrleo-opera-em-alta-com-receio-de-queda-na-produo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/28/petrleo-opera-em-alta-com-receio-de-queda-na-produo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/28/petrleo-opera-em-alta-com-receio-de-queda-na-produo.ghtml
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Empresas 

Agenda de empresas: Oi 
divulga balanço do 1º tri; 
Petrobras retoma venda de 
refinarias 
 
Saiba o que você precisa saber e 
acompanhar nesta terça-feira 
 
Por Valor — São Paulo 
28/06/2022 08h10  Atualizado há 2 
horas 

 
Balanço da Oi 
 
A Oi divulga, após o fechamento, os 

resultados financeiros do primeiro 

trimestre deste ano. 

A teleconferência será amanhã, às 

11h. 

 

 
— Foto: Divulgação 

 

Petrobras 
 
A Petrobras retomou processos de 

venda das refinarias Abreu e Lima 

(Rnest), Presidente Getúlio Vargas 

(Repar) eAlberto Pasqualini (Refap). A 

iniciativa também inclui os ativos 

logísticos integrados a essas instalações. 

 

Eletrobras 
 
A Eletrobras estima para 5 de agosto a 

realização da assembleia geral 

extraordinária que deve eleger os novos 

membros do conselho de administração. 

A elétrica ressalta que a data ainda é 

provisória. 

 

 
— Foto: Custódio Coimbra/Agência O 

Globo 

 

Localiza 
 
A Localiza pagará, em 26 de agosto, o 

valor bruto de R$ 131,6 milhões em juros 

sobre o capital próprio, R$ 0,17 por ação. 

O provento será pago aos acionistas 

posicionados no dia 30 deste mês. 

 

 
— Foto: Divulgação/Localiza 

 

Ômega Energia 
 
Os controladores da Ômega Energia, 

Tarpon Gestora de Recursos e o fundo 

Lambda 3, assinaram acordo de 

acionistas para a transferência de ações 

e aumento de capital de R$ 850 milhões. 

A companhia também fechou acordo 

para potencial investimento de US$ 500 

milhões nos Estados Unidos. 

 

 

 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/oi/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/oi/
https://ri.oi.com.br/
https://ri.oi.com.br/
https://tenmeetings.com.br/ten-events/#/webinar?evento=Confer%C3%AAnciadeResultadosOi1T22_855
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/eletrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/eletrobras/
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B3 
 
A B3 anunciou o lançamento de 

operações estruturadas para negociação 

de estratégias de contrato de futuro de 

cupom de IPCA (DAP). Segundo a bolsa, 

o DAP é um produto eficiente de 

negociação e proteção da taxa real de 

juros, calculada pela diferença entre a 

taxa DI e a inflação medida pelo IPCA. 

 

PetroRecôncavo 
 
A PetroRecôncavo assinou contrato com 

a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) 

para fornecimento de 30 mil de metros 

cúbicos/dia de gás natural. O acordo foi 

feito por meio das subsidiárias SPE 

Miranga e Potiguar E&P. 

 

Springs Global 
 
A Springs Global, dona de marcas como 

Artex e MMartan, renovou a licença de 

uso da marca Santista com a Santista 

Têxtil. A renovação foi de forma gratuita 

e exclusiva para uso em território 

nacional. 

 

Arezzo 
 
O conselho de administração da Arezzo 

aprovou o pagamento em 14 de julho de 

R$ 69,7 milhões em juros sobre capital 

próprio, R$ 0,63 por ação, para 

acionistas posicionados em 1º de julho. 

 

 
— Foto: Divulgação 

 

Painel Telebrasil Summit 
 
Começa hoje o “Painel Telebrasil 

Summit 2022”, encontro do setor de 

telecomunicações em Brasília. Às 9h, 

participa o ministro da Economia, Paulo 

Guedes. Os presidentes da TIM Brasil, 

Alberto Griselli, da Vivo, Christian 

Gebara, da Oi, Rodrigo Abreu, e da 

Claro, José Félix, participam do evento. 

 

Minas e Energia 
 
O Ministério de Minas e Energia (MME) 

realiza o seminário "Transição para 

o Novo Mercado de Gás - Temas para 

os Guias de Transição" para promover o 

alinhamento do mercado de gás natural 

quanto aos fundamentos do processo de 

transição. O evento começa às 9h e terá 

participação de executivos de empresas 

do setor e de órgãos reguladores. 

 

Relações com investidores 
 
A partir das 9h, o Instituto Brasileiro de 

Relações com Investidores (Ibri) 

promove o segundo dia do “23º 

Encontro Internacional de 

Relações com Investidores & 

Mercado de Capitais”, que irá 

debater a transformação digital nas 

empresas e a evolução das relações com 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/b3/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/b3/
https://paineltelebrasil.org.br/programacao
https://paineltelebrasil.org.br/programacao
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/oi/
https://www.youtube.com/watch?v=BnzjwWj8QDI
https://encontroderi.com.br/
https://encontroderi.com.br/
https://encontroderi.com.br/
https://encontroderi.com.br/
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investidores. Participam o diretor 

financeiro e de relações com 

investidores da Petrobras, Rodrigo 

Araújo Alves; o vice-presidente 

financeiro e de estratégia do iFood, 

Diego Barreto, entre outros executivos. 

 

Tecnisa 
 
Às 17h30, o diretor financeiro e de 

relações com investidores da Tecnisa, 

Flávio Vidigal de Capua, e o gerente de 

RI da companhia, Anderson Luís 

Hiraoka, participam de live para 

comentar os últimos resultados da 

companhia e o setor imobiliário. 

 

Banco BMG 
 
O gerente de relações com investidores 

do banco BMG, Danilo Herculano, 

participa de live para falar sobre a 

companhia, às 18h. 

  

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

cia/2022/06/28/agenda-de-empresas-

oi-divulga-balanco-do-1o-tri-petrobras-

retoma-venda-de-refinarias.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://www.youtube.com/user/Bastter
https://www.youtube.com/c/bmcnewstv
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/28/agenda-de-empresas-oi-divulga-balanco-do-1o-tri-petrobras-retoma-venda-de-refinarias.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/28/agenda-de-empresas-oi-divulga-balanco-do-1o-tri-petrobras-retoma-venda-de-refinarias.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/28/agenda-de-empresas-oi-divulga-balanco-do-1o-tri-petrobras-retoma-venda-de-refinarias.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/28/agenda-de-empresas-oi-divulga-balanco-do-1o-tri-petrobras-retoma-venda-de-refinarias.ghtml
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Jurídico 

Procuradoria do Cade nega 
pedido de juiz por pesquisa 
de preços de passagens 
aéreas 
 
Pedido foi feito em ação sobre 
aumentos de até 500% em valores de 
viagens ao Pará; autarquia reforça que 
papel é do Ministério da Justiça e da 
Secretaria do Consumidor 
 
Brasília 
28/06/2022 07h00  Atualizado há 3 
horas 

 
A Procuradoria do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) enviou resposta ao ofício da 2ª 

Vara Cível e Empresarial 

de Altamira (PA), que notificou a 

autarquia para a elaboração de um 

estudo sobre o aumento, em tese, 

de 200% a 500%, do valor das tarifas 

praticado pela Azul Linhas 

Aéreas e MAP Linhas Aéreas 

Manaus Aerotaxi 

Participações depois que a Gol Linhas 

Aéreas saiu da malha aérea doméstica do 

município. 

 

A Procuradoria respondeu que esse tipo 

de estudo não está entre as suas 

atribuições. 

 

A Procuradoria indicou que não faz 

manifestações sobre abusividades fora 

de processos administrativos do Cade, 

nem estudos para o Judiciário fora do 

que está previsto em lei. 

 

De acordo com ofício assinado pela 

procuradora-chefe do Cade, Juliana 

Oliveira Domingues, a que o Valor teve 

acesso, embora a situação relatada nos 

autos da ação civil pública seja 

potencialmente lesiva 

aos consumidores, não há dados 

suficientes sobre a precificação no caso 

concreto. 

 

“Situações que resultam em aumentos 

de preços podem ser decorrentes de 

diversos fatores que precisam ser 

analisados”, afirma a procuradora no 

ofício. 

 

 
Judiciário notificou o Cade para a 

elaboração de um estudo sobre o 

aumento, em tese, de 200% a 500%, do 

valor das tarifas aéreas — Foto: Rebecca 

Alves/Agência O Globo 

 

Não há previsão entre as competências 

do Cade para a realização de estudos 

econômicos à pedido do Poder 

Judiciário, segundo a procuradoria. 

Além disso, já existe um guia com passo 

a passo que pode ser seguido para aferir 

se há ou não abusividade. 

 

A Procuradoria destacou que o tema 

deve seguir as orientações elaboradas no 

âmbito do Conselho Nacional de Defesa 

do Consumidor (CNDC) que foram 

consolidadas pela Secretaria Nacional 

do Consumidor (Senacon) do Ministério 

de Justiça e Segurança Pública, que é a 
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Coordenadora do Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor (SNDC). 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/coluna/procuradoria-do-
cade-nega-pedido-de-juiz-por-
pesquisa-de-precos-de-passagens-
aereas.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/procuradoria-do-cade-nega-pedido-de-juiz-por-pesquisa-de-precos-de-passagens-aereas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/procuradoria-do-cade-nega-pedido-de-juiz-por-pesquisa-de-precos-de-passagens-aereas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/procuradoria-do-cade-nega-pedido-de-juiz-por-pesquisa-de-precos-de-passagens-aereas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/procuradoria-do-cade-nega-pedido-de-juiz-por-pesquisa-de-precos-de-passagens-aereas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/valor-juridico/coluna/procuradoria-do-cade-nega-pedido-de-juiz-por-pesquisa-de-precos-de-passagens-aereas.ghtml
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Economia 

Redução do ICMS de 
combustíveis em SP e Goiás 
abre divisão entre 
governadores 
 
Maioria quer esperar a reunião com o 
ministro Gilmar Mendes hoje antes de 
limitar a alíquota do imposto a 17% 
 
Por Fernanda Trisotto, Geralda Doca e 
Ivan Martinez-Vargas — São Paulo e 
Brasília 
28/06/2022 00h00  Atualizado há uma 
hora 
 

 
Caminhão abastece em posto de 

combustíveis no Rio Hermes de Paula / 

Agência O Globo 

 

O governador de São Paulo, Rodrigo 

Garcia (PSDB), anunciou nesta 

segunda-feira que o estado vai 

reduzir imediatamente as alíquotas 

de ICMS sobre a gasolina de 25% para 

18%, o que poderá diminuir o preço da 

gasolina nas bombas em até R$ 0,48. O 

corte do imposto começou a valer 

ontem. O governo de Goiás seguiu São 

Paulo e anunciou redução no ICMS. 

 

A decisão de São Paulo e de Goiás sobre 

a redução da alíquota do ICMS sobre os 

combustíveis pegou outros estados de 

surpresa. Secretários estaduais de 

Fazenda afirmam, de modo reservado, 

que a decisão tomada pelos governos de 

São Paulo e Goiás de se antecipar e 

baixar ICMS para 18% foi quebra de 

acordo. 

 

O movimento pode enfraquecer a 

mobilização dos estados, que 

planejavam uma ação conjunta, e abrir 

espaço para novos anúncios de redução. 

 

Pré-candidato do PSDB à reeleição em 

São Paulo, Garcia disse que o Procon 

paulista vai colocar fiscais nas ruas para 

divulgar o preço médio da gasolina nos 

postos para que os consumidores 

possam verificar em quais houve o 

repasse integral da redução de impostos. 

Nas contas da Secretaria da Fazenda, a 

diminuição no preço final poderá chegar 

a R$ 0,48 por litro de gasolina: 

 

— O ICMS não é nem nunca foi o vilão 

do preço de combustível no país, nós 

temos uma política de preços que é da 

Petrobras. Espero que a Petrobras e o 

governo federal tomem medidas para 

que a gente não venha a assistir mais 

aumento de preço de gasolina nas 

próximas semanas. 

 

A redução do ICMS ocorre devido à Lei 

Complementar 194, sancionada pelo 

presidente Jair Bolsonaro (PL) na 

semana passada, que limita as alíquotas 

do imposto sobre combustíveis, energia 

elétrica, comunicações e transporte 

coletivo. Mas o presidente vetou 

compensação financeira por parte 

do governo federal aos estados para 

garantir recursos em saúde e educação. 

 

Garcia afirma que, somente com a 

renúncia fiscal relacionada à gasolina, 

São Paulo deve perder anualmente R$ 

4,4 bilhões, o que vai reduzir 

investimentos do governo estadual em 

Educação e Saúde. O governador 

chamou a redução de “grande sacrifício”. 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/sao-paulo-reduz-icms-da-gasolina-de-25percent-para-18percent.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/sao-paulo-reduz-icms-da-gasolina-de-25percent-para-18percent.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/reducao-de-icms-em-sp-pega-outros-estados-e-surpresa-e-secretarios-apontam-quebra-de-acordo.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/reducao-de-icms-em-sp-pega-outros-estados-e-surpresa-e-secretarios-apontam-quebra-de-acordo.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/bolsonaro-sanciona-teto-para-icms.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/bolsonaro-sanciona-teto-para-icms.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/bolsonaro-sanciona-teto-para-icms.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/bolsonaro-sanciona-teto-para-icms.ghtml
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Apesar de a redução do ICMS poder 

levar a uma queda de até R$ 0,48 no 

preço da gasolina na bomba, desde o 

início do ano o valor médio cobrado nos 

postos de São Paulo já subiu R$ 0,625. 

 

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado 

(União Brasil), anunciou a redução 

das alíquotas de ICMS sobre 

combustíveis, energia elétrica, 

telecomunicações e transporte coletivo 

no estado. No caso dos combustíveis, a 

expectativa é que a redução do preço na 

bomba no estado chegue até a R$ 0,85, 

no caso da gasolina. 

 

O ICMS da gasolina passa de 30% para 

17%. Para o etanol, vai cair de 25% para 

17%. No caso do óleo diesel, a alíquota 

reduzirá de 16% para 14%. 

 

Um grupo de secretários, da qual Felipe 

Salto, secretário de finanças de São 

Paulo, faz parte, articulava um 

movimento unificado para hoje, após 

a reunião de conciliação com o 

ministro Gilmar Mendes do 

Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a 

disputa em torno do ICMS. 

 

 
Goiás e SP reduziram o ICMS dos 

combustíveis — Foto: Brenno 

Carvalho/Agência O Globo 

 

O grupo se reuniu no domingo pela 

manhã e trocou mensagens durante todo 

o dia, mas Salto não disse nada, contou 

um interlocutor, segundo o qual os 

secretários “ficaram indignados”. Salto 

teria alegado que o governador ordenou 

a redução e que a decisão foi tomada de 

última hora. 

 

Movimento unificado 
 
Interlocutores que acompanham as 

negociações entre os estados disseram 

que a surpresa foi geral, e que não houve 

sinalização prévia de que São Paulo faria 

esse movimento. Secretários de Fazenda 

e governadores vêm conversando sobre 

o tema, mas ainda não havia consenso 

sobre um eventual questionamento da 

lei que fixou o teto do ICMS e sobre 

como reduzir o imposto. 

 

Desde a sanção da lei, na última semana, 

as procuradorias-gerais dos estados 

estão estudando como proceder. O 

entendimento de 22 dos 27 

procuradores é de que é preciso enviar 

um projeto de lei para as assembleias 

legislativas. Apesar da lei federal, é 

competência dos estados fixar as 

alíquotas de ICMS. 

 

Para os secretários, a decisão de São 

Paulo enfraquece o plano dos 

governadores de barrar os efeitos da Lei 

194 (PLP 18). 

 

— Depois de São Paulo, vai ser difícil 

segurar outros estados, que devem 

seguir o exemplo — disse um secretário. 

 

Segundo um interlocutor, o plano é 

aguardar o que o Rio de Janeiro, que 

cobra 34% de imposto na gasolina, vai 

fazer, porque é um dos estados que mais 

vai perder arrecadação. 

 

Por enquanto, os governadores 

defendem um movimento articulado, 

com decisão acordada, deixando São 

Paulo e demais estados que fizerem o 

mesmo isolados. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/goias-anuncia-reducao-no-icms-e-preco-da-gasolina-pode-cair-r-085-no-estado.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/goias-anuncia-reducao-no-icms-e-preco-da-gasolina-pode-cair-r-085-no-estado.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/gilmar-mendes-marca-conciliacao-entre-estados-e-governo-sobre-icms-de-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/gilmar-mendes-marca-conciliacao-entre-estados-e-governo-sobre-icms-de-combustiveis.ghtml
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Alguns estados já decidiram esperar. A 

Bahia ainda aguarda a conciliação no 

STF para definir os próximos passos. A 

alegação é de que há dúvidas sobre 

vedações no período eleitoral e se a 

redução de alíquota configuraria 

benefício fiscal. 

 

O estado estima que vai perder R$ 5,5 

bilhões. Atualmente, o estado tem 

alíquota de 22,6% para gasolina e de 

12,2% para o diesel. Em Pernambuco, a 

situação é a mesma. 

 

No Distrito Federal, não houve alteração 

no ICMS do etanol e da gasolina, nem 

padronização da alíquota do imposto. 

“Com os vetos do presidente da 

República ao PLP recentemente 

aprovado, aguardam-se deliberações 

finais do Congresso Nacional sobre o 

tema”, informou a secretaria de 

Fazenda. 

 

“Espero que a Petrobras e o governo 

federal tomem medidas para que a gente 

não venha a assistir mais aumento de 

preço de gasolina nas próximas 

semanas”. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/combustiveis-reducao-
do-icms-em-sp-e-goias-abre-divisao-
entre-governadores.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/combustiveis-reducao-do-icms-em-sp-e-goias-abre-divisao-entre-governadores.ghtml
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https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/combustiveis-reducao-do-icms-em-sp-e-goias-abre-divisao-entre-governadores.ghtml
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Economia 

Ministro André Mendonça, do 
STF, critica carga tributária 
brasileira 
 
Ele foi o autor de decisão que, na 
prática, reduziu valor de imposto 
cobrado pelos estados sobres os 
combustíveis, atendendo um pedido do 
presidente Jair Bolsonaro 
 
Por André de Souza — Brasília 
28/06/2022 10h22  Atualizado há 19 
minutos 
 

O ministro do STF André 

Mendonça Divulgação 

 

O ministro André Mendonça, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), 

criticou nesta terça-feira a carga 

tributária brasileira e disse que ela 

precisa ser revista para o Brasil atrair 

investimentos e se desenvolver. Este 

mês, ele tomou uma decisão que, na 

prática, obrigará os estados a 

reduzirem o ICMS cobrado sobre 

os combustíveis, atendendo um 

pedido do presidente Jair Bolsonaro, 

que busca meios de reduzir a inflação 

para melhorar seu desempenho na 

busca da reeleição. Na mesma decisão, 

ele cobrou da Petrobras, estatal criticada 

por Bolsonaro, explicações sobre os 

critérios usados para reajustar os 

valores. 

 

Mendonça falou durante o Fórum 

Jurídico de Lisboa, quando citou três 

desafios para o Brasil: equilibrar 

desenvolvimento com sustentabilidade, 

rever a carga tributária, e melhorar a 

educação, sem a qual não há 

desenvolvimento econômico. 

 

— O segundo grande desafio no Brasil é 

a discussão da carga tributária 

brasileira. É ainda um desincentivo ao 

investimento e ao desenvolvimento 

econômico — disse Mendonça, 

acrescentando: 

 

— O Brasil tem a oportunidade de, nessa 

crise de desglobalização, ser a base 

central desse novo mercado. Mas para 

isso precisa, como eu disse, equilibrar 

desenvolvimento com sustentabilidade. 

Ele precisa em segundo lugar rever sua 

carga tributária, para atrair esse novo 

mercado e ser o centro de produção. Mas 

um terceiro pilar precisa ser superado, 

ou construído: que é o pilar da educação. 

 

O ministro também criticou quem só 

pensa em desenvolvimento e quem só 

pensa em preservação, sem equilibrar as 

duas coisas: 

 

— Nós ainda não trabalhamos 

adequadamente esse binômio. Ora 

pensamos só em desenvolvimento, ora 

outro grupo só em sustentabilidade, só 

em preservação. Eles não podem ser 

antagônicos. Eles precisam conviver em 

harmonia. Eu preciso trazer um espaço 

de regulação adequado para a 

exploração da atividade econômica 

legítima. Não posso jogar todo mundo 

na marginalidade. E, ao mesmo tempo, 

eu preciso fazê-lo de forma transparente 

para que esse mercado global também 

sinta segurança nessa regulação que 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/decisao-de-ministro-do-stf-obriga-estados-a-reduzirem-icms-dos-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/decisao-de-ministro-do-stf-obriga-estados-a-reduzirem-icms-dos-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/decisao-de-ministro-do-stf-obriga-estados-a-reduzirem-icms-dos-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/mendonca-do-stf-cobra-explicacoes-da-petrobras-sobre-reajuste-no-preco-dos-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/mendonca-do-stf-cobra-explicacoes-da-petrobras-sobre-reajuste-no-preco-dos-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/mendonca-do-stf-cobra-explicacoes-da-petrobras-sobre-reajuste-no-preco-dos-combustiveis.ghtml
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precisa ser feita, e nessa construção 

equânime desse binômio 

desenvolvimento com sustentabilidade 

que precisa ser feito. 

 

Também defendeu a necessidade de o 

Brasil melhorar, no tempo de uma 

geração, a educação em três vertentes: a 

básica; a técnica, por seu impacto na 

indústria; e a científica ou, acadêmica. 

 

— Não podemos perder mais uma 

geração. Se nós perdermos mais uma 

geração agora, fatalmente perderemos 

essa transformação mundial que está 

acontecendo agora — avaliou 

Mendonça. 

 

Ele disse ainda que as pessoas devem 

temer mais o acesso de seus dados pelas 

empresas do que pelas autoridades 

públicas. O ministro destacou que as 

empresas de tecnologia, além de terem 

os dados, conseguem transformá-los em 

informação, conhecimento e algoritmo. 

Citou também a "necessidade de uma 

regulamentação global". Por outro lado, 

disse que as grandes instituições 

públicas do futuro serão "aquelas 

capazes de trabalhar adequadamente a 

informação" e se antever aos problemas. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/ministro-andre-
mendonca-do-stf-critica-carga-
tributaria-brasileira.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Governo quer usar R$ 54 bi de 
receita extra com BNDES e 
estatais para bancar pacote 
de benefícios 
 
Valor inclui dividendos do BNDES e da 
Petrobras pagos ao governo e o 
pagamento da Eletrobras; proposta 
busca aumentar Auxílio Brasil e vale-
gás e dar bolsa-caminhoneiro 
 
Adriana Fernandes, O Estado de 
S.Paulo 
28 de junho de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA - O governo conta com o 

ingresso de cerca de R$ 54 bilhões em 

receitas extras para compensar o 

impacto do pacote para turbinar os 

benefícios sociais, sendo R$ 17 bilhões 

de reforço adicional de pagamento de 

dividendos pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Essa receita servirá 

para contrabalançar o impacto da PEC 

dos Combustíveis, em que serão 

incluídas as medidas, e manter a mesma 

trajetória de déficit fiscal prevista para 

este ano antes da decisão do governo de 

aumentar os gastos em ano de eleições. 

 

Depois de a ala política do governo 

bancar um novo pacote de medidas para 

diminuir o impacto da alta dos 

combustíveis, o esforço da equipe 

econômica é para conter a pressão por 

gastos ainda maiores e garantir que o 

custo extra seja financiado com receitas 

adicionais que não estavam na conta 

antes do anúncio do pacote para não 

piorar a dívida pública. 

O Estadão apurou que a ala política 

tenta subir o valor previsto inicialmente 

para reforçar o Auxílio Brasil e o vale-

gás. 

 

O rombo estimado nas contas do 

governo federal é de cerca de R$ 65 

bilhões ao final de 2022, mesma 

trajetória esperada agora com as receitas 

extras. 

 

Além do pagamento de dividendos do 

BNDES referente a 2020 e 2021, a cesta 

de receitas extras conta com um reforço 

dos dividendos da Petrobras referente 

ao lucro do segundo semestre e de outras 

estatais e mais R$ 26,6 bilhões já 

depositados pela Eletrobras em 

decorrência da operação de privatização 

da empresa. 

 

O dinheiro pago pela Eletrobras não 

estava na conta do Orçamento por causa 

das incertezas que rondavam a 

operação. 

 

O lucro da Petrobras no primeiro 

trimestre garantiu cerca de R$ 11 bilhões 

em dividendos ao Tesouro Nacional, e o 

governo avalia que é “razoável” esperar 

um resultado robusto também no 

segundo semestre. No primeiro 

trimestre, a receita estimada para todo o 

ano no Orçamento com dividendos da 

Petrobras já foi superada. 

 

O presidente Jair Bolsonaro; governo 

quer usar R$ 54 bi de receita extra com 

BNDES e estatais para bancar pacote de 

benefícios  Foto: Isac Nóbrega/PR 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/bndes-banco-nacional-de-desenvolvimento-economico-e-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bndes-banco-nacional-de-desenvolvimento-economico-e-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bndes-banco-nacional-de-desenvolvimento-economico-e-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec-dos-combustiveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec-dos-combustiveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/auxilio-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eletrobras
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A determinação do Ministério da 

Economia é para que as estatais que 

ainda não o fazem passem a transferir os 

dividendos trimestralmente à União. 

 

Até o momento, o custo estimado do 

pacote ronda R$ 54 bilhões, entre 

aumento de despesas e perda de receitas 

com desoneração de tributos. 

 

Desse total, cerca de R$ 37 bilhões são 

de despesas que ficarão fora do teto de 

gastos para bancar o aumento do Auxílio 

Brasil (de R$ 400 para R$ 600); a bolsa-

caminhoneiro de R$ 1 mil; o reforço no 

vale-gás (o benefício atual, em torno de 

R$ 53, deve ser  dobrado e passar a ser 

mensal, em vez de a cada dois meses); a 

gratuidade do transporte público aos 

idosos; e a compensação aos Estados 

que reduzirem para 12% o ICMS sobre o 

etanol. 

 

Todas essas medidas foram anunciadas 

e descritas, na semana passada, pelo 

senador Fernando Bezerra (MDB-PE), 

relator da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) dos Combustíveis 

que falou em um custo de R$ 34,8 

bilhões. Mas o valor já está em R$ 37 

bilhões e pode subir ainda mais. Nos 

bastidores do governo, técnicos 

afirmaram que o valor do Auxílio Brasil 

e do vale-gás pode chegar a R$ 30 

bilhões. Bezerra estimou inicialmente 

em R$ 23,02 bilhões para esses dois 

benefícios. 

 

Outros 17 bilhões são perda de receita 

com a zeragem do PIS/Cofins e Cide 

(tributos federais) da gasolina e etanol 

até o final do ano. Essa medida já foi 

aprovada pelo Congresso. 

 

A conta do custo da PEC dos 

Combustíveis não leva em consideração 

uma eventual compensação aos Estados 

pela perda de arrecadação superior a 5% 

até dezembro de 2022 com a fixação do 

teto de entre 17% e 18% do ICMS de 

combustíveis, telecomunicações, 

transporte urbano e energia elétrica. 

 

Esse gatilho foi incluído em projeto 

aprovado pelo Congresso na semana 

passada e já sancionado pelo 

presidente Jair Bolsonaro. 

 

Procurado pelo Estadão, o Ministério 

da Economia informou que, se houver 

impacto, ele ocorrerá no próximo ano, 

pois o gatilho da compensação vai 

comparar a arrecadação total no ano de 

2022. 

 

Somente no início do próximo ano será 

feita a avaliação se houve ou não queda 

de arrecadação, informou a assessoria 

do Ministério da Economia. Ou seja, 

uma eventual compensação só entrará 

no caixa dos governadores eleitos nas 

eleições deste ano. Se não fosse a PEC 

dos Combustíveis, o presidente 

Bolsonaro terminaria o seu governo 

próximo de zerar o déficit fiscal. 

 

O governo quer aprovar um decreto de 

emergência com a justificativa da guerra 

da Rússia com a Ucrânia para dar 

segurança jurídica e afastar restrições 

eleitorais das medidas. A lei impede que 

no último ano do mandato se crie um 

benefício novo para impedir que 

governantes se beneficiem da "caneta" 

na corrida eleitoral. 

 

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

ias/negocios,governo-receita-extra-

bndes-estatais-pacote-

beneficios,70004103556  

 

Retorne ao índice 
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Aneel aprova reajuste médio 
de 12,04% nas tarifas da Enel 
Distribuição São Paulo 
 
Valores passam a vigorar em 4 de julho; 
para clientes residenciais, aumento 
médio será de 10,15%  
 
Ludmylla Rocha, O Estado de S.Paulo 
28 de junho de 2022 | 10h05 
 
A Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-

feira, 28, reajuste médio de 12,04% nas 

tarifas da Enel Distribuição São 

Paulo. Os novos valores passam a 

vigorar em 4 de julho. 

 

Para os consumidores conectados em 

baixa tensão, que inclui os clientes 

residenciais, o aumento médio será de 

10,15%. Já para aqueles que são 

atendidos em alta tensão, como as 

indústrias, o efeito médio será de 

18,03%. 

 

Aneel aprovou reajuste médio de 12,04% 

nas tarifas da Enel Distribuição São 

Paulo; novos valores passam a vigorar 

em 4 de julho.  Foto: Aneel 

 

O porcentual aprovado já considerou os 

créditos de PIS/Cofins, cuja devolução 

para os consumidores foi definida em lei 

sancionada nesta semana. A medida 

resultou em redução de 8,7% frente ao 

aumento previsto inicialmente. 

 

Foi contabilizado também parte do 

aporte de R$ 5 bilhões que 

a Eletrobras fará na Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE) 

para compensar a mudança no regime 

de suas usinas, que deixam de ser 

descotizadas e passarão a vender no 

mercado livre de energia depois da 

capitalização da empresa. A redução 

com a iniciativa foi de 2,84%. 

 

Segundo o relator do processo, diretor 

Hélvio Guerra, a lei que limita a 

incidência a alíquota de ICMS até 18% 

sobre energia elétrica poderia reduzir 

ainda mais os aumentos. Apesar de já ter 

sido sancionada pelo presidente Jair 

Bolsonaro, os estados ainda precisam 

regulamentá-la de modo que ela não foi 

considerada neste processo tarifário. O 

estado de São Paulo já implantou a 

redução sobre combustíveis, mas 

ainda não contemplou as tarifas de 

energia elétrica. 

 

O diretor afirmou que simulação 

conservadora feita pela agência 

reguladora estima efeito médio de 

redução de 10,4% na tarifa quando ela 

for aplicada. 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,aumento-energia-eletrica-sao-
paulo,70004103811  
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Dólar começa o dia estável; 
acompanhe o mercado nesta 
terça 
 
Mercado teve forte recuperação na 
véspera com fôlego da China às 
commodities 

 
28.jun.2022 às 9h32 
SÃO PAULO 
 
O dólar tinha pouca alteração contra o 

real nos primeiros negócios desta terça-

feira (28), com o alívio global após a 

decisão da China de relaxar regras de 

quarentena dividindo atenções com 

temores fiscais domésticos, enquanto 

investidores também aguardavam a 

divulgação de dados de inflação norte-

americanos mais tarde nesta semana. 

 

Às 9h11 (de Brasília), o dólar à vista 

recuava 0,11%, a R$ 5,2296 na venda. 

Na B3, às 9h11 (de Brasília), o contrato 

de dólar futuro de primeiro vencimento 

caía 0,24%, a R$ 5,2350. 

 

 
Mulher segura notas de dólar - Dado 

Ruvic - 30.mai.2022/Reuters 

 

Na segunda (27), a moeda norte-

americana spot fechou em queda de 

0,32%, a R$ 5,2352. No mesmo dia, 

a Bolsa de Valores brasileira conseguiu 

forte recuperação com o apoio do setor 

de commodities. A injeção de ânimo veio 

do Partido Comunista da China, que 

anunciou vitória contra a Covid em um 

dos principais centros urbanos do país. 

 

O Ibovespa fechou em alta de 2,12%, aos 

100.763 pontos. Esse foi o maior avanço 

diário do índice de referência da Bolsa 

desde o ganho de 2,43% registrado em 9 

de março. 

 

A Bolsa vinha fechando abaixo dos 100 

mil pontos desde 17 de junho, quando 

críticas do presidente Jair Bolsonaro 

(PL) e de aliados ao aumento dos 

combustíveis aplicado pela Petrobras 

pioraram o humor de investidores já 

pressionados pelo cenário global de 

aversão ao risco após a alta histórica dos 

juros nos Estados Unidos. 

 

O ramo de exploração e produção de 

petróleo ocupou o topo da lista das ações 

que mais subiram no dia. Os papéis 

ordinários e preferenciais da Petrobras 

subiram 6,75% e 6,43%, 

respectivamente. Na sequência vieram 

3R Petroleum, Eneva e PetroRio, que 

saltaram 6,41%, 5,78% e 5,29%, nessa 

ordem. 

 

O chefe do Partido Comunista em 

Xangai, Li Qiang, disse que as 

autoridades venceram a guerra para 

defender Xangai contra a Covid. 

 

Ainda no pacote de notícias otimistas da 

China, o banco central do país informou 

ter feito a maior injeção diária de 

dinheiro no sistema bancário através de 

operações de mercado aberto em quase 

três meses. 

 

No noticiário doméstico, o mercado 

também avaliou como tranquilizadora a 

redução de atritos entre governo e a 
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Petrobras após o conselho de 

administração da empresa ter 

confirmado nesta segunda a nomeação 

de Caio Paes de Andrade para a 

presidência da companhia. 

 

O ambiente menos conturbado permitiu 

que investidores olhassem para o valor 

das empresas brasileiras cujos preços 

estão abaixo dos seus fundamentos. 

 

Entre os papéis com maior volume de 

negociação, além da Petrobras, também 

se destacaram a Vale, a Eletrobras e a 

Localiza, que subiram 4,60%, 2,37% e 

2,72%, respectivamente. 

 

Em Nova York, nesta segunda, o índice 

de referência da Bolsa, o S&P 500, caiu 

0,29%. Dow Jones e Nasdaq recuaram 

0,20% e 0,72%. 

 

Participantes do mercado descreveram o 

dia de negociação em Nova York como 

tranquilo, com baixos volumes de 

negociação e investidores em um padrão 

de espera, com poucos movimentando 

dinheiro. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/dolar-comeca-o-dia-
estavel-acompanhe-o-mercado-nesta-
terca.shtml  
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Estados reduzem ICMS sobre 
gasolina, calote da Rússia e o 
que importa no mercado 
 
Leia a edição da newsletter 
FolhaMercado desta terça-feira (28) 

 
28.jun.2022 às 9h00 
Artur Búrigo 
 
Esta é a edição 
da newsletter FolhaMercado desta 
terça-feira (28). Quer recebê-la 
de segunda a sexta, às 7h, no seu 
email? Inscreva-se abaixo: 

 
PETROBRAS CONFIRMA NOVO 
PRESIDENTE 
 
O conselho de administração da 

Petrobras confirmou nesta segunda-

feira (27) a nomeação de Caio Paes de 

Andrade para a presidência da 

companhia. 

 

A nomeação teve votos contrários de três 

conselheiros – dois representantes de 

acionistas minoritários e uma 

dos trabalhadores–, mas foi aprovada 

diante da maioria do governo no 

colegiado. 

 

E agora? Paes de Andrade está apto a 

tomar posse na empresa. O governo tem 

pela frente o desafio de renovar o 

conselho de administração da 

companhia caso queira ampliar 

a interferência em sua gestão. 

 

 A maioria dos nomes da lista de 

indicados ocupa cargos públicos, 

o que vem gerando críticas entre 

trabalhadores e minoritários, 

que apontam possíveis conflitos 

de interesse ou restrições 

previstas na Lei das Estatais. 

 Nomes ligados ao governo dão 

força à pressão para mudar a 

política de preços. A 

interferência teria que passar 

pelas barreiras impostas pelo 

estatuto da companhia, 

enfrentando resistência de 

minoritários e de órgãos de 

controle. 

 

 Estados atualizam imposto: a 

partir da sanção da lei que coloca um 

teto na cobrança de ICMS sobre 

combustíveis, energia e 

telecomunicações, governadores de São 

Paulo e Goiás anunciaram nesta 

segunda a redução no imposto estadual. 

 

 Os paulistas terão a alíquota da 

gasolina reduzida de 25% para 

18%, o que deve fazer o preço do 

litro cair cerca de R$ 0,48 na 

bomba. 

 Os goianos terão redução de 

ICMS na gasolina de 30% para 

17% (desconto de R$ 0,85). A 

alíquota aplicada ao etanol cai de 

25% para 17% (queda de R$ 

0,38), e no diesel, de 16% para 

14% (redução de R$ 0,14). 

 Outros estados ainda aguardam 

os desdobramentos da audiência 

marcada para esta terça no STF 

para decidir sobre a aplicação 

das novas alíquotas do ICMS 

sobre o limite estabelecido. 

 
EUA ACUSAM RÚSSIA DE 
CALOTE 
 
Os EUA acusam a Rússia de um 

calote em seus títulos de dívida externa, 

no que seria a repetição de um episódio 

que aconteceu pela última vez em 1918. 

 

Investidores estrangeiros afirmaram 
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que não receberam juros de dívidas de 

cerca de US$ 100 milhões que venceram 

no domingo (26). 

 

O Kremlin afirmou que fez o pagamento 

e disse para os credores procurarem os 

agentes financeiros do Ocidente em 

busca do dinheiro que foi enviado. 

 

Entenda: um calote era esperado pelos 

detentores de dívida russa desde que 

sanções afastaram instituições do país 

dos sistemas financeiros internacionais. 

 

 As punições chegaram também 

às reservas do banco central 

russo, que foram congeladas no 

exterior. Isso dificultou o 

pagamento da dívida em moeda 

estrangeira. 

 O presidente Vladimir 

Putin ordenou na semana 

passada que as obrigações da 

dívida sejam consideradas 

cumpridas depois que o país fizer 

o pagamento em rublos no valor 

equivalente às divisas 

estrangeiras. 

 

Mais sobre economia russa na 

guerra: 

 

 Como China e Índia têm ajudado 

Rússia a driblar 

sanções comprando petróleo 

barato. 

 Comida ou combustível? Guerra 

esquenta debate sobre uso de 

grãos para energia. 

 
BOLSA VOLTA AOS 100 MIL 
PONTOS 
 
Depois de fechar abaixo dos 100 mil 

pontos desde 17 de junho, o 

Ibovespa voltou ao patamar de seis 

dígitos nesta segunda (27) com notícias 

vindas da China que impulsionaram 

ações do setor de commodities. 

 

O Ibovespa subiu 2,12%, 

aos 100.763 pontos, apoiado em Vale 

(alta de 4,60%) e Petrobras (avanço de 

6,75%), as duas empresas com mais peso 

no índice. O dólar caiu 0,32%, a R$ 

5,23. 

 

O que explica: as cotações de 

materiais básicos subiram diante 

do recado do Partido Comunista de que 

Xangai havia vencido a batalha contra a 

Covid. 

 

 A notícia fez o mercado prever 

maior demanda para as 

commodities, projeção que foi 

reforçada por medidas de 

incentivo à economia chinesa 

por parte de Pequim. 

 

Em números: a previsão de alta na 

procura também se refletiu nas cotações 

do petróleo. O barril do tipo Brent 

subia 1,95%, a US$ 115,33 (R$ 636,03) 

na noite desta segunda. 

 

 Além da forte alta na Petrobras, 

ações das empresas do setor 

como 3R Petroleum (6,41%), 

Eneva (5,78%) e PetroRio 

(5,29%) também se destacaram. 

 

Mais sobre a Bolsa: 

 

A Eletrobras tem apresentado um 

desempenho superior ao Ibovespa e à 

média do setor elétrico depois do 

processo de privatização. 

 

 A empresa que saiu do controle 

da União acumula valorização 

de 5,13% desde 9 de junho, ante 

queda de 5,91% do principal 

índice da Bolsa e recuo de 1,23% 

do IEE (Índice de Energia 

Elétrica). 
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Projeções rebaixadas: o Itaú BBA e o 

JPMorgan reduziram sua estimativa 

para o Ibovespa para o final do ano. O 

banco brasileiro vê o índice encerrando 

o ano em 110 mil pontos, enquanto o 

americano projeta o patamar de 125 mil 

pontos. 

 
EMPRESAS PROMETEM COBRIR 
CUSTOS DE ABORTO NOS EUA 
 
Diante da decisão da Suprema Corte dos 

EUA de suspender o direito ao aborto, 

grandes empresas do país afirmaram 

que vão cobrir os custos de viagem de 

funcionárias que precisarem sair do 

estado para realizar a interrupção da 

gravidez. 

 

Entenda: Amazon, Apple, Lyft, Tesla, 

Disney, Netflix, Microsoft, Google e 

JPMorgan estão entre as companhias 

que anunciaram projetos para fornecer 

esses benefícios por meio de seus planos 

de saúde. 

 

 A iniciativa enfrenta oposição de 

grupos antiaborto e estados 

liderados por republicanos. Eles 

ameaçam processar as 

companhias alegando violação 

de proibições estaduais. 

 As grandes empresas com planos 

de saúde próprios devem rebater 

com base em uma lei federal que 

proíbe os estados de interferir 

nesse tipo de benefício. 

 

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

o/2022/06/estados-reduzem-icms-

sobre-gasolina-calote-da-russia-e-o-

que-importa-no-mercado.shtml  

 

Retorne ao índice 

  

https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/01/6158-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsmercado#post417496
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/01/6158-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsmercado#post417496
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/01/6158-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsmercado#post417490
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/01/6158-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsmercado#post417490
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/06/suprema-corte-suspende-direito-ao-aborto-nos-estados-unidos-apos-49-anos.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsmercado
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/empresas-dos-eua-que-cobrem-custos-de-aborto-devem-enfrentar-disputas-legais.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsmercado
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/empresas-dos-eua-que-cobrem-custos-de-aborto-devem-enfrentar-disputas-legais.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsmercado
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/apple/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/microsoft/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/estados-reduzem-icms-sobre-gasolina-calote-da-russia-e-o-que-importa-no-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/estados-reduzem-icms-sobre-gasolina-calote-da-russia-e-o-que-importa-no-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/estados-reduzem-icms-sobre-gasolina-calote-da-russia-e-o-que-importa-no-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/estados-reduzem-icms-sobre-gasolina-calote-da-russia-e-o-que-importa-no-mercado.shtml


23 

 

 

INSS deve indenizar segurada 
por vazar dados sobre pensão 
por morte 
 
28 de junho de 2022, 7h32 
Por José Higídio 
 
Conforme a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), as 

informações contidas em bancos de 

dados devem ser protegidas e podem ser 

utilizadas somente para propósitos 

legítimos, específicos e informados ao 

titular. Os agentes de tratamento devem 

adotar medidas de segurança eficazes, 

de forma a impossibilitar o acesso não 

autorizado por terceiros. 

 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

 

Assim, a 12ª Turma Recursal do Juizado 

Especial Federal de São Paulo condenou 

o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) a indenizar uma mulher em R$ 

2.500 devido à divulgação de seus dados 

pessoais para instituições financeiras 

sem autorização. 

 

O INSS concedeu pensão por morte à 

segurada após a morte do marido. Em 

seguida, ela passou a receber 

diariamente, de forma insistente, 

ligações telefônicas e mensagens via 

SMS e WhatsApp, com ofertas de 

crédito. Em alguns casos, houve menção 

específica ao benefício recebido. Ela 

acionou a Justiça, alegando que a 

autarquia teria vazado seus dados. 

 

A juíza relatora Janaína Rodrigues Valle 

Gomes lembrou que o tratamento de 

dados exige o consentimento do titular. 

Também recordou que a LGPD proíbe o 

poder público de transferir dados 

constantes em suas bases para entidades 

privadas e estabelece a responsabilidade 

do controlador e obrigação de reparação 

em caso de violação às suas regras. 

 

Além disso, o Decreto 9.746/2019, 

vigente à época dos fatos, estipulava o 

INSS como responsável pelo 

gerenciamento das bases de dados 

cadastrais e procedimentos de 

consignações em benefícios, 

administração de informações dos 

segurados e execução da política de 

segurança de tecnologia da informação e 

comunicações. 

 

"Não há dificuldade em definir que o 

INSS é o primeiro controlador dos dados 

da pensão por morte da parte autora", 

ressaltou a magistrada. 

 

Para Gomes, "as abordagens sofridas 

pela autora em muito superaram a 

normalidade". Além disso, o 

compartilhamento irregular de dados 

sobre sua vida patrimonial configuraria 

lesão à própria segurança da mulher. 

 

A juíza ainda destacou que o transtorno 

ocorreu por ao menos 15 dias, em um 

momento difícil da vida da autora — que 

havia perdido o marido recentemente e 

vinha passando por tratamento médico. 

 

De acordo com a relatora, a falta de 

controle e segurança do INSS sobre seu 

banco de dados afronta "o direito à 

privacidade dos seus beneficiários". 

Como casos do tipo vêm ocorrendo 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-28/inss-indenizar-segurada-vazar-dados-pensao-morte#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9746.htm
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constantemente, a autarquia deveria 

"implementar medidas administrativas 

tendentes a evitar a violação dos dados 

pessoais sob sua tutela ". 

 

Na visão dos pesquisadores e 

professores Sérgio 

Salvador e Theodoro Agostinho, 

especialistas em Direito Previdenciário, 

a decisão é importante porque "reprime 

a costumeira conduta do INSS em não 

guardar os dados pessoais de seus 

beneficiários, fazendo com que vários 

agentes bancários tenham acesso a esses 

dados e assediem os aposentados e 

pensionistas para ofertar os 

empréstimos consignados". Segundo 

eles, "o precedente é um grande marco e, 

se firmado em jurisprudência, poderá 

dar proteção jurídica aos beneficiários 

do INSS". 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

5000086-03.2021.4.03.6345 
 

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

28/inss-indenizar-segurada-vazar-

dados-pensao-morte  

 

Retorne ao índice 
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STF invalida aprovação 
legislativa para construção de 
hidrelétricas no Paraná 
 
28 de junho de 2022, 8h29 
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal 

invalidou dispositivo da Constituição do 

Estado do Paraná que condiciona a 

construção de centrais hidrelétricas e 

termelétricas à realização de projeto 

técnico de impacto ambiental e à 

aprovação da Assembleia Legislativa. 

 

Agência BrasilSTF invalida aprovação 

legislativa para construção de 

hidrelétricas no Paraná 

 

O colegiado julgou procedente a 

ADi 7.076, proposta pela Associação 

Brasileira de Geração de Energia Limpa 

(Abragel). O colegiado seguiu, por 

unanimidade, o voto do relator, ministro 

Luís Roberto Barroso, no sentido de 

invalidar o artigo 209 da Constituição 

estadual. 

 

Ele explicou que, no julgamento da ADI 

6.898, também de sua relatoria, a Corte 

declarou a inconstitucionalidade do 

dispositivo na redação conferida pela 

Emenda Constitucional estadual 

37/2016, mas, por consequência, 

restaurou a vigência de sua redação 

original, que agora é objeto de 

questionamento nos autos. 

 

Barroso lembrou que, naquela ocasião, o 

Tribunal declarou a 

inconstitucionalidade das regras da 

Constituição estadual que tratavam de 

resíduos nucleares e impunham 

condições para a construção das centrais 

e para perfuração de poços para a 

extração de gás xisto, sob o fundamento 

de violação à competência privativa da 

União para explorar esses serviços e 

legislar a seu respeito. 

 

"Apenas a lei federal pode dispor sobre 

questões envolvendo águas, energia, 

recursos minerais e atividades 

nucleares", ressaltou. Ao aplicar à ADI 

7.076 o mesmo entendimento, o relator 

destacou que a redação original do 

dispositivo da Constituição paranaense, 

que condiciona a construção das 

centrais à realização de projeto de 

impacto ambiental e à aprovação da 

Assembleia Legislativa estadual, violou a 

competência privativa da União para 

legislar sobre essas atividades. 

 

"Esta Corte tem reconhecido, 

reiteradamente, a inconstitucionalidade 

formal de leis estaduais semelhantes", 

concluiu o ministro. Com informações 

da assessoria de imprensa do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

ADI 7.076 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
28/construcao-hidreletricas-nao-
depende-autorizacao-legislativa  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-jun-28/construcao-hidreletricas-nao-depende-autorizacao-legislativa
https://www.conjur.com.br/2022-jun-28/construcao-hidreletricas-nao-depende-autorizacao-legislativa
https://www.conjur.com.br/2022-jun-28/construcao-hidreletricas-nao-depende-autorizacao-legislativa
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STF veta retenção de receitas 
vinculadas para pagamento 
da dívida pública de MT 
 
28 de junho de 2022, 10h44 
 
O Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional uma lei estadual que 

autorizava a destinação de receitas 

vinculadas e diretamente arrecadadas 

pelos órgãos e entidades do Poder 

Executivo do Mato Grosso para pagar a 

dívida pública do estado. 

 

Relatora da ação, ministra Rosa Weber 

destacou que vinculação de receitas deve 

ser respeitada  

Carlos Humberto/SCO/STF 

 

A votação aconteceu de forma virtual e 

foi encerrada na última semana no 

plenário do STF. A Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) é de autoria 

do Partido Democrático Trabalhista 

(PDT). 

 

Segundo a relatora, ministra Rosa 

Weber, a lei mato-grossense 

permitia que o pagamento da dívida 

pública fosse feito por meio da retenção 

de despesas, cuja receita já 

possui destinação específica. 

 

Conforme a ministra, a vinculação de 

receitas deve ser respeitada, em razão da 

necessidade de preservar a 

previsibilidade da alocação dos recursos 

nos propósitos previstos pelas normas 

constitucionais e legais, e de conferir 

segurança jurídico-financeira às 

despesas. 

 

Weber destacou que o artigo 204 da 

Constituição Federal faculta aos estados 

e ao Distrito Federal vincular parcela de 

sua arrecadação a programas de apoio à 

inclusão e promoção social, mas veda a 

aplicação dos recursos no pagamento do 

serviço da dívida. 

 

O alvo da discussão é o dispositivo da Lei 

Complementar estadual (LC) 360/2009, 

acrescido pela LC estadual 480/2012, 

que autoriza a retenção de até 30% das 

receitas vinculadas ou não arrecadadas 

por órgãos e entes do Executivo. 

 

Segundo a ministra, até mesmo a 

Emenda Constitucional (EC) 93/2016, 

ao autorizar a desvinculação de receitas 

dos estados, abriu algumas exceções a 

esse mecanismo: a destinação de 

recursos ao financiamento das ações e 

serviços públicos de saúde e educação. 

 

Para a ministra, isso mostra como o 

legislador mato-grossense, em momento 

anterior à emenda, quando o orçamento 

público era mais rígido, "regulou, com 

indevida liberdade, fração da 

arrecadação com destinação específica". 

 

Por unanimidade, o Plenário julgou 

parcialmente procedente a ação, para 

dar interpretação conforme a 

Constituição ao artigo 1º, parágrafo 4º, 

inciso I, da LC 360/2009 de Mato 

Grosso, de forma a excluir do seu âmbito 

de incidência as receitas 

vinculadas. Com informações da 
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assessoria de imprensa do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

ADI 5.564 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
28/inconstitucional-reter-receitas-
vinculadas-pagar-divida-publica  
 

Retorne ao índice 
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TRF-1: Candidata gestante 
deve ser contratada sem 
apresentar raio-X 
 
Colegiado autorizou a candidata a 
apresentar o exame após o parto, por 
ser mais compatível com o momento. 
 
segunda-feira, 27 de junho de 2022 
 
A 6ª turma do TRF da 1ª região 

assegurou o direito de uma gestante, 

que passou no concurso público 

temporário para médica veterinária, de 

ser contratada independentemente de 

apresentação de exame de raio-X, ou 

para que ela possa apresentar após o 

parto. 

 

Consta nos autos que, segundo o edital 

do concurso, a realização de exames 

admissionais seria uma das 

obrigatoriedades para a contratação, 

entre eles o raio-X, sendo que, ao se 

apresentar, a gestante informou que, 

por recomendação médica, não poderia 

submeter-se a tal exame, haja vista 

estar grávida de 13 semanas. 

 

A coordenadora de legislação e 

acompanhamento pessoal informou à 

mulher que ela não poderia ser 

contratada, haja vista que, em 

decorrência de sua gravidez, não 

poderia trabalhar em local com 

atividade insalubre. E, posteriormente, 

que a sua não contratação decorreria da 

impossibilidade de apresentar o exame 

de raio-X do tórax no dia do exame 

médico admissional, em razão da 

gravidez. 

 

O processo chegou ao TRF-1 por meio 

de remessa oficial, instituto do CPC 

(artigo 496), também conhecido como 

reexame necessário ou duplo grau 

obrigatório, que exige que o juiz 

encaminhe o processo ao tribunal de 

segunda instância, havendo ou não 

apelação das partes, sempre que a 

sentença for contrária a algum ente 

público. 

 

 
TRF-1 assegurou direito de gestante ser 

contratada independentemente de 

apresentação de exame de raio-

X.(Imagem: Freepik) 

 

Para o desembargador Federal Jamil 

Rosa de Jesus Oliveira, relator do 

processo, a leitura atenta do edital que 

regeu o certame revela que, em 

comunhão com o que prescreve o 

princípio da isonomia, insculpido no 

art. 5º da Constituição Federal, não foi 

vedada a participação de gestantes no 

processo seletivo. 

 

O magistrado ainda esclarece que o 

parágrafo único do art. 69 da lei 

8.112/90 prevê a possibilidade de 

afastamento da servidora gestante ou 

lactante enquanto durar a gestação e a 

lactação, exercendo suas atividades em 

local salubre e em serviço não penoso e 

não perigoso. 

 

Portanto, segundo o magistrado, 

revela-se desproporcional o ato 

administrativo de eliminação de 

candidata em concurso público por 

estar gestante e não poder se submeter 

a exames médicos que coloquem em 

risco a saúde do feto, como exame de 

raio X. 

https://www.migalhas.com.br/
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Para o relator, o princípio da isonomia 

impede desigualações fortuitas, 

desprovidas de sentido lógico, mas não 

aquelas que atendem a uma finalidade 

valiosa perante o sistema jurídico. 

 

"Nesse diapasão, não constitui 

qualquer privilégio permitir a posse de 

candidata grávida, aprovada em 

concurso público, deixando que a 

apresentação do exame de raio-X 

ocorra em momento posterior ao parto 

por ser mais compatível com o 

momento." 

 

Diante disso, o colegiado decidiu, por 

unanimidade, negar provimento à 

remessa oficial. 

 

 Processo: 1000163-

05.2018.4.01.3900 

 

Veja o acórdão. 

 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/368687/trf-1-candidata-gestante-
deve-ser-contratada-sem-apresentar-
raio-x  
 
Retorne ao índice 
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"Há raríssimos casos de 
ativismo judicial no país", diz 
Barroso 
 
O ministro também apontou que o 
Poder Judiciário tem protagonismo no 
Brasil. 
 
terça-feira, 28 de junho de 2022 
 
Nesta segunda-feira, 27, o 

ministro Luís Roberto Barroso, do 

STF, palestrou durante o X Fórum 

Jurídico de Lisboa, realizado pelo IDP - 

Instituto Brasileiro de Ensino, 

Desenvolvimento e Pesquisa. O 

ministro abordou o tema "jurisdição 

constitucional e sistemas de Justiça nas 

democracias pluralistas". 

 

Durante sua exposição, Barroso 

apontou que o Poder Judiciário tem 

protagonismo no Brasil e são 

"raríssimos" casos de ativismo judicial. 

 

"O ativismo é uma maneira proativa e 

expansiva de interpretar a 

Constituição. São raríssimos os casos 

de ativismo judicial no Brasil. O que 

existe no Brasil é um certo 

protagonismo do Poder Judiciário e do 

Supremo Tribunal Federal, pela razão 

singela de que tudo no Brasil chega ao 

Supremo Tribunal Federal em algum 

momento." 

 

Barroso separou sua apresentação em 

três partes: (i) conceitos essenciais e 

apresentação do cenário; (ii) a ascensão 

histórica dos tribunais constitucionais e 

a singularidade brasileira; (iii) 

tribunais constitucionais e recessão 

democrática no mundo atual. 

 

Segundo o ministro, a democracia 

contemporânea é feita de votos, direitos 

e razões. Para Barroso, ela não se 

resume ao momento eleitoral e ao 

aspecto majoritário, mas pressupõe, 

também, o respeito às minorias e um 

debate público livre e robusto, 

legitimador das decisões tomadas a 

cada tempo. 

 

"Tribunais constitucionais 

interpretam a Constituição. 

Constituições institucionalizam e 

limitam o poder. Não por acaso, 

sempre existe algum grau de tensão 

entre quem exerce o poder majoritário 

e quem tem o papel de limitá-lo. 

Portanto, é inevitável alguma tensão 

entre o Executivo e o tribunal 

constitucional." 

 

De acordo com S. Exa., nas 

democracias, essa tensão é absorvida de 

forma institucional e civilizada, ainda 

que com "algum choro e ranger de 

dentes".  

 

"Quem gosta da decisão diz que foi boa 

interpretação constitucional; quem 

não gosta reclama de ativismo judicial 

e de invasão da esfera dos outros 

Poderes. Assim é porque sempre foi, 

nos Estados Unidos, no Brasil, na 

África do Sul, em Israel e onde mais 

houver um tribunal independente." 

 

 
Barroso palestrou durante o X Fórum 

Jurídico de Lisboa.(Imagem: 

Reprodução TV Migalhas) 

https://www-migalhas-com-br.webpkgcache.com/doc/-/s/www.migalhas.com.br/autor/luis-roberto-barroso
https://www.migalhas.com.br/quentes/368604/acompanhe-ao-vivo-o-x-forum-juridico-de-lisboa
https://www.migalhas.com.br/quentes/368604/acompanhe-ao-vivo-o-x-forum-juridico-de-lisboa
https://www.migalhas.com.br/
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Judicialização x ativismo judicial 

 

Em sua palestra, o ministro do STF 

também fez uma distinção entre 

judicialização de ativismo judicial. 

 

Conforme afirmou Barroso, 

judicialização significa a possibilidade 

de se levar um tema ao Judiciário.  

 

"É produto do arranjo institucional do 

país, dos direitos que consagra e das 

ações que permitem a sua tutela. A 

judicialização, portanto, é um fato." 

 

Já o ativismo judicial, segundo o 

ministro, é uma atitude, uma maneira 

proativa e expansiva de interpretar a 

Constituição, levando alguns princípios 

abstratos para reger situações que não 

foram expressamente contempladas, 

seja pelo constituinte seja pelo 

legislador. 

 

Em seguida, Barroso elencou razões 

que levam, não ao ativismo - que é raro 

- mas ao protagonismo do STF. 

 

Entre os motivos, o ministro cita uma 

Constituição extremamente abrangente 

e detalhada; o acesso amplo ao 

Supremo por meio de diversas ações 

diretas; um grande número de 

legitimados ativos, com direito de 

propositura de ações diretas; a ampla 

competência criminal originária e por 

habeas corpus do STF; e a transmissão 

dos julgamentos pela televisão aberta. 

 

"Em suma: no Brasil existe uma 

judicialização ampla da vida, o 

Supremo Tribunal Federal, por isso 

mesmo, acaba tendo uma posição de 

protagonismo e de grande exposição 

pública. Como julga questões 

polêmicas com grande visibilidade, é 

objeto de avaliações muitas vezes 

duras da população, porque sempre há 

um grupo insatisfeito. Se você julga um 

conflito entre comunidades indígenas e 

fazendeiros, um desses grupos 

assumirá uma posição severamente 

crítica do decidido. Se você julga uma 

questão entre governo e 

ambientalistas em relação a alguma 

grande obra, ocorre o mesmo." 

 

Por fim, Barroso pontuou que, a 

despeito da judicialização ampla, são 

poucas as decisões que podem ser 

consideradas tecnicamente ativistas.  

 

"Eu situaria nessa categoria, com 

destaque, a decisão que permitiu as 

uniões homoafetivas, abrindo caminho 

para o casamento de pessoas do 

mesmo sexo e a que criminalizou a 

homofobia. Decisões que impediram a 

posse de ministros de Estado e de 

outros agentes públicos também 

podem ser enquadradas nessa 

categoria." 

 

O evento 

 

De 27 a 29 de junho de 2022 será 

realizado, em Portugal, o X Fórum 

Jurídico de Lisboa. Em sua décima 

edição, o evento tem como mote 

"Governance da Ordem Jurídica em 

Transformação". Também estarão em 

debate temas como liberdades 

individuais, crise da democracia na 

geopolítica global, transformações 

econômicas, meio ambiente, novas 

tecnologias e desafios do Estado 

regulador. O objetivo é promover o 

diálogo entre Brasil e Portugal a partir 

de uma perspectiva de governança em 

contínua transformação. O Congresso é 

realizado pelo IDP, pelo Instituto de 

Ciências Jurídico-Políticas da 

Faculdade de Direito de Lisboa e pela 

FGV. 
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Queiroga sobre aborto: "Vida 
deve ser defendida desde a 
sua concepção" 
 
O ministro também afirmou que a 
imprensa está fazendo uma leitura 
equivocada da cartilha lançada pela 
pasta. 
 
terça-feira, 28 de junho de 2022 
 
Cumprindo agenda em Lisboa, o 

ministro da Saúde Marcelo 

Queiroga conversou com jornalistas 

na manhã desta terça-feira, 28. 

Queiroga falou sobre a audiência 

pública que discutirá o manual 

de "Atenção Técnica para Prevenção, 

Avaliação e Conduta nos Casos de 

Abortamento", elaborado pela pasta. 

 

A cartilha, lançada no início do mês, foi 

criticada por especialistas por trazer 

informações inverídicas, como a 

afirmação de que todo aborto é crime. 

 

A legislação brasileira prevê o aborto 

legal em três casos: quando a vida da 

gestante está em risco; quando a 

mulher engravida após crime de 

estupro e quando o feto tem 

anencefalia. 

 

Conforme afirmou Queiroga aos 

jornalistas, "ninguém está acima da 

legislação. É apenas uma questão 

semântica do que foi posto e a 

imprensa está fazendo uma leitura 

equivocada". 

 

"Estupro é crime tipificado, assim 

como o aborto é crime tipificado. 

Médicos, segundo o Código Penal, não 

são punidos nessas duas situações, 

acrescida da questão da anencefalia. 

Se não for médico e fizer aborto em 

uma pessoa que foi estuprada, mesmo 

isso sendo uma excludente da 

criminalidade, esse indivíduo não 

médico será punido." 

 

 
Ministro Marcelo Queiroga está 

cumprindo agenda em 

Portugal.(Imagem: Isac Nóbrega/PR) 

 

Ato contínuo, o ministro salientou que 

governo do presidente Bolsonaro 

defende a vida desde a sua concepção. 

Ao ser questionado se isso valeria até 

mesmo para o caso de uma menina de 

10 anos, Queiroga respondeu a mesma 

coisa. 

 

"De uma maneira geral, estuprador 

está praticando crime e crime 

necessita de sua punição. Eu não sei 

por que se quer relativizar essa 

questão do estupro, que é um crime 

para mim hediondo." 

 

Na avaliação do representante da pasta, 

qualquer modificação neste tipo de 

legislação precisa passar por um 

referendo popular. 

 

"O Poder Judiciário não deve de 

maneira ativa buscar modificar o 

ordenamento jurídico." 

 

Por fim, afirmou que quem sofre 

estupro deve procurar a autoridade 

sanitária, bem como a autoridade 

policial. 

  
 

https://www.migalhas.com.br/quentes/368016/ministerio-da-saude-comete-equivoco-ao-dizer-que-todo-aborto-e-crime
https://www.migalhas.com.br/quentes/368337/entenda-em-quais-situacoes-o-aborto-e-permitido-no-brasil
https://www.migalhas.com.br/quentes/368337/entenda-em-quais-situacoes-o-aborto-e-permitido-no-brasil
https://www.migalhas.com.br/
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Relator da LDO propõe 
orçamento secreto impositivo 
e pode complicar futuro 
presidente 
 
Se aprovado, Arthur Lira pode ganhar 
força adicional para se manter na 
presidência da Câmara dos Deputados 
 
FABIO GRANER 
BRASÍLIA 
27/06/2022 15:30 
 
comentários 

Fachada do Congresso Nacional / 

Crédito: Pedro França/Agência Senado 

 

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) 

colocou em seu parecer final a ser 

examinado pela comissão mista de 

orçamento do Congresso um dispositivo 

que torna impositiva a execução das 

emendas parlamentares de relator-

geral, tecnicamente chamadas de RP9 e 

conhecidas como “orçamento 

secreto”. A medida tem implicações 

econômicas e políticas relevantes, 

especialmente considerando que no ano 

que vem começa um novo mandato 

presidencial. 

 

Apesar de largamente executado, o RP-9 

não é impositivo, então pode ser 

contingenciado caso o Executivo precise. 

Isso dá algum poder para o presidente 

da República na relação com o 

Congresso. Apesar de ser chamado e 

formalmente conduzido pelo relator-

geral do orçamento, o poder político 

sobre o RP-9 hoje é principalmente do 

presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-

AL). No ano passado isso foi bastante 

marcante. 

 

Lira quer continuar, em 2023, como 

chefe dos deputados, embora saiba que 

esse cenário pode ser complicado caso o 

favoritismo do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) se confirme 

e ele ganhe a disputa com Bolsonaro em 

outubro. Mas com o orçamento secreto 

impositivo, Lira, que ainda tem muito 

dinheiro a liberar neste ano usando RP-

9, pode ganhar uma força adicional para 

se manter no cargo em 2023. 

 

Para Bolsonaro também é uma dor de 

cabeça, caso ganhe a disputa no fim do 

ano. Tanto que em 2020 ele vetou e 

conseguiu manter o veto para a 

impositividade dessas emendas. O 

aumento do poderio político do 

Congresso sobre o orçamento o 

enfraquece e deixa ainda mais 

dependente do Centrão de Arthur Lira 

(PP-AL) e de seu ministro da Casa Civil, 

Ciro Nogueira (PP-PI). E 

economicamente torna a gestão fiscal 

ainda mais engessada, em um 

orçamento já bastante amarrado e com 

pouca margem de manobra para ajustes. 

 

“O relatório final do PLDO 2023 inova 

ao trazer o art. 81-A, que traz a regra da 

obrigatoriedade de execução para as 

emendas de relator (RP 9). Isso trará 

efeitos negativos para a gestão 

orçamentária da equipe econômica e dos 

gestores dos ministérios. Ela diminui a 

margem de manobra de como utilizar os 

recursos arrecadados por meio de 

impostos, e reforça a transferência de 

poder de decisão do Executivo para o 

https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
https://www.jota.info/legislativo/relator-da-ldo-propoe-orcamento-secreto-impositivo-e-pode-complicar-futuro-presidente-27062022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/orcamento-secreto
https://www.jota.info/tudo-sobre/orcamento-secreto
https://www.jota.info/eleicoes/lula-trajetoria-sindical-e-politica-ex-presidente-busca-derrotar-bolsonaro-eleicoes-2022-16052022
https://www.jota.info/eleicoes/lula-trajetoria-sindical-e-politica-ex-presidente-busca-derrotar-bolsonaro-eleicoes-2022-16052022
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Legislativo sobre a alocação de recursos 

públicos”, avaliou ao JOTA o 

especialista em orçamento, Dalmo 

Palmeira, que é assessor técnico em 

Orçamento Público do Senado Federal. 

 

Segundo ele, a medida na prática leva a 

uma maior redução dos recursos 

destinados a políticas públicas 

desenhadas pelos ministérios setoriais, 

que são especialistas nos temas de suas 

pastas. “Logicamente esse novo artigo é 

passível de veto pelo Poder Executivo, 

porém como a última palavra é do 

Congresso Nacional, possivelmente esse 

veto, caso ocorra, poderá ser 

derrubado”, lembra. 

 

Leonardo Ribeiro, também especialista 

em política fiscal e assessor no Senado, 

também aponta que a medida deve 

ampliar a rigidez orçamentária, já muito 

grande no Brasil. 

 

“Essa mudança na LDO para tornar 

emendas de relator obrigatórias decorre 

de um dispositivo constitucional 

introduzido em 2019. É resultado de um 

processo de entrega do poder alocativo 

ao Congresso, na linha do que sempre 

defendeu o atual Ministério da 

Economia e alguns especialistas em 

contas públicas”, disse, referindo-se ao 

discurso de maior descentralização que 

o ministro Paulo Guedes fazia no início 

do governo. “No mérito, eu acho que a 

medida reduz margem de manobra no 

orçamento, pois aumenta a rigidez 

orçamentária. Pode comprometer a 

eficiência do gasto público”, completou. 

 

O polêmico tema do orçamento secreto 

tem grandes chances de ser examinado 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 

ainda neste ano. Há questionamentos 

contra esse mecanismo e a expectativa é 

que a ministra Rosa Weber, que assume 

a presidência da Corte no segundo 

semestre, coloque o tema na pauta da 

casa. 

 

O relatório final sobre o PLDO-2023 

ainda precisa ser votado na CMO e pelo 

plenário do Congresso. O texto 

apresentado por Do Val também traz 

uma proposta de liberar gastos para 

aumento das forças policiais, medida 

cara ao bolsonarismo, que foi tentada 

nesse ano sem sucesso, pelo menos até o 

momento. Do Val havia sido procurado 

pelo JOTA sobre essa ideia na semana 

passada, mas negou que iria adotar a 

medida, que taxou de especulações. 

 

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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Estados pedem ao STF a 
suspensão de lei que limita 
ICMS sobre combustíveis 
 
Autores entendem que a lei é 
inconstitucional e enfraquece a 
estrutura econômica e financeira dos 
entes 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
28/06/2022 11:14 
 
comentários 

Fachada do Supremo Tribunal Federal / 

Crédito: Gervásio Baptista/SCO/STF : 

 

Onze estados e o Distrito Federal 

ajuizaram, na noite de segunda-feira 

(27/6), uma ação direta de 

inconstitucionalidade no Supremo 

Tribunal Federal (STF) pedindo a 

suspensão imediata de dispositivos da 

Lei Complementar 194/2022 – que 

classificou combustíveis, energia 

elétrica, telecomunicações e transporte 

coletivo como bens e serviços essenciais 

e, portanto, não sujeitos à majoração 

do ICMS. Dessa forma, a alíquota 

máxima para esses itens deve ser a 

aplicada às operações em geral, em 

média, de 17% a 18%. 

 

A ação tramita no STF como ADI 7195 

ainda sem relator designado. No 

entanto, os estados pedem para que seja 

distribuída ao ministro Gilmar 

Mendes por prevenção porque ele já é o 

relator de outras duas ações sobre o 

assunto no Supremo. O próprio Gilmar 

realiza, na manhã desta terça, uma 

reunião de conciliação entre estados e 

União sobre a questão. 

 

O ajuizamento da ação no Supremo não 

é uma surpresa, uma vez que, desde a 

tramitação do PLP 18/2022, que 

originou a LC 194/2022, os estados já 

entendiam pela inconstitucionalidade 

da lei. 

 

Na petição inicial, os estados alegam que 

a LC 194/2022 fere princípios 

constitucionais como o pacto federativo. 

Para os estados, a nova lei também viola 

a autonomia financeira dos entes 

subnacionais e traz ônus excessivo e 

desproporcional aos cofres estaduais e 

municipais. Além disso, os estados 

argumentam que os cortes no tributo 

gerarão efeitos negativos nas políticas de 

educação e saúde. 

 

De acordo com os estados, em 2021, o 

ICMS representou 86% da arrecadação. 

Apenas combustíveis, petróleo, 

lubrificantes e energia responderam por 

quase 30% do valor arrecadado com o 

imposto. E, como os municípios ficam 

com 25% do ICMS, esses entes 

federativos também perderão receitas. 

Por isso, as unidades federativas 

argumentam que a nova lei tem 

repercussão negativa para as contas 

públicas dos entes subnacionais, tanto 

diretamente para os estados, como 

indiretamente para os municípios, pela 

automática redução das transferências 

constitucionais obrigatórias. 

 

Os estados também alegam que a 

diminuição da alíquota de ICMS dos 

combustíveis representa “equivocado 

https://www.jota.info/autor/flavia-pimenteljota-info
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incentivo ao uso de veículos de passeio e, 

portanto, maior consumo de 

combustíveis fósseis e extremamente 

poluentes (tributação extrafiscal), 

contrária aos objetivos ambientais”. Por 

isso, a lei contraria a Constituição e os 

pactos internacionais do país em 

matéria ambiental. 

 

Ainda, os estados argumentam que há 

uma decisão no Supremo, por meio do 

RE 7141396, que estabelece que energia 

elétrica e telecomunicações como bens 

essenciais, no entanto, a decisão está 

modulada para que os efeitos valham a 

partir de 2024. Assim, a nova lei, com 

entrada em vigor imediata, atropela o 

prazo dado pelo STF, que, ao analisar a 

questão, visou o equilíbrio financeiro 

dos estados e o cumprimento dos Planos 

Plurianuais, que acabarão em 2023. 

 

Os estados também argumentam que os 

vetos às compensações das perdas de 

arrecadação dos estados feito pelo 

presidente Jair Bolsonaro deixam a 

estrutura econômica e financeira dos 

entes em uma situação ainda mais 

delicada com a perda do ICMS. Os vetos 

ainda serão analisados pelo Congresso 

Nacional. 

 

“Se as regras de compensação parciais 

da Lei Complementar 194/2022 já eram 

draconianas, os vetos presidenciais aos 

§§ 1º, 4º, 5º e 6º do seu artigo 3º 

reduziram ainda mais as possibilidades 

de ressarcimento de estados e 

municípios, sob a alegação, pasme, de 

fortes e inadmissíveis impactos fiscais 

para a União Federal e de que o aumento 

de arrecadação desses entes pelo auxílio 

da União Federal em 2020, na 

pandemia, compensaria tais perdas”. 

 

Na visão dos estados, a nova lei é uma 

tentativa do governo federal de conter a 

inflação pressionada pela alta dos preços 

dos combustíveis. “Por um ‘passe de 

mágica’, o Governo Federal pretende 

resolver a espiral inflacionária. O truque 

a ser tirado da cartola não é um coelho, 

mas uma bomba prestes a explodir no 

colo de estados, DF e municípios. Isso 

quando cabia à União Federal tomar 

para si a dianteira da política econômica 

e criar os meios necessários ao 

crescimento econômico sustentável e à 

solução dos problemas nacionais 

prementes, especialmente sobre os 

combustíveis”. 

 

A ação foi ajuizada via Colégio Nacional 

dos Procuradores Gerais dos Estados e 

do Distrito Federal (Conpeg) 

representando os governadores dos 

estados de Pernambuco, Maranhão, 

Paraíba, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio 

Grande do Sul, Sergipe, Rio Grande do 

Norte, Ceará e Distrito Federal e visa a 

declaração de inconstitucionalidade dos 

artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º e 10 da 

LC 194/2022. 

 

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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‘ICMS se transformou num 
imposto federal. É uma 
irresponsabilidade social e 
populismo fiscal’ 
 
José Roberto Afonso, especialista em 
contas públicas, diz esperar que o STF 
resolva ‘esse desequilíbrio federativo 
gravíssimo’ 
 
FABIO GRANER 
BRASÍLIA 
28/06/2022 07:00 
 
comentários 

José Roberto Afonso na Comissão de 

Assuntos Econômicos (CAE) / Crédito: 

Marcos Oliveira / Agência Senado 

 

Um dos maiores especialistas em contas 

públicas brasileiras, o professor do IDP 

e da Universidade de Lisboa, José 

Roberto Afonso, critica o ativismo que 

tem havido em termos de medidas no 

âmbito federal sobre o ICMS e os rumos 

que foram dados para o tributo em meio 

à crise dos combustíveis e da energia. 

Para ele, é importante que o STF atue 

como poder moderador nesse processo. 

“Quero crer que o Supremo vai 

restabelecer o equilíbrio conceitual disso 

tudo,” salientou o economista. 

 

“A gente tem um tsunami de mudanças 

de regras e concepções no ICMS. É algo 

muito profundo e eu acho que ainda nem 

deu tempo nem de governos, 

autoridades e contribuintes terem a 

dimensão de tudo o que o foi feito,” 

afirmou Afonso ao JOTA, citando que 

em três meses houve duas leis 

complementares e decisões 

do Supremo Tribunal Federal sobre 

o tema. “Esse tsunami não foi movido 

por razões tributárias. As razões são 

eminentemente conjunturais, políticas e 

não técnicas e eminentemente 

eleitorais,” completou. 

 

Ele destaca as críticas de que o 

Congresso e o Judiciário invadiram as 

competências dos executivos estaduais e 

federais, bem como dos legislativos e 

judiciários estaduais. “Na prática, 

considerando as decisões tomadas, 

acabou se transformando o ICMS num 

imposto federal. Ele fica um imposto 

estadual só para baixo,” disse. 

 

Afonso aponta que mesmo a questão da 

essencialidade, tomada pelo Supremo 

no caso da energia elétrica e que depois 

o Congresso ampliou para combustíveis, 

é complicada do ponto de vista do 

espírito da legislação do ICMS. O 

economista lembra que há serviços e 

bens que podem ser essenciais em uma 

região e não em outra. Ele 

anedoticamente cita os exemplos da 

mandioca em alguns locais no Nordeste 

e do mate na região sul. Obviamente, diz, 

a energia elétrica tem essencialidade, 

mas no caso dos combustíveis é 

diferente. 

 

Além disso, comenta, é estranho uma 

legislação nacional sobre o ICMS 

falando de essencialidade tratando de 

combustível fóssil e deixando de fora a 

cesta básica, remédios e vacinas. “É 

óbvio que essas coisas todas não fazem 

sentido. Fica claro que as medidas foram 

adotadas por questões conjunturais, 

https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-se-transformou-num-imposto-federal-e-uma-irresponsabilidade-social-e-populismo-fiscal-28062022#respond
https://www.jota.info/autor/jose-roberto-r-afonso
https://www.jota.info/autor/jose-roberto-r-afonso
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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açodadas e sem concepção de todo seu 

alcance,” reforçou. “Resta esperar do 

STF que ele seja o poder moderador,” 

disse, comentando que a decisão do 

ministro André Mendonça foi 

monocrática e localizada. 

 

Nessa terça-feira, o ministro Gilmar 

Mendes realiza uma audiência de 

conciliação sobre o tema. Para Afonso, é 

preciso que estados, união e 

contribuintes participem desse processo 

para que “com calma, serenidade, 

seriedade e sem pressão eleitoral tratar 

como deve ser tratado o ICMS”. 

 

O economista avalia que é importante 

ter em mente que o ICMS é imposto 

“arrecadatório” e não “regulatório”, 

tanto que está sujeito à anualidade. “É 

muito perigoso isso. Há confusão de 

conceitos. Não se deve usar o ICMS com 

finalidade regulatória, imediatista, e não 

se deve perder de vista que ele é imposto 

estadual. Se é para disciplinar o ICMS 

sem a lei estadual então vamos seguir o 

resto do mundo e fazer o IVA Nacional,” 

disse. “O que foi feito [nos últimos 

meses] deixa o sistema torto. Está se 

dizendo que o imposto é estadual, mas 

as decisões são todas nacionais,” 

acrescentou. 

 

Afonso distingue a decisão do plenário 

do STF sobre a essencialidade da 

energia, que estava em debate há muito 

tempo, da medida tomada liminarmente 

pelo ministro André Mendonça a partir 

da Lei Complementar 192. Ele 

lembra que no primeiro caso os estados 

foram ouvidos, o debate foi longo e 

houve modulação, permitindo uma 

transição em 2023 para fazer valer a 

medida em 2024, não sendo uma 

medida com caráter de curto prazo. 

Nesse sentido, ele lembra que o 

Congresso acabou, com o PLP 18, 

tornando imediata vigência da 

essencialidade da energia elétrica, 

causando prejuízos aos estados e sem 

fazer a compensação adequada. 

 

O economista ressalta ainda que, se a 

competência do imposto for federal, 

então a atribuição de execução dos 

serviços também tem que ser da União. 

“Não pode reduzir o imposto e não se 

responsabilizar pelo gasto com saúde e 

educação. Do jeito que está, o Congresso 

diz que manda no imposto, o Executivo 

federal que diz que não tem 

responsabilidade com o gasto estadual e 

municipal, ainda mais no gasto com 

saúde, educação e segurança pública,” 

disse. “É uma irresponsabilidade social e 

populismo fiscal,” completou. “Espero 

que o Supremo venha a resolver esse 

desequilíbrio federativo gravíssimo”. 

 

Para o especialista, há ainda outros 

problemas, como a questão do etanol 

perder competitividade e da 

possibilidade de os estados realizarem 

uma verdadeira “guerrilha” judicial e até 

legislativa para conter os impactos 

fiscais das medidas, o que pode 

complicar a vida dos contribuintes. 

“Pode haver uma guerra de guerrilha 

entre fazendas estaduais e o setor de 

combustível. No pior momento possível, 

com crise mundial de energia, faz-se 

uma mudança irresponsável, que vai 

gerar insegurança jurídica e dar margem 

para retaliação dos estados,” disse. “Os 

estados podem infernizar a vida do 

contribuinte,” completou, citando 

possibilidade de mudanças no 

mecanismo de substituição tributária. 

 

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, 

https://www.jota.info/tudo-sobre/andre-mendonca
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp192.htm
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Brasil 

Maioria quer FGTS e 13º para 
poupar e pagar dívidas 
 
Inflação e endividamento inibem 
consumo, mostra levantamento da 
economista Viviane Seda 
 
Por Alessandra Saraiva — Do Rio 
27/06/2022 05h01  Atualizado há 4 
horas 

 

 
A economista Viviane Seda: “Impacto 

que o governo desejava [de aquecer a 

economia] será menor do que esperado” 

— Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

A inflação em alta e o já elevado 

endividamento das famílias têm 

diminuído impacto favorável, no 

consumo, de duas medidas anunciadas 

pelo governo para estimular a economia: 

saque de até R$ 1 mil do FGTS e 

antecipação de 13º salário para 

aposentados e pensionistas do INSS. A 

conclusão é da economista Viviane Seda, 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que 

elaborou estudo sobre o tema. 

 

No levantamento, divulgado com 

exclusividade para o Valor, com base na 

Sondagem do Consumidor da fundação, 

a pesquisadora apurou que 66,9% dos 

pesquisados, com direito a esses dois 

recursos, vão usar o dinheiro ou para 

quitar dívidas; ou para poupar. Menos 

de um quarto dos entrevistados 

afirmaram que irão consumir bens e 

serviços com os recursos. 

 

Os preços mais altos estão inibindo um 

consumo maior das famílias com esses 

recursos e, ao mesmo tempo, a 

necessidade de quitar débitos acaba 

deslocando parte do dinheiro para 

diminuir volume de dívidas, diz Viviane. 

“A impressão que tenho desses dados é 

que o impacto que o governo desejava 

[de aquecer a economia] será menor do 

que esperado”, resume ela. 

 

A pesquisa, quesito especial da 

sondagem de maio, foi realizada entre 2 

a 21 de maio, com 1.510 consumidores 

em sete capitais: Belo Horizonte, 

Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador, 

Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

 
Do total de pesquisados, 53,2% 

informaram ter direito ou ao saque do 

FGTS, ou à antecipação de 13º salário. 

Desse total, 79,7% informaram que vai 

acessar os recursos. Quando 

questionados como iriam usar o 

dinheiro, 43,1% disseam que iriam 

poupar; e 23,8% pretendiam quitar 

dívidas em atraso. Do restante, 18% 

iriam comprar bens, como 

eletrodomésticos e roupas; e 6,6% 

consumir serviços, como restaurantes e 

viagens. 

 

No caso da parcela maior registrada 

entre as opções, que foi a de poupar 
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dinheiro, Viviane diz que este resultado 

não significa que o brasileiro, em todas 

as faixas de renda, intensificou perfil 

poupador. Os que dispõem de mais 

renda, que preferem em sua maioria 

guardar, influenciaram o resultado. Nos 

dados separados por faixas de renda, 

também disponíveis no levantamento, 

51,4% dos que integram famílias com 

renda mensal acima de R$ 9,6 mil 

informaram que vão guardar o dinheiro; 

e 10,6%, pagar débitos. 

 

“Eles [os poupadores] sentem que há 

incerteza muito forte este ano”, aponta a 

economista. Além da inflação em alta, 

que atinge todas as faixas de renda, este 

é ano de eleições, fator que sempre 

confere dúvidas em relação à trajetória 

da economia, lembra Viviane. 

 

Se os mais ricos preferem poupar, os 

mais pobres querem pagar o que devem. 

No estudo, entre as famílias com ganhos 

mensais abaixo de R$ 2.100 mensais, e 

que informaram intenção de acessar os 

recursos, 42,3% vão quitar dívidas; e 

28,6% vão poupar. 

 

A preferência entre mais pobres de usar 

saque FGTS para quitar dívidas não é 

nova, acrescenta a economista da FGV. 

Em seu levantamento ela fez também 

uma análise por renda do destino final 

desse recurso em 2022, comparado com 

outros anos em que União também 

autorizou mesma medida. Usando 

quesitos especiais anteriores, sobre 

mesmo tema, que também tinham como 

base a Sondagem do Consumidor da 

FGV, Viviane calculou que, em 2017, 

quando também foi possível sacar FGTS, 

55,1% nas famílias com ganhos mensais 

até R$ 2.100 quitaram dívidas em atraso 

com recurso. Em 2019, nessa mesma 

faixa de renda, 71,9% também usaram o 

recurso para pagar dívidas; em 2020, 

49,1% nessa faixa de renda mais pobre 

mantiveram a opção. Assim como ocorre 

em 2022, todas as parcelas foram as 

maiores fatias, entre opções de destino 

do recurso, nessa faixa de renda, de 

acordo com o estudo. 

 

 
O porteiro Clayton Wagner Barbosa, de 

52 anos, faz parte desse grupo. Ele já 

optou por sacar R$ 1 mil do FGTS. 

“Pagar conta. Só serve para isso esse 

dinheiro”, disse. Ele ganha um salário 

mínimo em um prédio na zona sul do 

Rio de Janeiro. “Foi um alento. Porque a 

gente está com a faca no pescoço”, 

resumiu, se referindo às contas a pagar. 

 

“Grande parte da população está 

endividada”, diz Étore Sanchez, 

economista-chefe da Ativa 

Investimentos. No entendimento dele, 

as duas medidas anunciadas pelo 

governo são favoráveis e não devem ser 

interpretadas como ações somente para 

estimular o consumo; e sim de impacto 

na formação das finanças das famílias. 

Com isso, os recursos podem ir para 

consumo, diz ele. Mas, é “evidente que 

tem essa parcela da população que está 

endividada, e usa recursos para sanar 

dívidas”, completou. “E tem pessoas que 

optam por não pegar [acessar o saque do 

FGTS].” 

 

Sanchez avalia que é possível imaginar 

um cenário em que as pessoas quitem 

suas dívida com a ajuda das ações do 

governo, liberem espaço no orçamento 

para acessar mais empréstimos e, com o 

crédito, consumam mais. Mas ele faz 

uma ressalva. No momento, há restrição 

de liquidez, não somente na oferta como 

no custo do crédito, devido ao patamar 
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elevado de juros. Ou seja: está mais 

difícil e menos vantajoso acessar crédito 

este ano do que em anos anteriores. 

 

E há outro ponto que serve como 

desestímulo para um consumo mais 

aquecido: o fato de, no caso da 

antecipação de 13º salário, isso afetar 

principalmente aposentados. “O perfil 

dele não é tão consumista, porque 

grande parcela da renda é associado ao 

consumo autônomo [quando gastos não 

variam muito de acordo com renda]”, 

afirma Sanchez. 

 

No caso do 13º, diferentemente do 

FGTS, um recurso adicional no ano, o 

dinheiro da antecipação já era esperado 

que seria incorporado na economia, 

lembra Rafaela Vitoria, economista-

chefe do banco Inter. 

 

Para ela, houve “deslocamento” do 

impacto favorável, na atividade, que 

ocorreria no fim do ano - tendo em vista 

que é recurso originado de 13º, 

normalmente pago em dezembro - para 

segundo trimestre do ano. “Esse 

dinheiro já faz parte do rendimento 

[anual ]das famílias”, disse a 

economista. 

 

Rafaela acrescenta que as duas ações do 

governo são “efeitos que não se repetem” 

nos próximos trimestres, e cujo impacto 

favorável deve ficar concentrado mais no 

segundo trimestre. O calendário de 

início de saques do FGTS vai de abril a 

junho; e a antecipação de 1º, em maio. 

 

“Boa parte dessa renda será aplicada em 

consumo, em comércio e em serviços”, 

avalia ela, ressaltando que as medidas 

do governo foram positivas, e devem 

alavancar desempenhos desses dois 

setores, no curto prazo. “Mas esse 

impacto [favorável na economia] não é 

sustentável.” 

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

2022/06/27/maioria-quer-fgts-e-13o-

para-poupar-e-pagar-dividas.ghtml   
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Brasil 

IPC-Fipe acelera alta para 
0,13% na terceira 
quadrissemana de junho 
 
Alimentação registrou alta mais 
marcada enquanto Transportes 
passaram a ter queda 
 
Por Valor — São Paulo 
27/06/2022 07h51  Atualizado há uma 
hora 

 
A cidade de São Paulo 

registrou inflação de 0,13% na 

terceira quadrissemana de junho, 

segundo o Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC) calculado 

pela Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (Fipe). Na 

segunda prévia do mês, o indicador 

tinha avançado 0,04%. 

 

Da segunda para a terceira leitura de 

junho, Alimentação foi de 0,67% de 

aumento para 0,84%, Saúde passou de 

0,09% para 0,38% de elevação e 

Educação saiu de 0,18% para 0,19% de 

incremento. 

 

Houve mudança de rumo em 

Transportes (0,09% para -0,13%) e 

queda menos marcada em Habitação (-

1,45% para -1,14%). Despesas Pessoais 

deixaram avanço de 1,63% para alta de 

1,33%. Vestuário, por sua vez, subiu 

1,33%, mesma taxa registrada na 

segunda prévia de junho. 

 

 
— Foto: Maria Isabel Oliveira/Agência O 

Globo 

 

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

2022/06/27/ipc-fipe-acelera-alta-para-

013percent-na-terceira-quadrissemana-

de-junho.ghtml  
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Finanças 

Menor crescimento chinês 
pesa mais sobre o Brasil, diz 
BIS 
 
Uma declínio de 1 ponto percentual no 
PIB da China está associado com uma 
baixa de cerca de 0,7 p.p. no 
crescimento do Brasil após um ano, 
segundo estimativa da instituição 
 
Por Assis Moreira, Valor — Genebra 
27/06/2022 09h16  Atualizado há 21 
minutos 

 
O Banco de Compensações 

Internacionais (BIS), espécie de 

banco central dos bancos centrais, 

aponta o Brasil como um dos países 

emergentes mais vulneráveis à 

desaceleração do crescimento da China, 

em seu relatório anual publicado neste 

domingo (26). 

 

Um declínio de 1 ponto percentual (p.p.) 

no Produto Interno Bruto (PIB) da 

China está associado com uma baixa de 

cerca de 0,7 p.p. no crescimento do 

Brasil após um ano, segundo estimativa 

do BIS. A pesquisa usou como base o 

período 1996-2019. 

 

“Vários emergentes estão altamente 

expostos a menor crescimento chinês, 

especialmente países na Ásia e alguns 

exportadores de commodities”, diz o 

banco sediado em Basileia (Suíça). 

 

Em comparação, o México pode sofrer 

redução de 0,45 p.p. de seu PIB na 

mesma situação. A dependência em 

relação à China é maior no caso da 

Coreia do Sul, com diminuição de 1,01 

p.p. de seu PIB para cada baixa de 1 p.p. 

no PIB chinês. Já a baixa do crescimento 

nos EUA, Japão e zona do euro ficaria 

entre 0,28 p.p. e 0,36 p.p. 

 

A China cresceu 8,1% em 2021. Para este 

ano, a previsão da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) é de queda quase 

para a metade, ou 4,4%, e para o ano que 

vem, de 4,9%. 

 

Para o BIS, os desenvolvimentos na 

China podem ser um fator adicional de 

pressão para uma estagflação global. De 

um lado, o país tem sido responsável por 

uma parte considerável do crescimento 

mundial - cerca de um quarto - ao longo 

das duas últimas décadas. Além disso, 

tem sido um importante fonte de 

demanda externa para o resto do 

mundo, sobretudo para as matérias-

primas. 

 

De outro lado, diz o BIS, a entrada da 

China no sistema comercial global 

exerceu persistentemente pressões 

desinflacionárias, particularmente nas 

economias desenvolvidas, mesmo 

quando sua demanda doméstica elevou 

os preços de commodities. “Há sinais, no 

entanto, de que algumas dessas 

influências poderia estar agora 

diminuindo”, acrescenta o banco. 

 

Para o BIS, alguns dos fatores que 

contribuem para a desaceleração do 

crescimento da China são estruturais, e, 

portanto, com probabilidade de ser 

duradouros. Cita que a população em 

idade de trabalho da China, que atingiu 

o auge no início dos anos 2010, 

diminuirá ainda mais nos próximos 

anos. Enquanto isso, o potencial para 

maiores ganhos de produtividade pela 

incorporação de tecnologia pré-

existente e realocação de mão-de-obra 

para atividades de maior produtividade 

tem diminuído. 
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A instituição diz que a desaceleração na 

produtividade do trabalho cresce à 

medida que a China se aproxima da 

fronteira tecnológica, comparável com o 

que aconteceu no Japão e na Coreia nas 

décadas anteriores. Isso indica que um 

retorno a taxas de crescimento de 

produtividade muito altas é improvável, 

avalia o BIS. 

 

Para o banco, uma prolongada 

desaceleração do ciclo financeiro 

exerceria um maior entrave ao 

crescimento da segunda maior 

economia do mundo. Em cenário de 

altos níveis de endividamento, a 

influência de fatores financeiros já era 

evidente no ano passado. 

 

Desenvolvimentos relacionados à 

pandemia exacerbam os ventos 

contrários no curto prazo. 

Confinamentos e outras medidas para 

fazer cumprir a rígida política anti-covid 

poderiam perturbar ainda mais as 

cadeias de produção, tanto dentro da 

China como no comércio com parceiros. 

A luta contra o vírus está longe de ter 

terminado, diz o banco. 

 

Para os emergentes em geral, a 

combinação de elevada inflação, altos e 

voláteis preços de commodities, tensões 

geopolíticas importantes e perspectivas 

econômicas incertas na China reforçam 

os riscos. 

 

Para o BIS, mesmo se o crescimento não 

declinar, a alta inflação tende a ser mais 

disruptiva em economias emergentes. Já 

que as expectativas de inflação estão 

menos ancoradas em alguns países, altas 

nominais de juros são necessários para 

controlar a inflação. 

 
Porto em Xangai, China — Foto: Nelson 

Ching/Bloomberg 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/06/27/menor-crescimento-
chins-pesa-mais-sobre-o-brasil-diz-
bis.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/27/menor-crescimento-chins-pesa-mais-sobre-o-brasil-diz-bis.ghtml
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Empresas 

Adiar paradas em refinarias 
ajuda suprimento de diesel 
mas não resolve o problema 
 
Há receio de escassez de diesel no 
mundo no segundo semestre, reflexo do 
aumento do consumo global e das 
sanções à Rússia, um dos maiores 
exportadores de petróleo e derivados do 
mundo 
 
Por Gabriela Ruddy, Valor — Rio 
26/06/2022 10h00  Atualizado há 23 
horas 

 
Com o cenário apertado para o 

suprimento global de 

combustíveis este ano, a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) 

consultou operadores de 

refinarias no Brasil para verificar se 

eventuais paradas programadas 

para manutenção nas unidades no 

segundo semestre podem impactar 

o abastecimento do diesel nacional. 

Especialistas apontam que, apesar de 

não haver muito espaço para aumento 

na produção de combustíveis, adiar 

manutenções pode ajudar no cenário de 

escassez mundial atual, desde que não 

interfira nas boas condições de operação 

das plantas. 

 

Há receio de escassez de diesel no 

mundo no segundo semestre, reflexo do 

aumento do consumo global e das 

sanções à Rússia, um dos maiores 

exportadores de petróleo e derivados do 

mundo. 

 

Hoje, cerca de 30% do consumo 

brasileiro de diesel dependem de 

importações e 70% são supridos pelas 

refinarias nacionais. A ANP consultou 

a Petrobras, que opera a maior parte 

do parque de refino do Brasil, e 

a Acelen, que é responsável pela 

Refinaria de Mataripe (BA). 

 

A Petrobras informou que conduz 

análises internas sobre a possibilidade 

de postergar manutenções nas unidades 

que produzem diesel. 

“A Petrobras está analisando o pedido, 

levando em conta a legislação aplicável e 

as condições operacionais e de 

integridade das unidades”, disse a 

empresa em comunicado. 

 

Já a Acelen afirma que as paradas 

programadas para este ano não vão 

impactar no abastecimento de diesel S10 

ao mercado atendido pela empresa. 

 

Para o chefe de pesquisa da área de 

exploração e produção de petróleo da 

Wood Mackenzie na América Latina, 

Marcelo de Assis, a maioria das paradas 

programadas em refinarias pode ser 

adiada, desde que não existam grandes 

riscos operacionais identificados. 

“Dependendo da unidade, isso pode ser 

significativo num cenário de escassez de 

diesel como o atual”, afirma. 

 

Ele ressalta, no entanto, que a mudança 

nas datas das manutenções pode levar a 

custos extras, com contratos de 

mobilização e desmobilização de 

empreiteiras, e lembra que, 

eventualmente, as paradas vão ter que 

ser realizadas. 

 

O analista da consultoria S&P Global, 

Felipe Perez, aponta também que há 

riscos associados a uma demora nas 

manutenções. “Manter refinarias num 

alto nível de utilização por muito tempo 

é uma receita para possíveis acidentes”, 

alerta. 

 

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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Perez não vê espaço para que grandes 

volumes ajudem a ampliar de maneira 

significativa a produção mundial de 

derivados. “Os refinadores estão fazendo 

o melhor possível para atender ao 

mercado. Não há uma tendência de 

segurar a produção para fazer o preço do 

combustível subir, é a demanda que está 

puxando os preços”, diz. 

 

O cenário para o refino se agravou 

depois que uma parte da capacidade 

global de processamento de petróleo 

deixou de operar nos últimos anos. Os 

investimentos nesse segmento se 

retraíram, com a redução do consumo 

durante a pandemia e as expectativas da 

transição mundial para novos 

combustíveis, menos poluentes. 

 

Entretanto, houve um aumento da 

demanda global por combustíveis depois 

do relaxamento das restrições para 

conter a crise sanitária. Isso levou, 

inclusive, a um aumento mais acentuado 

dos preços do diesel do que do barril de 

petróleo nos últimos meses. 

 

Operadores de refinarias em todo o 

mundo têm optado por manter as 

unidades com alto nível de utilização 

para atender ao crescimento no 

consumo. 

 

Segundo informações do Dow Jones 

Newswires, com base em dados do 

Departamento de Energia dos Estados 

Unidos, as refinarias americanas 

chegaram a operar próximas ao limite, 

com 94,2% de utilização no começo de 

junho. 

 

No Brasil, a Petrobras operava com 

um fator de utilização nas refinarias de 

93% no início de maio, segundo os dados 

mais recentes divulgados pela estatal. O 

índice indica o volume de petróleo que é 

de fato processado nas refinarias em 

relação à capacidade total da unidade. 

 

A ANP afirma que monitora 

continuamente o mercado para se 

antecipar a riscos. “A agência vem 

mantendo contato com os agentes do 

mercado e não recebeu informação de 

falta de produtos em nenhuma região. A 

ANP está dedicada a acompanhar a 

situação e a propor as medidas que se 

mostrarem necessárias para garantir a 

oferta do produto”, disse em nota. 

 

 
O analista da consultoria S&P Global, 

Felipe Perez, aponta também que há 

riscos associados a uma demora nas 

manutenções — Foto: Marcos 

Peron/Agência Petrobras 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/26/adiar-paradas-em-
refinarias-ajuda-suprimento-de-diesel-
mas-nao-resolve-o-problema.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/26/adiar-paradas-em-refinarias-ajuda-suprimento-de-diesel-mas-nao-resolve-o-problema.ghtml
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Legislação 

Novo filtro de recursos para o 
STJ pode ser aprovado no 
Congresso 
 
Corte pode passar a analisar apenas 
processos cíveis de valor superior a R$ 
606 mil 
 
Por Raphael Di Cunto e Beatriz 
Olivon — De Brasília 
27/06/2022 05h03  Atualizado há 4 
horas 

 

 
Deputada Bia Kicis (PL-DF): manterá a 

última versão da “PEC da Relevância” 

para permitir uma promulgação rápida 

— Foto: Marina Ramos/Câmara dos 

Deputados 

 

A Câmara dos Deputados está para 

aprovar em breve uma proposta de 

emenda constitucional (PEC) para 

limitar o número de recursos que 

chegam ao Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). O texto pretende que apenas 

processos com “relevância” sejam 

analisados pela Corte. Seriam, por 

exemplo, casos cíveis que discutem valor 

superior a R$ 606 mil. 

 

Na prática, se essa PEC for aprovada 

como está, os recursos especiais 

direcionados ao STJ passarão a ter a 

obrigação de mostrar a relevância das 

questões de direito discutidas ali para 

terem o mérito analisado. Os ministros 

poderão rejeitar a admissibilidade do 

recurso se dois terços deles entenderem 

que não há importância no caso. 

 

Defensores desse “filtro” argumentam 

que chegam anualmente mais de 10,7 

mil processos para cada ministro do 

STJ, alguns deles com questões jurídicas 

pouco relevantes, o que torna impossível 

que os casos mais complexos sejam 

analisados com qualidade e celeridade. 

 

A PEC foi aprovada pelo Senado Federal 

em agosto. Precisa de um novo crivo da 

Câmara sobre as mudanças feitas pelos 

senadores. Os deputados já haviam 

aprovado a matéria em 2017, quase por 

unanimidade, mas o tema ficou anos em 

debate no Senado por pressão da 

advocacia, que vê no filtro um risco de 

que seus recursos não sejam analisados 

pelo STJ. 

 

A principal mudança no Senado foi 

estabelecer os casos em que haverá, 

imediatamente, a presunção da 

relevância: ações penais, de 

inelegibilidade e improbidade 

administrativa; situação em que o 

acórdão alvo de recursos contrariar 

jurisprudência dominante no STJ; 

causas que envolvam valores superiores 

a 500 salários mínimos (hoje, R$ 606 

mil); e outras questões previstas numa 

futura lei que regulamentará esses 

procedimentos. 

 

Esse texto foi fruto de acordo entre os 

senadores e a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), segundo a relatora da PEC 

na Câmara, a deputada Bia Kicis (PL-

DF). Ela antecipou ao Valor que 

manterá essa última versão para 

permitir a rápida promulgação - 

qualquer alteração exigiria nova votação 
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pelo Senado por se tratar de emenda 

constitucional. “A PEC tinha sérios 

problemas, mas hoje tem um texto que 

atende a todos os lados”, afirmou. 

 

Para o ministro Luis Felipe Salomão, a 

relevância, quando aprovada, será um 

divisor de águas para o STJ. “Vai 

direcionar a atuação da Corte para o seu 

real papel de Corte de superposição e 

ressignificar o STJ”, afirmou. Ele 

destacou que será preciso ainda uma lei 

para regulamentar a admissibilidade 

criada por esse novo filtro. 

 

Apesar das conversas entre senadores e 

OAB, os advogados não são 

completamente favoráveis ao projeto. 

Contudo, ponderam que o texto era mais 

restritivo antes de sofrer ajustes no 

Senado. Não obrigava, por exemplo, a 

análise de todas as ações penais, por isso 

a resistência da categoria ao projeto 

diminuiu. 

 

Procurada pela reportagem para falar 

sobre o acordo, a OAB não quis se 

manifestar. A vice-presidente nacional 

do Centro de Estudos das Sociedades de 

Advogados (Cesa), Cristiane Romano, 

diz que a categoria entende que os 

tribunais estão com muitos processos. 

Com isso, surgem iniciativas tanto 

legislativas quanto da jurisprudência 

para tentar diminuir o número de 

recursos, diz ela, e dificultar sua 

proposição. 

 

Maior objetividade nos votos dos 

ministros e mais sessões o ano todo, sem 

recesso, seriam outras possibilidades 

para reduzir os processos, argumenta 

Cristiane. “Formas que poderiam ajudar 

sem que houvesse prejuízo na 

recorribilidade”, afirma. O receio está 

em como a relevância será analisada 

pelo tribunal. “Será que os advogados 

vão conseguir fazer chegar a mensagem 

de relevância no caso?”, questiona. 

 

Vice-presidente jurídico-legislativo da 

Associação Nacional dos Defensores 

Públicos (Anadep), Flávio Wandeck 

disse que a entidade reconhece a 

necessidade de aperfeiçoamento porque 

o número de recursos que chegam aos 

tribunais superiores é “realmente 

alarmante”. Porém, os defensores 

públicos temem que esse filtro dificulte 

o acesso dos mais vulneráveis à Justiça. 

Ele sugere uma mudança na PEC para 

que “questões sociais relevantes” sejam 

consideradas. 

 

Wandeck exemplifica a importância do 

aspecto social nesse filtro com o recente 

julgamento do STJ que limitou apenas a 

procedimentos listados pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a 

obrigação de pagamento pelos planos de 

saúde, o chamado “rol taxativo da ANS”. 

 

 “Essa linha de corte de 500 salários 

mínimos nos processos cíveis atende à 

demanda de questões econômicas 

relevantes, mas não parece ter 

preocupação com questões sociais que 

impactem a coletividade e não só um 

indivíduo”, afirmou. 

 

A comissão especial que discute a PEC 

foi instalada há duas semanas pela 

Câmara. Os prazos apontavam que ela só 

seria votada pelo plenário após as 

eleições de outubro, mas o interesse do 

presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), 

em votar outras PECs relacionadas à 

questão dos combustíveis está fazendo 

com que todos os prazos processuais 

corram muito mais rápido. Isso poderá 

permitir a votação da “PEC da 

Relevância” já em julho. 
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https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/06/27/novo-filtro-de-
recursos-para-o-stj-pode-ser-aprovado-
no-congresso.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

São Paulo reduz ICMS da 
gasolina, e preço na bomba 
deve cair R$ 0,40 
 
Desde o início do ano, porém, valor 
médio da gasolina nos postos já subiu 
R$ 0,625. Perda de arrecadação chega a 
R$ 4,4 bi e reduzirá investimentos do 
Estado em Educação e Saúde 
 
Por Ivan Martínez-Vargas — São Paulo 
27/06/2022 08h10  Atualizado há 8 
minutos 

 

 
Os combustíveis foram os principais 

vilões da inflação em 2021. O etanol 

disparou 62,23% no ano passado. Já a 

gasolina, 47,49% — Foto: Edilson 

Dantas / Agência O Globo 

 

O governador de São Paulo, Rodrigo 

Garcia (PSDB) anunciou na manhã 

desta segunda-feira que o Estado vai 

reduzir imediatamente as alíquotas de 

ICMS sobre a gasolina de 25% para 

18%, o que poderá causar uma redução 

no preço da gasolina nas bombas de ao 

menos R$ 0,40 por litro, podendo 

chegar a R$ 0,48. O corte do imposto já 

vale a partir desta segunda. 

 

A redução ocorre devido à Lei 

Complementar 194, sancionada pelo 

presidente Jair Bolsonaro (PL) na 

semana passada, que limita as alíquotas 

do imposto sobre combustíveis. O 

presidente vetou dispositivos do texto 

que garantiam uma compensação 

financeira por parte do governo federal 

aos estados para garantir investimentos 

em saúde e educação. 

 

Garcia afirma que, somente com a 

renúncia fiscal relacionada à gasolina, 

São Paulo deve perder anualmente pelo 

menos R$ 4,4 bilhões, o que vai reduzir 

investimentos do governo estadual em 

Educação e Saúde. O governador 

chamou a redução de "grande sacrifício". 

 

E, apesar de a redução do ICMS poder 

levar a uma queda de até R$ 0,48 no 

preço da gasolina na bomba, desde o 

início do ano o valor médio cobrado nos 

postos de São Paulo já subiu R$ 0,625. 

 

De acordo com dados da pesquisa 

semanal da Agência Nacional do 

Petróleo, o preço médio da gasolina nas 

bombas paulistas estava em R$ 6,974 na 

semana passada. Em dezembro, era de 

R$ 6,349. Ou seja, o corte do ICMS não 

vai nem compensar o aumento no preço 

que já ocorreu este ano. 

 

— Temos um orçamento vinculado de 

30% para educação, 9,57% para as 

universidades estaduais (USp, Unesp e 

Unicamp, que recentemente 

aumentaram salários de servidores em 

20%). Quanto se reduz o ICMS, 

perdemos R$ 600 milhões na Saúde e 

R$ 1,2 bilhão na Educação. Chegará 

menos dinheiro para essas áreas 

estratégicas — afirmou o governador. 

 

Pré-candidato do PSDB à reeleição em 

São Paulo, Garcia disse que o Procon 

paulista vai colocar fiscais nas ruas para 

divulgar o preço médio da gasolina nos 

postos para que os consumidores 

possam verificar em que postos houve o 

repasse integral da redução de impostos. 

Nas contas da Secretaria da Fazenda, a 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/diesel-sobe-pela-terceira-semana-seguida-nos-postos-e-bate-recorde-historico-diz-anp.ghtml
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diminuição no preço final poderá chegar 

a R$ 0,48 por litro de gasolina. 

 

O Procon, no entanto, não poderá 

multar nem notificar estabelecimentos 

que eventualmente não fizerem o 

repasse do preço. 

 

— Vivemos em um país capitalista, 

liberal, sem controle de preços.O que o 

Procon pode e vai fazer é a divulgação de 

preços médios — ressaltou Garcia. 

 

O governador paulista ainda disse que 

continua favorável às medidas de 

compensação da União aos estados, 

previstas na lei e que foram vetadas por 

Bolsonaro. Os vetos ainda podem ser 

derrubados pelo Congresso. 

 

— Estamos no meio do ano fiscal, com 

um nível de investimento (público) 

recorde. É natural que vamos ter de 

rever nossas receitas e, 

consequentemente, as nossas despesas. 

Isso vai comprometer investimentos e 

vamos trabalhar bastante para usar o 

suverávit fiscal que temos para evitar 

uma redução neste segundo semestre — 

disse Garcia. 

 

Caso não haja compensação de perdas 

de arrecadação, os investimentos 

estaduais em saúde e educação já seriam 

significativamente reduzidos já em 

2023. 

 

Garcia e o secretário da Fazenda de São 

Paulo, Felipe Salto, destacaram que a 

redução do imposto não será suficiente 

para mitigar os reajustes de preço dos 

combustíveis se a Petrobras seguir com 

sua política de reajustes de preço em 

linha com a cotação internacional do 

petróleo. 

 

— O ICMS não é nem nunca foi o vilão 

do preço de combustível no país, nós 

temos uma política de preços que é da 

Petrobras, que é nacional. (...) Sabemos 

que temos um problema na 

macroeconomia, na política de preços 

internacionais do petróleo e também na 

Petrobras, que ganha muito e devolve 

pouco para a população. Espero que a 

Petrobras e o governo federal tomem 

medidas para que a genta não venha a 

assistir mais aumento de preço de 

gasolina nas próximas semanas — 

criticou Garcia. 

 

Segundo Salto, se permanecer como 

está, a política de preços da Petrobras vai 

corroer os eventuais ganhos dos 

consumidores com a redução do tributo. 

 

Redução do ICMS no diesel ainda 

depende de reunião 

 

A redução de ICMS sobr eo diesel, 

combustível usado em veículos de 

grande porte como caminhonetes, 

caminhões e ônibus, ainda não está 

definida em São Paulo e vai depender de 

uma reunião do Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz) marcada 

para esta terça-feira. 

 

A alíquota de ICMS sobre o diesel 

praticada em São Paulo é de 13,3%, já 

abaixo do teto de 18% estipulado pela lei 

sancionada por Bolsonaro. O governo 

paulista congelou o imposto em R$ 0,66 

por litro em novembro de 2021. Pelas 

contas da Secretaria da Fazenda, se não 

houvesse congelamento, o tributo 

estaria hoje acima de R$ 1 por litro de 

combustível. 

 

Perdas em outras áreas 

 

Ao todo, a Secretaria da Fazenda de São 

Paulo calcula que o Estado vai perder 

por ano ao menos R$ 15,2 bilhões com a 

lei complementar sancionada por 

Bolsonaro. A maior parte desse 
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montante, R$ 9,3 bilhões, é referente às 

perdas de arrecadação nos setores de 

energia e telecomunicações. Há ainda a 

perda anual de R$ 500 milhões com a 

redução de alíquotas previstas para o 

GLP, o gás de cozinha. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/sao-paulo-reduz-icms-
da-gasolina-de-25percent-para-
18percent.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

‘O pior momento da inflação 
já passou’, diz presidente do 
BC 
 
Campos Neto disse que grande parte do 
trabalho do BC para tratar da inflação 
'já foi feito', se referindo à trajetória de 
alta nos juros 
 
Por Gabriel Shinohara — Brasília 
27/06/2022 08h58  Atualizado há 30 
minutos 
 

 
Roberto Campos Neto disse que o 

Brasil é um dos poucos países com 

revisões para cima das expectativas de 

crescimento Pablo Jacob / Agência O 

Globo 

 

O presidente do Banco Central (BC), 

Roberto Campos Neto, afirmou nesta 

segunda-feira que o pior momento do 

processo inflacionário no Brasil já 

passou. A prévia da inflação de junho 

ficou em 12% no acumulado dos 

últimos 12 meses, de acordo com o 

IBGE. 

 

Segundo Campos Neto, os últimos dois 

números da inflação vieram, pela 

primeira vez, dentro das expectativas. 

Ou seja, não houve surpresas de alta nos 

preços. 

 

— A gente ainda tem no Brasil um 

componente de aceleração da inflação, 

mas os últimos dois números foram, 

pela primeira vez, dentro da expectativa. 

A gente acha que o pior momento da 

inflação no Brasil já passou — disse o 

presidente do BC no X Fórum Jurídico 

de Lisboa, em Portugal. 

 

Em sua fala, o presidente do BC 

ressaltou que a discussão sobre inflação 

se inicia com o tema de energia, como 

combustíveis, e alimentos, mas que a 

alta nos preços já está disseminada entre 

outros produtos, inclusive no Brasil. 

 

Com isso, governos ao redor do mundo e 

no Brasil tem feito medidas para atenuar 

essas altas para o consumidor. No caso 

brasileiro, Campos Neto ressaltou que o 

governo está estudando algumas 

medidas e o BC precisa aguardar e 

entender qual será o efeito delas no 

processo inflacionário. 

 

De acordo com o presidente do BC, 

muitos países estão fazendo políticas 

descoordenadas nesse sentido e isso 

pode gerar uma queda de investimentos 

nesses setores. 

 

— Essa falta de coordenação está 

gerando uma queda em investimento 

tanto em energia quanto em alimentos. 

A gente precisa entender que quem 

produz alimentos e energia não é o 

governo, é o setor privado e o governo 

tem que funcionar, tem que endereçar o 

problema das classes sociais mais 

baixas, mas a gente não pode se desviar 

da prática de mercado, porque afinal das 

contas é o mercado que produz 

alimentos e energia — disse Campos 

Neto. 

 

O governo brasileiro tem pensado em 

várias medidas para atenuar os preços 

dos combustíveis. O presidente Jair 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/previa-da-inflacao-avanca-069percent-em-junho-aponta-ibge.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/previa-da-inflacao-avanca-069percent-em-junho-aponta-ibge.ghtml
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Bolsonaro sancionou o projeto 

que impõe um teto na cobrança do 

ICMS e o governo estuda uma PEC 

para criação do “Pix 

caminhoneiro”, ampliação do 

Auxílio Brasil e do vale-gás. 

 

Além disso, Bolsonaro tem trocado 

constantemente o comando da 

Petrobras reclamando dos reajustes nos 

preços de combustíveis. No domingo, o 

presidente disse que o novo presidente 

da empresa, Caio Paes de 

Andrade, chega alinhado ao 

governo e fará "radiografia" da 

estatal. 

 

Alta nos juros 
 
Campos Neto também comentou sobre a 

alta de juros que está acontecendo em 

nível global e ressaltou que o Brasil 

começou antes e está “muito perto de ter 

feito o trabalho todo”. Recentemente, o 

BC elevou a taxa básica de juros, a Selic, 

pela 11ª vez seguida e chegou ao 

patamar de 13,25% ao ano. 

 

— O Brasil está muito perto de ter feito o 

trabalho todo, alguns outros países estão 

no meio do caminho, a gente vai ver 

ainda alguns países subindo bastante os 

juros e a gente tem que ver o que isso vai 

gerar em termos de economia mundial. 

Será que vamos ter recessão mundial? 

Qual o tipo de desaceleração? — 

questionou. 

 

O presidente do BC ressaltou que a 

autoridade monetária vai frear a 

inflação. 

 

— É importante que o Brasil fez o 

processo antecipado. Acreditamos que 

nossa ferramenta é capaz de frear o 

processo inflacionário e vai frear o 

processo inflacionário e a gente acha que 

grande parte do trabalho já foi feito — 

disse. 

 

Sobre a atividade econômica, Campos 

Neto ressaltou que o Brasil é um dos 

poucos países que está tendo revisões 

para cima das expectativas de PIB. 

 

Na semana passada, o BC elevou 

sua projeção de 1% para 1,7% de 

crescimento este ano, apesar da 

expectativa de desaceleração no segundo 

semestre por conta dos efeitos da alta 

nos juros. 

 

— A gente provavelmente terá um PIB 

forte no segundo trimestre. Obviamente 

em algum momento tudo que a gente 

está fazendo vai gerar desaceleração no 

segundo semestre, mas ainda assim, o 

crescimento é bastante maior no início 

do ciclo de ação — apontou. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/o-pior-momento-da-
inflacao-ja-passou-diz-presidente-do-
bc.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/coluna/2022/06/teto-do-icms-veto-de-bolsonaro-pode-retirar-r-30-bilhoes-de-saude-e-educacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/coluna/2022/06/teto-do-icms-veto-de-bolsonaro-pode-retirar-r-30-bilhoes-de-saude-e-educacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pec-dos-combustiveis-deve-custar-r-348-bilhoes-em-ano-eleitoral.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pec-dos-combustiveis-deve-custar-r-348-bilhoes-em-ano-eleitoral.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pec-dos-combustiveis-deve-custar-r-348-bilhoes-em-ano-eleitoral.ghtml
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https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/novo-presidente-da-petrobras-chega-alinhado-ao-governo-e-fara-radiografia-da-estatal-diz-bolsonaro.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/novo-presidente-da-petrobras-chega-alinhado-ao-governo-e-fara-radiografia-da-estatal-diz-bolsonaro.ghtml
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Economia 

Medo de escassez faz 
distribuidoras aumentarem 
importação de diesel 
 
Número de licenças liberadas pela ANP 
saltou de uma média de 36 por mês, no 
primeiro trimestre, para 433 só em 
maio; País depende do produto 
importado 

 
Gabriel Vasconcelos, O Estado de S. 
Paulo 
27 de junho de 2022 | 05h00 

 
RIO - Para driblar o risco de escassez de 

diesel a partir de agosto, as principais 

distribuidoras de combustíveis do País 

aumentaram em mais de dez vezes o 

número de licenças de importação do 

produto nos últimos meses. Existe o 

receio de que, na esteira da guerra 

entre Rússia e Ucrânia, parte dos 

países da Europa passe a usar mais 

diesel no lugar do gás russo. Outros 

fatores levados em conta são o início das 

férias de verão no Hemisfério Norte e a 

previsão de furações na costa dos EUA – 

que costumam provocar a paralisação da 

produção local. No Brasil, que depende 

em até 30% das importações, a demanda 

tende a crescer com o escoamento da 

safra agrícola. 

 

Levantamento feito 

pelo Estadão/Broadcast mostra que, 

em abril, a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) emitiu 305 

licenças de importação de diesel. Um 

mês depois, o número de autorizações 

saltou para 433 – 12 vezes mais do que a 

média registrada no primeiro trimestre 

do ano, de 36 licenças por mês. Em anos 

anteriores, esse número raramente 

ultrapassou a casa das 30 emissões 

mensais.  

 

Número de licenças para importação de 

diesel liberadas pela ANP saltou para 

433 em maio  Foto: Tiago 

Queiroz/Estadão 

 

As licenças têm validade de 90 dias, 

renováveis por igual período. Essas 

autorizações não são uma garantia de 

importação à frente, mas agentes do 

setor confirmam que a explosão dos 

números traduz o momento do mercado 

de combustíveis, indicando esforço das 

empresas para importar volumes 

maiores ou, pelo menos, diversificar sua 

origem à frente. 

 

Dados da ANP sobre fornecimento de 

combustível mostram que, entre 

produção local e importação, a 

Petrobras forneceu 81% do diesel do País 

nos quatro primeiros meses do ano – o 

equivalente a 13,6 milhões de metros 

cúbicos. O porcentual é inferior ao 

fornecido pela estatal em 2019 (85,12%), 

o último ano antes da pandemia, com 

demanda doméstica mais estável. 

 

O consumo brasileiro aumenta, 

sobretudo, entre agosto e outubro, 

quando é puxado pela colheita e 

transporte da safra agrícola. 

Paralelamente, diz Felipe Perez, 

estrategista de downstream da 

consultoria S&P Global, a demanda 

global no pós-pandemia retornou mais 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/anp-agencia-nacional-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/anp-agencia-nacional-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/anp-agencia-nacional-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis


18 

 

rápido do que a oferta, e as cargas do 

refinado devem se tornar cada vez mais 

disputadas. 

 

Até o início da guerra na Ucrânia, cerca 

de 60% do diesel consumido pelos 

europeus vinha da Rússia, porcentual 

em queda gradual devido às sanções. 

Segundo Perez, a alternativa natural da 

Europa é o diesel das refinarias do 

Oriente Médio e Ásia, mas as cargas 

americanas do Golfo do México também 

entraram na mira europeia. 

 

O presidente do Instituto Brasileiro do 

Petróleo e Gás (IBP), Eberaldo de 

Almeida, afirma que os europeus já têm 

importado diesel da costa do Atlântico e 

que o mercado está “mais curto”. Isso, 

diz ele, fica claro pelo maior tempo de 

espera por cargas e pela queda de 

volume disponível para encomendas. 

“Antes, havia pelo menos 15 navios de 

diesel disponíveis; hoje, são dois ou 

três.”  

 

Três empresas detêm 81,5% das 
importações 
 
A profusão de licenças para importação 

de diesel se concentra nas três maiores 

importadoras do País: Vibra (antiga BR 

Distribuidora), Raízen e Ipiranga. 

Pelos relatórios da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), 81,5% das 848 licenças emitidas 

nos primeiros cinco meses do ano 

pertencem às três empresas. Em termos 

de volume, a fatia chega a 76,6% do total. 

Em seguida, vem a Petrobras, com 10 

licenças de importação, mas com o 

equivalente a 11,9% do volume total 

autorizado para compras no exterior. 

Historicamente, a estatal produz ao 

menos três quartos de todo o diesel 

consumido no País, mas também 

importa combustível para cumprir 

contratos de fornecimento. 

 

Ex-presidente da ANP e hoje à frente do 

comando da petrolífera Enauta, Décio 

Oddone avalia que o pico de licenças está 

associado à necessidade de garantir 

combustível a clientes com que as três 

empresas têm contratos ativos ou de 

mais longo prazo, mesmo que com 

margens menos atrativas que de 

costume. 

 

Pequenos e médios importadores, por 

sua vez, podem esperar por uma 

conjuntura de preços mais vantajosa 

para operar. Eles têm afirmado, porém, 

que a tentativa do governo Bolsonaro de 

interferir nos reajustes dos combustíveis 

(que hoje seguem a variação do barril de 

petróleo no mercado internacional) 

pode inviabilizar financeiramente a 

importação do produto. 

 

Importadores independentes não teriam 

como concorrer com a Petrobras, que 

ficaria com preços defasados em relação 

ao exterior. 

 

A Vibra informou que atua para garantir 

o fornecimento à rede de clientes 

contratuais e usuais e que, desde o fim 

do ano passado, ampliou as importações 

para fazer frente à recuperação da 

demanda pós-pandemia e à sinalização, 

dada pela Petrobras, de que haveria 

limitações para o atendimento da 

integralidade dos pedidos. 

 

‘Pedidos atípicos' 
 
 Executivos do setor têm relatado 

“dificuldades” para comprar mais diesel 

da Petrobras. Procurada, a empresa 

disse que cumpre integralmente 

obrigações contratuais junto às 

distribuidoras, com entregas de diesel 

em patamares regulares. Mas disse que 

segue resolução da ANP segundo a qual, 

em conjuntura de demanda superior à 

oferta, o volume disponível pode ser 

rateado entre as empresas de forma 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/grupo-vibra
https://tudo-sobre.estadao.com.br/raizen
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipiranga-empresa-grupo-ultra
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
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proporcional às compras de cada uma 

delas nos três meses anteriores. 

 

“Desde o fim de 2021, os pedidos de 

diesel têm sido atípicos e superiores ao 

mercado esperado e, como 

consequência, mesmo após avaliação de 

máxima disponibilidade, considerando 

nossa capacidade de produção e oferta, o 

volume aceito vem sendo inferior aos 

pedidos atípicos”, informou.  

 

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

ias/geral,medo-de-escassez-faz-

distribuidoras-aumentarem-

importacao-de-diesel,70004102613  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Possibilidade de recessão nos 
EUA gera instabilidade no 
mercado e afeta o 
crescimento global 
 
Quem estiver pensando em comandar o 
Brasil a partir de 2023 precisa levar em 
conta a inflação mundial nos seus 
planos e promessas 

 

Henrique Meirelles*, O Estado de 

S.Paulo 

27 de junho de 2022 | 04h00 

 
A inflação é um fenômeno mundial no 

momento, uma consequência de dois 

anos de pandemia de covid-19. No 

Brasil, a taxa anual está perto de ficar 

acima de dois dígitos pelo segundo ano 

consecutivo. No Reino Unido, está em 

9,1%, a maior em 40 anos – a alta no 

custo de vida motivou a maior greve de 

trens em 30 anos, na semana passada. 

Nos Estados Unidos, a inflação está em 

8,5%, a maior desde 1981. Uma das 

razões para os aumentos de preços é a 

desorganização das cadeias produtivas. 

A outra, sobre a qual vou tratar hoje, é 

oposta à escassez que eleva preços: os 

efeitos da abundância de recursos 

injetados pelos governos.  

 

O caso emblemático é o dos Estados 

Unidos. O governo Joe Biden colocou 

em prática um pacote de estímulos de 

US$ 1,9 trilhão. É uma quantidade 

enorme de dinheiro. As consequências 

ainda não são totalmente visíveis. Por 

enquanto, apareceu a inflação. O Fed 

iniciou um movimento de elevação e terá 

de subir substancialmente os juros, após 

anos de taxas baixas. Avisou que 

promoverá novas elevações para trazer a 

inflação à meta de 2%. 

 

Governo Joe Biden colocou em prática 

um pacote de estímulos de US$ 1,9 

trilhão, é uma quantidade enorme de 

dinheiro Foto: Andrew Harnik/ AP 

 

Muita gente me pergunta se teremos 

uma repetição do que ocorreu no início 

dos anos 1980. O então presidente do 

Fed, Paul Volcker, elevou os juros a 20% 

para controlar a inflação, o que fez 

quebrar economias de países “em 

desenvolvimento” (ainda não havia o 

termo “emergentes”) endividados em 

dólar, como o Brasil. Eu respondo: não 

há comparação. Volcker assumiu um 

Fed que havia sido leniente para atender 

às vontades do presidente Richard 

Nixon.  

 

O problema agora é fiscal, agravado pela 

desorganização gerada pela pandemia. É 

mais complexo de lidar. O governo 

Biden está gastando demais e a 

economia americana dá sinais de 

superaquecimento. Há risco de 

formação de bolhas. O problema clássico 

já aparece: a taxa de desemprego está em 

3,6%, o que significa falta de mão de 

obra em alguns setores e regiões. 

Empresas podem diminuir a produção 

por falta de pessoal. Soa favorável ao 

trabalhador, mas a inflação corrói os 

salários na outra ponta. Não existe 

inflação benigna. Por isso, o Fed tem de 

elevar os juros, mesmo sob o risco de 

causar uma recessão.  
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O Brasil de hoje tem reservas de US$ 

340 bilhões, o que permite aguentar 

alguns desaforos (externos e, mais 

comumente, internos). Mas a 

possibilidade de recessão nos Estados 

Unidos gera instabilidade no mercado, 

aumenta o custo do dinheiro e, em 

última análise, afeta o crescimento 

global. Quem estiver pensando em 

comandar o Brasil a partir de 2023 

precisa levar esse novo cenário em conta 

nos seus planos e promessas.  

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,henrique-meirelles-recessao-
estados-unidos-crescimento-
global,70004102476  
 
Retorne ao índice 
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Desempregado pode ter 
direito a auxílio-doença e 
aposentadoria do INSS; 
confira as regras 
 

27.jun.2022 às 7h00 
Felipe Nunes 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
Em um país com alto índice de 

desemprego e com um volume crescente 

de pessoas migrando para 

a informalidade é comum surgirem 

dúvidas em relação aos direitos 

previdenciários para quem precisou 

deixar de contribuir com o INSS 

(Instituto Nacional de Seguro Social). 

 

Segundo a legislação, desempregados 

que já tenham contribuído com a 

Previdência podem ter direito ao 

benefício por incapacidade temporária, 

antigo auxílio-doença, e à 

aposentadoria. No caso do auxílio, é 

preciso estar no chamado período de 

graça, em que o trabalhador mantém a 

cobertura da Previdência mesmo sem 

pagar contribuições. 

 

Para a aposentadoria, é necessário se 

encaixar nos requisitos mínimo para 

pedir o benefício, como idade e tempo de 

contribuição. 

 

 
Pedidos de aposentadoria e de 

incapacidade temporária podem ser 

feitos no Meu INSS - Gabriel 

Cabral/Folhapress 

 

QUEM PODE RECEBER O 
AUXÍLIO-DOENÇA? 
 
O auxílio por incapacidade temporária é 

pago pelo INSS para os segurados que 

ficam temporariamente 

impossibilitados de trabalhar por mais 

de 15 dias, consecutivos ou dentro de um 

período de 60 dias. Os afastamentos de 

até 15 dias são pagos pelo empregador, 

para quem trabalha com carteira 

assinada. O pedido para ter o benefício 

pode ser feito pelo aplicativo ou site Meu 

INSS. 

 

A incapacidade de trabalhar pode ser 

decorrente de acidente ou doença. 

Rômulo Saraiva, advogado especialista 

em Previdência Social e colunista 

da Folha, explica que, para ter direito 

ao auxílio-doença do INSS, é preciso ser 

considerado segurado no momento em 

que ocorreu a incapacidade. 

 

Segundo o INSS, se encaixam na 

qualidade de segurado os contribuintes 

regulares (empregado, contribuinte 

facultativo ou individual, entre outros), 

pessoas que recebem algum tipo de 

benefício previdenciário, ou que estejam 

no período de graça. 

 

VEJA POR QUANTO TEMPO O 
DESEMPREGADO MANTÉM 
DIREITO AO INSS 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/felipe-nunes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/desemprego-recua-para-105-e-atinge-113-milhoes-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/desemprego-recua-para-105-e-atinge-113-milhoes-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/emprego-informal-dobra-e-ioio-na-renda-empobrece-brasileiro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/regras-da-aposentadoria-do-inss-vao-mudar-em-2022-veja-as-alteracoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/veja-como-usar-os-dez-servicos-mais-buscados-no-meu-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/veja-como-usar-os-dez-servicos-mais-buscados-no-meu-inss.shtml
http://www.folha.com.br/
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Os trabalhadores que perderam o 

emprego podem continuar contribuindo 

com o INSS como facultativos, caso não 

estejam exercendo atividade 

profissional como autônomo. Caso não 

tenha pagado nenhuma contribuição, é 

preciso ver se está no período de graça. 

 

Neste caso, o profissional tem direito aos 

benefícios previdenciários por um 

período de três meses a até três anos, 

dependendo do tipo de contribuição 

feita e de quanto tempo pagou o INSS. 

 

ENTENDA O PERÍODO DE 
GRAÇA 
 

 Não há limite de prazo enquanto 

o cidadão estiver recebendo 

benefício previdenciário, como 

auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez 

 Até 12 meses após o término de 

benefício por incapacidade (por 

exemplo auxílio-doença), salário 

maternidade ou do último 

recolhimento realizado para o 

INSS quando deixar de exercer 

atividade remunerada 

(empregado, trabalhador avulso, 

entre outros) ou estiver suspenso 

ou licenciado sem remuneração 

 Até 12 meses após terminar a 

segregação, para os cidadãos 

acometidos de doença de 

segregação compulsória 

 Até 12 meses após a soltura do 

cidadão que havia sido detido ou 

preso 

 Até três meses após o 

licenciamento para o cidadão 

incorporado às Forças Armadas 

para prestar serviço militar 

 Até seis meses do último 

recolhimento realizado para o 

INSS no caso dos pessoas que 

pagam na condição de 

facultativo 

 Mais seis meses no caso do 

segurado facultativo e que tenha 

por último recebido salário-

maternidade ou benefício por 

incapacidade 

 Até 36 meses para quem tem 

mais de 120 contribuições —ou 

dez anos de pagamentos— ao 

INSS 

 

PERDA DA QUALIDADE DE 
SEGURADO 
 
De acordo com o INSS, ao acabar o 

período de graça e, se não houver 

nenhuma contribuição, o segurado 

perde o direito aos benefícios 

previdenciários. Neste caso, o 

contribuinte deixa de estar protegido. Se 

após o encerramento do período de 

graça ela voltar a contribuir, será 

necessário respeitar um prazo de 

carência. 

 

"Na hipótese de perda da qualidade de 

segurado, para fins da concessão por 

exemplo dos benefícios de auxílio-

doença ou aposentadoria por invalidez, 

o segurado deverá ter, a partir da data da 

nova filiação à Previdência Social, 

metade da carência", afirma Saraiva. 

 

Como a carência para o benefício por 

incapacidade temporária é de 12 meses, 

nesse caso, o segurado precisaria pagar 

mais seis meses para ficar protegido. 

 

ENTENDA O PERÍODO DE 
CARÊNCIA 
 

 Quando o período de graça 

acaba, o trabalhador perde a 

qualidade de segurado 

 Se isso acontecer, é necessário 

cumprir um período de carência, 

ou seja, é preciso pagar por mais 

um tempo o INSS para voltar a 

ter cobertura previdenciária 
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 Os pagamentos podem ser 

realizados via GPS (Guia da 

Previdência Social), porém, não 

dão direito a todos os benefícios 

de imediato 

 Esses novos períodos de 

recolhimento serão considerados 

no cálculo total da aposentadoria 

 

O especialista explica que, nos casos dos 

benefícios por incapacidade por conta de 

acidente, a concessão pode ser feita 

independentemente da carência. 

 

É POSSÍVEL PEDIR 
APOSENTADORIA SE NÃO 
ESTOU MAIS CONTRIBUINDO? 
 
Para quem já trabalhou com carteira 

assinada e, agora, está desempregado, 

existem casos em que é possível solicitar 

aposentadoria. Segundo Saraiva, para 

ter os benefícios programáveis, como as 

aposentadorias por idade ou por tempo 

de contribuição, são liberados mesmo 

que o segurado não esteja trabalhando. 

Basta atingir as condições mínimas. 

 

Também é possível fazer o pedido de 

aposentadoria da pessoa com deficiência 

ou aposentadoria especial, mesmo que, 

na data da entrada do requerimento, a 

pessoa não esteja com as contribuições 

em dia. Para ter o direito garantido, no 

entanto, é preciso respeitar alguns 

requisitos específicos, dependendo do 

tipo de aposentadoria. 

 

"Aposentadoria especial requer 

formulário evidenciando que você 

trabalhou com atividade insalubre ou 

periculosa. Aposentadoria da pessoa 

com deficiência necessita prova da 

gravidade e duração da deficiência. 

Aposentadoria por idade precisa ter a 

idade mínima". 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/desempregado-pode-ter-
direito-a-auxilio-doenca-e-
aposentadoria-do-inss-confira-as-
regras.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/regras-da-aposentadoria-do-inss-vao-mudar-em-2022-veja-as-alteracoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/regras-da-aposentadoria-do-inss-vao-mudar-em-2022-veja-as-alteracoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/inss-libera-aposentadoria-para-pessoa-com-deficiencia-saiba-pedir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/inss-libera-aposentadoria-para-pessoa-com-deficiencia-saiba-pedir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/desempregado-pode-ter-direito-a-auxilio-doenca-e-aposentadoria-do-inss-confira-as-regras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/desempregado-pode-ter-direito-a-auxilio-doenca-e-aposentadoria-do-inss-confira-as-regras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/desempregado-pode-ter-direito-a-auxilio-doenca-e-aposentadoria-do-inss-confira-as-regras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/desempregado-pode-ter-direito-a-auxilio-doenca-e-aposentadoria-do-inss-confira-as-regras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/desempregado-pode-ter-direito-a-auxilio-doenca-e-aposentadoria-do-inss-confira-as-regras.shtml
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Economia 

Dólar recua com exterior 
benigno, mas riscos fiscais 
domésticos seguem em foco 
 
Às 9h06 (de Brasília), o dólar à vista 
recuava 0,35%, a R$ 5,2334 na venda 

 
27.jun.2022 às 9h18 
SÃO PAULO 
 
O dólar iniciava a semana com leves 

perdas frente ao real, em linha com a 

fragilidade da divisa norte-americana no 

exterior, embora participantes do 

mercado alertassem para a possibilidade 

de volatilidade nesta segunda-feira (27) 

devido à persistência de temores 

político-fiscais domésticos. 

 

Às 9h06 (de Brasília), o dólar à vista 

recuava 0,35%, a R$ 5,2334 na venda. 

Na B3, às 9h06 (de Brasília), o contrato 

de dólar futuro de primeiro vencimento 

caía 0,26%, a R$ 5,2405. 

 

 
Ilustração com cédulas de um dólar 

- Dado Ruvic - 14.fev.2022/Reuters 

 

Na última sessão, na sexta-feira (23), a 

moeda norte-americana spot teve alta de 

0,43%, a R$ 5,2518, maior nível desde 8 

de fevereiro deste ano (5,2604). O 

Ibovespa fechou em queda de 1,15% no 

acumulado da semana, a quarta 

consecutiva no vermelho. 

 

O mercado doméstico sofre uma 

combinação de influências negativas. No 

exterior, apesar da melhora na última 

semana, o ambiente ainda é de aversão 

ao risco após a alta histórica dos juros 

nos Estados Unidos. 

 

No Brasil, decisões do Executivo e do 

Congresso para ampliar gastos com 

auxílios para compensar a alta dos 

combustíveis em ano eleitoral 

colocaram no radar do mercado mais 

preocupações quanto ao risco fiscal. 

 

Em Nova York, o índice de referência da 

Bolsa saltou 3,06%. A recuperação 

ocorreu sobre um patamar baixo. O S&P 

500 acumula queda de 18% neste ano. 

Outros dois indicadores importantes 

para o mercado americano, Dow Jones e 

Nasdaq, subiram 2,68% e 3,34%. 

 

"O dia foi de forte recuperação no 

exterior com o mercado comprando a 

tese de que os Estados Unidos estão no 

meio do caminho para vencer a inflação 

e, talvez, o Fed [Federal Reserve, o banco 

central americano], não precise voltar a 

subir os juros com tanta força", 

comentou Vitor Carettoni, diretor da 

mesa de renda variável da Lifetime 

Investimentos.  

 

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

o/2022/06/dolar-recua-com-exterior-

benigno-mas-riscos-fiscais-domesticos-

seguem-em-foco.shtml  

 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dolar/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/b3/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/dolar-recua-ante-real-no-dia-mas-caminha-para-4a-semana-de-ganhos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/dolar-recua-ante-real-no-dia-mas-caminha-para-4a-semana-de-ganhos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/dolar-recua-ante-real-no-dia-mas-caminha-para-4a-semana-de-ganhos.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/governo-e-congresso-decidem-ampliar-auxilio-gas-e-criar-auxilio-caminhoneiro-a-menos-e-4-meses-das-eleicoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/dolar-recua-com-exterior-benigno-mas-riscos-fiscais-domesticos-seguem-em-foco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/dolar-recua-com-exterior-benigno-mas-riscos-fiscais-domesticos-seguem-em-foco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/dolar-recua-com-exterior-benigno-mas-riscos-fiscais-domesticos-seguem-em-foco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/dolar-recua-com-exterior-benigno-mas-riscos-fiscais-domesticos-seguem-em-foco.shtml
http://www.folha.com.br/
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Posição do TSE sobre votos de 
cassados afetou Câmara e 8 
Assembleias 
 
27 de junho de 2022, 7h43 
Por Danilo Vital 
 
A decisão do Tribunal Superior Eleitoral 

de alterar a destinação dos votos obtidos 

por candidatos nas eleições de 2018 que 

tiveram seus registros cassados por 

ilícito eleitoral afetou pelo menos oito 

Assembleias Legislativas, além de duas 

bancadas estaduais na Câmara dos 

Deputados. 

 

Para anular votos de cassados por ilícito 

eleitoral, TSE decidiu passar por cima da 

própria resolução que normatizou o 

tema 
José Cruz/Agência Brasil 

 

A orientação foi firmada em outubro de 

2020. A partir dali, votos que foram 

obtidos em 2018 por candidato que 

cometeu algum ilícito eleitoral 

passariam a ser considerados nulos. A 

consequência era o recálculo do 

quociente eleitoral e a possível mudança 

da destinação de vagas nas eleições 

proporcionais (deputado estadual e 

federal). A tal processo se dá o nome de 

retotalização de votos. 

 

Para firmar essa posição, o TSE precisou 

superar a regra que ele próprio editou 

para avisar aos partidos e candidatos 

como o tema seria tratado em 2018. 

 

O artigo 219, inciso IV, da Resolução 

23.554/2017 especificamente estabelece 

que só serão nulos os votos do candidato 

que, na data da votação, esteja com o 

registro deferido, mas seja 

posteriormente cassado, desde que a 

decisão condenatória seja publicada 

antes das eleições. 

 

A votação que consolidou a mudança de 

orientação foi resolvida por 4 votos a 3. 

Ficou evidente o desconforto dos 

ministros em passar por cima das 

próprias regras em prol de uma suposta 

segurança jurídica. Tanto é que, um mês 

antes, o TSE fez o mesmo, mas usou 

uma solução processual para minimizar 

esse desgaste. 

 

Na fatídica votação, o então presidente 

da corte eleitoral, ministro Luís Roberto 

Barroso, destacou que "resolução não é 

jurisprudência" e que "o próprio 

tribunal não cumprir a própria 

resolução é problemático. Mesmo que 

não esteja feliz com ela". E, ao ficar 

vencido, fez um alerta: "A decisão vai 

afetar e gerar retotalizações pelo Brasil 

afora". 

 

É exatamente o que tem acontecido. A 

aplicação do precedente pelo próprio 

TSE afetou as Assembleias Legislativas 

de Acre, Bahia, Distrito Federal, Paraná, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Rondônia e Sergipe, além das bancadas 

de Acre e Sergipe na Câmara dos 

Deputados. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-27/posicao-tse-votos-cassados-afetou-camara-assembleias#author
https://www.conjur.com.br/2020-out-14/tse-derruba-propria-resolucao-anular-votos-ilicito
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2017/resolucao-no-23-554-de-18-de-dezembro-de-2017
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2017/resolucao-no-23-554-de-18-de-dezembro-de-2017
https://www.conjur.com.br/2020-set-23/tse-usa-solucao-processual-anular-votos-comprados-2018
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Retotalização de votos no "caso 

Francischini" levou à mudança de 

quatro vagas na Assembleia Legislativa 

do Paraná  
Nani Gois/AL-PR 

 

Dança das cadeiras 

 

O maior impacto, até agora, foi sentido 

no Paraná. Em outubro de 2021, o TSE 

cassou o mandato do deputado 

estadual Delegado Francischini 

(PSL) por uso indevido dos meios de 

comunicação social. Ele usou 

uma live no Facebook para espalhar fake 

news eleitorais no dia da votação. 

 

Francischini foi o deputado mais bem 

votado da história do Paraná. Sem os 

seus 427,7 mil votos, o quociente 

eleitoral do PSL foi drasticamente 

alterado e outros três deputados 

perderam o mandato: Emerson Bacil, 

Cassiano Caron e Do Carmo, que 

ocupava a mesa diretora da casa, no 

cargo de 2º vice-presidente. 

 

À época do julgamento, os deputados 

paranaenses mostraram preocupação 

com o precedente. Luiz Cláudio 

Romanelli (PSB) disse que a nova 

jurisprudência é "muito grave" pois 

trata-se de uma regra que não vigia para 

as eleições de 2018, e afirmou que seria 

"um despropósito haver uma mudança 

desse tipo". 

 

O caso em que o TSE alterou a 

orientação sobre a destinação dos votos 

tratou da cassação de Targino Machado 

(DEM) por usar atendimentos médicos 

gratuitos em troca de votos da população 

carente em Feira de Santana (BA). 

Angelo Almeida (PSB) ficou com a vaga 

na Assembleia Legislativa da Bahia. Sem 

poder aproveitar os votos, o DEM deixou 

de ter o número mínimo de cadeiras que 

o regimento interno exige para a 

formação de bancada parlamentar. 

Perdeu, assim, todas as prerrogativas 

que dela decorrem. 

 

Outro deputado estadual baiano cassado 

pelo TSE foi Marcell Moraes (PSDB), 

que usou serviços veterinários em troca 

de apoio eleitoral. Mesmo sem os seus 

64,2 mil votos, a vaga permaneceu com 

o partido: a retotalização colocou Tiago 

Correia como titular. 

 

Apesar disso, não faltaram críticas. 

Presidente estadual do PSDB, o 

deputado federal Adolfo Viana disse ao 

jornal A Tarde que os votos de Moraes 

deveriam ficar com a coligação, pois essa 

foi a regra acertada previamente. "Para 

mim é uma aberração, essa não é a regra 

do jogo". 

 

No Acre, três deputados eleitos tiveram 

seus votos anulados pelo TSE. Um deles 

foi o deputado estadual Josa da 

Farmácia (Podemos), por aliciamento de 

eleitores. Os outros dois foram julgados 

na ocasião em que o TSE usou a solução 

processual para superar a própria 

resolução. De uma só vez, foram 

cassados a deputada estadual Doutora 

Juliana (PRB) e o deputado federal 

Pastor Manoel Marcos (PRB). 

 

A anulação desses votos também causou 

reação na Assembleia Legislativa 

acreana. "A decisão nos pegou de 

surpresa", disse o deputado estadual 

Daniel Zen (PT). "Em momento nenhum 

o nosso partido deu impulso para 

movimentar esse processo, tanto que se 

https://www.conjur.com.br/2021-out-28/tse-cassa-deputado-fake-news-facebook-durante-eleicao
https://www.conjur.com.br/2021-out-28/tse-cassa-deputado-fake-news-facebook-durante-eleicao
https://www.conjur.com.br/2020-out-13/tse-cassa-deputado-usou-filantropia-medica-angariar-votos
https://www.conjur.com.br/2020-out-13/tse-cassa-deputado-usou-filantropia-medica-angariar-votos
https://www.conjur.com.br/2020-out-27/tse-cassa-deputado-usou-filantropia-veterinaria-conseguir-votos
https://www.conjur.com.br/2020-set-23/tse-usa-solucao-processual-anular-votos-comprados-2018
https://www.conjur.com.br/2020-set-23/tse-usa-solucao-processual-anular-votos-comprados-2018
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não houvesse anulação dos votos, outros 

parlamentares tomariam posse, e não os 

que irão tomar". 

 

Outra decisão que alterou a composição 

da Câmara dos Deputados foi a cassação 

de Valdevan Noventa (PSC), que seria 

substituído por Pastor Jony (PRB) se os 

votos pudessem ser aproveitados. Jony 

chegou a ajuizar embargos de declaração 

no TSE para tentar afastar a anulação da 

votação, mas não teve sucesso. Sem 

esses votos, a vaga ficou para Márcio 

Macedo (PT). 

 

Quando o TSE superou a própria 

resolução,  ministro Luís Roberto 

Barroso avisou que caso geraria 

retotalizações Brasil afora 
Roberto Jayme/ASCOM/TSE 

 

Tumulto legislative 

 

No Rio Grande do Norte, o uso dos 

embargos de declaração foi o que 

permitiu a posse de Jacó Jácome (PSD) 

na vaga de Sandro Pimentel (PSol), 

cassado porque quase 80% do 

financiamento de sua campanha para 

deputado estadual partiu de fonte não 

identificada. Foi nos aclaratórios que o 

TSE anulou os votos do psolista. "Não 

consigo compreender que os votos de 

vocês foram anulados, retirados de 

dentro da urna por um erro técnico e 

burocrático", lamentou Pimentel. 

 

Em Rondônia, também houve disputa 

nos casos de dois deputados estaduais 

cassados. Aélcio da TV (PP) perdeu o 

mandato por desvirtuamento do uso de 

programa televisivo durante a 

campanha. A retotalização foi garantida 

por decisão do ministro Luiz Edson 

Fachin, a pedido de Jean Mendonça 

(Podemos), para tentar evitar a posse de 

Ribamar Araújo (PR). 

 

Afastados os votos de Aélcio, ainda 

assim Ribamar ficou com a vaga na 

Assembleia Legislativa rondoniense. 

Jean também foi empossado, mas graças 

à retotalização dos votos devido à 

cassação de Saulo Moreira (MDB), por 

oferecer dinheiro a mototaxistas em 

troca de votos e boca de urna. Se os votos 

dele ficassem para o partido, o 

empossado seria Willames Pimentel 

(MDB). 

 

Houve, ainda, dois casos de anulação de 

votos determinada pelo TSE em que o 

impacto foi mínimo após a retotalização. 

No Distrito Federal, José Gomes (PSB) 

foi cassado por coagir os funcionários de 

sua empresa a apoiá-lo e deu lugar à 

correligionária Luiza de Paula (PSB). 

 

No Rio de Janeiro, o deputado estadual 

Vandro Família (Solidariedade) perdeu 

o mandato porque sua campanha foi 

impulsionada pela distribuição de cestas 

básicas a servidores, feita em período 

vedado, enquanto era prefeito de Magé. 

Com a retotalização, o cargo ficou com 

Coronel Jairo (Solidariedade). 

 

E, mais recentemente, o TSE manteve a 

cassação do deputado estadual de 

Sergipe Talyson de Valmir (PR) por 

abuso do poder econômico e político. Ele 

foi eleito com ajuda de seu pai, prefeito 

de Itabaiana (SE), que movimentou a 

máquina pública em prol da candidatura 

do filho. A votação na corte veio, 

também, com a determinação de 

retotalização, ainda não cumprida. 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-23/tse-ve-abuso-prefeito-pintou-cidade-eleger-filho
https://www.conjur.com.br/2022-jun-23/tse-ve-abuso-prefeito-pintou-cidade-eleger-filho
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Para ministro Nunes Marques, anulação 

dos votos é quebra da confiança criada 

pelo TSE 
Felipe Sampaio/STF 

 

Na mira do STF 

 

O tema do aproveitamento dos votos de 

deputados cassados por ilícito eleitoral 

na campanha eleitoral de 2018 está, 

agora, a cargo do Supremo Tribunal 

Federal. A votação do TSE no caso de 

Targino Machado gerou recurso à corte, 

que não foi conhecido diante da ausência 

de prequestionamento, já que o acórdão 

não tratou do artigo 16 da Constituição 

Federal. 

 

Trata-se da norma que prevê o princípio 

da anualidade eleitoral: a lei que alterar 

o processo eleitoral não pode ser 

aplicada à eleição que ocorra até um ano 

da data de sua vigência. Em 2013, o STF 

estendeu seu uso para as decisões do 

TSE, no sentido de evitar que elas sejam 

imediatamente aplicadas quando, no 

curso do pleito eleitoral (ou logo após o 

seu encerramento), implicarem 

mudança de jurisprudência. 

 

Democratas e PSDB, que formaram a 

coligação que elegeu Targino na 

Bahia, ajuizaram uma ação de 

descumprimento de preceito 

fundamental (ADPF) para pedir a 

inconstitucionalidade da interpretação 

feita pela corte eleitoral. A ação foi 

distribuída ao ministro Nunes Marques 

e não teve pedido liminar analisado. 

 

A ofensa à anualidade eleitoral 

permeou ainda a decisão do próprio 

Nunes Marques quando suspendeu a 

cassação de Fernando Francischini 

em decisão monocrática, em junho. Ele 

destacou que a anulação dos votos 

causou desequilíbrio no processo 

eleitoral. 

 

"Penso que deve prevalecer a confiança 

legítima dos participantes das Eleições 

2018 quanto à incidência da regra 

prevista na Resolução. 23.554/2017. Seu 

afastamento pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, conquanto possível, não 

poderia aplicar-se a pleito já ocorrido", 

disse na decisão. 

 

O mesmo argumento foi usado 

para suspender a condenação do 

deputado federal Valdevan Noventa. 

Ambas as monocráticas foram alvos de 

recurso e reformadas por maioria de 

votos pela 2ª Turma do STF. 

 

"Quando que a candidatura, por abuso 

de poder, poderá ser cassada antes da 

eleição?", indagou o ministro Alexandre 

de Moraes 
Antonio Augusto/Secom/TSE 

 

Um problema de 2018 

 

Todo o problema foi causado porque a 

Resolução nº 23.554/2017 criou uma 

regra para uma situação que não pode 

existir: um candidato que tenha o 

registro deferido na data da votação, 

https://www.conjur.com.br/2020-nov-16/partidos-questionam-decisao-tse-afrontou-resolucao-corte
https://www.conjur.com.br/2022-jun-02/nunes-marques-suspende-cassacao-deputado-fake-news
https://www.conjur.com.br/2022-jun-03/nunes-marques-devolve-mandato-outro-deputado-governista
https://www.conjur.com.br/2022-jun-07/turma-stf-decide-manter-cassacao-deputado-bolsonarista
https://www.conjur.com.br/2022-jun-10/turma-stf-confirma-cassacao-deputado-valdevan-noventa
https://www.conjur.com.br/2022-jun-10/turma-stf-confirma-cassacao-deputado-valdevan-noventa
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mas já cassado por decisão condenatória 

publicada antes dessa mesma eleição. 

 

"Ou seja, é absolutamente impossível", 

disse o ministro Alexandre de Moraes. 

"Quando que a candidatura, por abuso 

de poder político ou abuso de poder 

econômico, poderá ser cassada antes da 

eleição?", acrescentou. 

 

A decisão de anular os votos foi tomada 

pela maioria pela ideia de não existir 

segurança jurídica ao se permitir que um 

partido político se aproveite dos votos 

obtidos por um dos seus candidatos com 

o abuso de poder econômico ou qualquer 

outro ilícito eleitoral. 

 

O ministro Luiz Edson Fachin votou pela 

anulação dos votos, mas com aplicação 

apenas a partir das eleições de 2020. De 

qualquer maneira, esse problema 

morreu nas eleições de 2018, pois as 

resoluções aprovadas pelo TSE 

eliminaram a possibilidade desse 

aproveitamento da votação. 

 

Impacto nas Assembleias Legislativas 

Est

ado 

Candi

dato 

cassad

o 

Motivo Candid

ato 

empos

sado 

AC Josa da 

Farmác

ia 

(Podem

os) 

Abuso 

de poder 

econômi

co e 

aliciame

nto de 

eleitores 

André 

da 

Droga 

Vale 

(PRB) 

AC Doutor

a 

Juliana 

(PRB) 

Abuso 

do poder 

econômi

co e 

compra 

de votos 

Pedro 

Longo 

(PV) 

Impacto nas Assembleias Legislativas 

BA Targino 

Machad

o 

(DEM) 

Abuso 

de poder 

econômi

co 

Angelo 

Almeida 

(PSB) 

BA Marcell 

Moraes 

(PSDB) 

Abuso 

de poder 

econômi

co 

Tiago 

Correia 

(PSDB) 

RN Sandro 

Piment

el 

(PSOL) 

Irregula

ridades 

na 

prestaçã

o de 

contas 

Jacó 

Jácome 

(PSD) 

DF José 

Gomes 

(PSB) 

Abuso 

do poder 

político 

Luzia de 

Paula 

(PSB) 

RO Aélcio 

da TV 

(PP) 

Uso 

indevido 

dos 

meios de 

comunic

ação 

Dr. 

Ribamar 

Araújo 

(PR) 

RO Saulo 

Moreira 

(MDB) 

Compra 

de votos 

Jean 

Mendon

ça 

(Podem

os) 

PR Delegad

o 

Francis

chini 

(PSL) 

Abuso 

dos 

meios de 

comunic

ação 

social 

Nereu 

Moura 

(MDB) 

RJ Vandro 

Família 

(Solidar

idade) 

Abuso 

do poder 

político 

Coronel 

Jairo 

(Solidari

edade) 
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Impacto nas Assembleias Legislativas 

SE Talyson 

de 

Valmir 

(PR) 

Abuso 

do poder 

político 

e 

econômi

co 

A definir 

Impacto na Câmara dos Deputados 

Esta

do 

Candid

ato 

cassad

o 

Motiv

o 

Candid

ato 

emposs

ado 

AC Pastor 

Manoel 

Marcos 

(PRB) 

Abuso 

do 

poder 

econô

mico e 

compr

a de 

votos 

Léo de 

Brito 

(PT) 

SE Valdeva

n 

Novent

a (PSC) 

Abuso 

do 

poder 

econô

mico 

Márcio 

Macedo 

(PT) 
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TJ-CE tranca ação penal por 
construção de torre de 
telefonia sem licença 
ambiental 
 
27 de junho de 2022, 9h22 
Por José Higídio 
 
Devido à ausência de potencialidade 

poluidora (condição elementar para 

configurar crime), a 1ª Câmara Criminal 

do Tribunal de Justiça do Ceará 

determinou o trancamento de uma ação 

penal que havia sido instaurada contra 

uma empresa operadora de torres de 

comunicação devido a uma construção 

sem prévia licença ambiental. 

 

Torre foi construída na cidade de 

AcopiaraReprodução 

 

A empresa construiu uma torre de 

telefonia em Acopiara (CE) e foi autuada 

pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente em função da falta de licença 

ambiental. A estação foi considerada 

potencialmente poluidora. 

 

O Ministério Público ofereceu denúncia 

pela prática prevista no artigo 60 da Lei 

dos Crimes Ambientais: construir, 

reformar, ampliar, instalar ou fazer 

funcionar estabelecimentos, obras ou 

serviços potencialmente poluidores sem 

licença ou autorização dos órgãos 

ambientais competentes. 

 

Em seguida, a empresa impetrou 

mandado de segurança e 

argumentou que o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (Conama) não exige 

licenciamento para a construção de 

torres. Além disso, a atividade não teria 

potencial poluidor e a licença teria sido 

concedida antes do oferecimento da 

denúncia. 

 

A desembargadora-relatora Maria Edna 

Martins constatou que a licença de fato 

foi expedida posteriormente à autuação. 

Ela também apontou que a denúncia não 

apresentava "em nenhum momento qual 

seria a potencialidade poluidora 

atribuída ao serviço" prestado pela 

empresa. 

 

"Não há nenhuma informação de que 

tenha sido averiguada alguma 

consequência danosa ou capaz de causar 

dano à saúde pública ou ao meio 

ambiente", indicou a magistrada. 

 

Da mesma forma, não foi anotado 

nenhum "grau de comprometimento 

dos recursos naturais, da qualidade 

ambiental e da estabilidade dos 

ecossistemas", nem gravidade na 

conduta da empresa. 

 

"Da leitura da denúncia, não é feita 

menção a nenhum elemento capaz de 

considerar a obra como potencialmente 

poluidora. No mesmo sentido, inexiste 

prova capaz de comprovar ou ao menos 

indicar a referida potencialidade", 

assinalou. 

 

Para saber se a estrutura poderia ser 

considerada potencialmente poluidora, 

era necessário observar o Anexo 1 

da Resolução 237/97 do Conama. 

Martins constatou que, na lista de 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-27/tj-ce-tranca-acao-penal-construcao-licenca-ambiental#author
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
https://www.icmbio.gov.br/cecav/images/download/CONAMA%20237_191297.pdf
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empreendimentos sujeitos ao 

licenciamento ambiental, não há 

"nenhuma situação compatível com a 

obra de edificação". 

 

Na visão dos advogados Davi 

Tangerino e Lucas Aguiar, que 

defenderam a empresa, "a decisão é 

importante para estabilizar o cenário 

nacional e evitar que a mesma conduta 

seja tratada de forma diferente a 

depender do estado no qual a empresa 

exerça suas atividades". 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

Processo 0620429-

96.2020.8.06.0000 
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Acordo vai abrir ações para 
obrigar agressor a 
reembolsar despesa com 
vítima 
 
27 de junho de 2022, 11h30 
 
Uma parceria do Conselho Nacional de 

Justiça com órgãos do governo 

federal, entre eles a Advocacia-Geral da 

União e o INSS, pretende aumentar o 

número de ações previdenciárias que 

buscam o ressarcimento ao Estado dos 

valores gastos com a concessão de 

benefícios que resultem de violência 

contra a mulher.  

 

Acordo facilita ressarcimento ao INSS 

por gastos com vítima de violência 

doméstica 

 

O termo de cooperação permitirá o 

melhor compartilhamento de 

informação para que os autores dos 

crimes possam vir a ressarcir aos cofres 

públicos os gastos com os benefícios 

previdenciários resultantes de suas 

ações. Ao comentar a relevância da 

parceria, o presidente do CNJ e do 

Supremo Tribunal Federal, ministro 

Luiz Fux, destacou o compromisso de 

sua gestão com o combate à violência 

doméstica. 

 

"Elegi a proteção dos direitos humanos e 

do meio ambiente como Eixo estratégico 

número 1 de nossa gestão, e, desde 

então, temos nos empenhado com afinco 

para concretizar os direitos das 

mulheres, em especial no que concerne à 

prevenção e à repressão da violência 

doméstica", afirmou Fux, na cerimônia 

de assinatura do Acordo de Cooperação 

Técnica para fortalecer a Política 

Judiciária Nacional de Enfrentamento à 

Violência Doméstica contra as 

Mulheres, ocorrido na abertura da 62ª 

Sessão Extraordinária, na última terça-

feira (14/6). 

 

O acordo tem como alvo condenados por 

crimes que tenham tido como resultado 

gastos do erário público com auxílio-

doença, aposentadoria por invalidez ou 

pensão por morte. "Espera-se que a 

cobrança também implique em um 

importante efeito pedagógico para 

prevenir o cometimento de atos de 

violência no ambiente doméstico, tendo 

em vista que, como já assentado na 

sabedoria popular ‘o bolso é o órgão 

mais sensível do homem’, razão pelas 

qual as medidas de ordem financeira e 

econômica costumam surtir efeitos 

consideráveis", afirmou Fux. 

 

Ações regressivas no âmbito federal 

envolvendo casos de violência doméstica 

não são novidade: a Previdência Social 

foi autorizada a ajuizar ações desse tipo 

contra agressores desde 2019. No 

entanto, o número de processos sempre 

foi pequeno em comparação aos casos de 

violência que chegam à Justiça. Em 

2021, por exemplo, segundo dados da 

AGU, tramitaram 14 ações do INSS 

contra agressores de mulheres.  

 

Já, segundo dados do painel de 

Monitoramento da Política Judiciária 

Nacional do CNJ, em 2020, 560 mil 
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casos de violência contra a mulher 

ingressaram no Poder Judiciário, sendo 

1.600 de feminicídio. Em 2021, o 

número foi ainda mais alto: 631 mil 

casos novos, com 1.900 casos de 

assassinatos de mulheres. 

 

A juíza auxiliar da Presidência Dayse 

Starling ressaltou que as ações 

regressivas nas quais o INSS busca o 

ressarcimento de valores pagos em 

benefícios previdenciários resultantes 

de ações de crimes contra mulheres são 

quase inexistentes e destacou que o 

papel do CNJ vai ser de orientar os juízes 

em relação a esses casos.   

 

"A partir do momento em que os juízes 

disponibilizarem informações por meio 

da Plataforma de Comunicação 

Processual e a AGU deverá verificar se, 

em razão daquela agressão, foi gerado 

um benefício previdenciário. O 

responsável pelo crime será chamado a 

ressarcir o INSS dos danos que 

porventura tenham sido gerados em 

razão da violência", explicou. 

 

Também participaram da assinatura do 

acordo a Procuradoria-Geral Federal 

(PGF), Ministério do Trabalho e 

Previdência (MTP), o Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (MMFDH) e o Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (MJSP). 

 

"Não há propósito mais digno do que 

garantir a segurança às mulheres. O 

objeto desse acordo é criar mecanismos 

de reprimenda para aqueles que 

insistem em cometer atrocidades. A 

AGU não quer simplesmente um 

ressarcimento aos cofres públicos, mas 

garantir que haja um sistema 

sancionador contra aquele homem que 

insiste em cometer violência doméstica", 

afirmou o advogado-geral da União 

substituto Adler Anaximandro de Cruz e 

Alves, na cerimônia. 

 

O presidente do INSS, Guilherme 

Castaldello Pinheiro Serrano, ressaltou 

os benefícios do acordo. "O Estado é 

detentor das informações, temos 

informações espalhadas no Judiciário, 

nas autarquias, nos ministérios, e temos 

a responsabilidade de compartilhar 

essas informações para que o Estado 

possa agir de maneira inteligente, 

preventiva e corretivamente, quando 

necessário", disse. 

 

Para o procurador-geral Federal Miguel 

Cabreira Kauam, o combate à violência 

familiar é necessário, urgente, e todos os 

órgãos e a sociedade devem agir. "Essa é 

uma questão urgente que devemos 

responder à altura. O compartilhamento 

desses dados será de vital importância 

para que possamos aperfeiçoar nossa 

atuação e, ao fazê-lo, espero que 

joguemos luz sobre essa situação que 

ocorre em muitos lares, de maneira 

silenciosa." Com informações da 

assessoria de imprensa do CNJ.  

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
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Se a dívida é exclusiva de um 
dos titulares, a penhora não 
pode recair sobre a totalidade 
do saldo da conta corrente 
conjunta 
 
Mano Fornaciari Alencar 
 

Essa decisão demonstra uma solução 
equilibrada, seguindo entendimentos e 
posturas que alguns órgãos públicos já 
adotavam. 
 
segunda-feira, 27 de junho de 2022 
 
Na última semana o STJ deu rumo para 

uma discussão que se perpetuou 

durante muito tempo em muitos 

processos no Brasil. Na sessão da corte 

especial do STJ do último dia 15/6/22 

foi decidido de maneira unânime que 

não é cabível penhora integral dos 

valores depositados em conta bancária 

conjunta se apenas um dos titulares da 

conta figurou no polo passivo da 

execução que determinou o comando de 

bloqueio. A tese fixada pelo colegiado 

ainda terá sua redação final ajustada 

pelo ministro Relator, Ministro Luis 

Felipe Salomão. 

 

Foi decorrente de Incidente de 

Assunção de Competência (IAC 12) que 

o tema chegou ao STJ para discussão. 

Através desse tipo de incidente, os 

tribunais de segundo grau afetam um 

ou mais recursos que tenham relevantes 

questões de direito e elevadas questões 

de repercussão social, para fixá-lo como 

precedente qualificado. 

 

O processo de onde se originou o IAC, 

tem sua origem no TJ/BA (Resp 

1.610.844). Nele foi determinado que a 

penhora alcançasse todo o saldo da 

conta bancária conjunta que o devedor 

mantinha. Desconsiderando por 

completo a existência de um segundo 

titular da conta e que não compunha a 

ação que deu origem ao comando de 

bloqueio. 

 

Esse é um tema que dividia opiniões 

dentro do STJ. Os colegiados da 1 seção, 

que tratam de direito público, 

entendiam que não existindo prova da 

titularidade exclusiva ou parcial dos 

valores, a penhora pode sim recair 

sobre o valor total da conta conjunta. Já 

os da 2 seção, que tratam de direito 

privado, entendiam que, sem a prova de 

titularidade exclusiva ou parcial, 

deveria ser presumido que a divisão dos 

valores se daria por partes iguais e, por 

tanto, a penhora só poderia atingir a 

metade pertencente ao devedor alvo da 

execução. 

 

No julgamento da IAC na corte especial 

do STJ, o relator Ministro Luiz Felipe 

Salomão detalhou e refinou o 

entendimento da 2 seção. Esclareceu 

em seu voto, que a obrigação assumida 

por apenas um dos cotitulares da conta 

bancária conjunta perante terceiros não 

pode gerar reflexos na esfera 

patrimonial dos demais. Salvo nos 

casos em que o contrato bancário tenha 

previsão de solidariedade entre os 

titulares da conta conjunta para 

pagamento da dívida. 

 

Com isso, fica definido que os valores 

depositados em conta conjunta 

pertencem a cada um dos titulares em 

partes iguais. E caberá ao cotitular da 

conta e que não é alvo da execução, 

demonstrar que sua parte exclusiva é 

maior do que o quantum presumido 

nessa decisão. E em contrário, fica o 

autor da execução responsável por 

demonstrar que é o executado quem 

https://www.migalhas.com.br/autor/mano-fornaciari-alencar
https://www.migalhas.com.br/
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detém um valor maior do que a metade 

presumida. 

 

Essa decisão demonstra uma solução 

equilibrada, seguindo entendimentos e 

posturas que alguns órgãos públicos já 

adotavam, mesmo com o entendimento 

anterior da 1 seção. A Receita Federal, 

por exemplo, já adotava esse tipo de 

postura quando taxa valores 

decorrentes de inventário que estejam 

depositados em conta conjunta. O 

próprio Ministro Raul Araujo se valeu 

desse exemplo: "quando ocorre o 

falecimento de um dos titulares, o 

imposto incide sobre a metade do valor 

existente na conta." 
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Pacheco sobre PEC que 
derruba decisões do STF: 
"resistência óbvia" 
 
"Não pode naturalmente outro Poder 
suspender decisões do Poder 
Judiciário", disse o presidente do 
Senado. 
 
segunda-feira, 27 de junho de 2022 
 
A PEC do Centrão que permite aos 

deputados e aos senadores anularem 

decisões do STF encontra "uma 

resistência óbvia na ordem 

constitucional". Assim afirmou o 

presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco, ao Migalhas durante o X 

Fórum Jurídico de Lisboa. A 

proposta autoriza o Congresso 

Nacional a revogar julgamentos do 

Supremo sempre que a decisão judicial 

não for unânime e houver uma alegada 

extrapolação dos "limites 

constitucionais". 

 

Segundo Pacheco, no Estado 

Democrático de Direito e no nosso 

sistema republicano o Poder Judiciário, 

se tratando de conflitos sociais e 

jurídicos, deve dar a palavra final. 

 

"Não pode naturalmente outro Poder 

suspender decisões do Poder 

Judiciário." 

 

O evento 

 

De 27 a 29 de junho de 2022 será 

realizado, em Portugal, o X Fórum 

Jurídico de Lisboa. Em sua décima 

edição, o evento tem como mote 

"Governance da Ordem Jurídica em 

Transformação". Também estarão em 

debate temas como liberdades 

individuais, crise da democracia na 

geopolítica global, transformações 

econômicas, meio ambiente, novas 

tecnologias e desafios do Estado 

regulador. O objetivo é promover o 

diálogo entre Brasil e Portugal a partir 

de uma perspectiva de governança em 

contínua transformação. O Congresso é 

realizado pelo IDP, pelo Instituto de 

Ciências Jurídico-Políticas da 

Faculdade de Direito de Lisboa e pela 

FGV. 

 

 
Por: Redação do Migalhas 
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STJ afasta responsabilidade 
de metrô de SP na morte de 
passageira 
 
A mulher foi atropelada por um trem 
após sofrer mal súbito e desmaiar nos 
trilhos. Colegiado concluiu que o 
acidente decorreu de caso fortuito - a 
convulsão sofrida pela passageira na 
estação -, que não seria possível antever 
ou prevenir. 
 
segunda-feira, 27 de junho de 2022 
 
A 4ª turma do STJ entendeu que não 

houve responsabilidade objetiva 

da Metrô - Companhia do 

Metropolitano de São Paulo na morte 

de uma passageira que caiu nos trilhos 

e foi atropelada pelo trem após sofrer 

mal súbito. Para o colegiado, não foi 

provado o nexo de causalidade entre a 

conduta da empresa e o dano. 

 

O acidente ocorreu em outubro de 

2010, na estação de Barra Funda. O 

viúvo e os filhos da falecida, que tinha 

29 anos na época, ajuizaram pedido de 

indenização por danos morais e 

materiais, apontando que o serviço 

prestado pela companhia teria sido 

defeituoso, pois era sua obrigação 

transportar a usuária ilesa ao destino. 

 

Omissão da concessionária ou 

culpa exclusiva da vítima 

 

Na primeira instância, os pedidos 

foram julgados improcedentes. A 

decisão foi reformada pelo TJ/SP, o 

qual entendeu que houve defeito na 

prestação do serviço e omissão do 

transportador, pois a estação não tinha 

as chamadas "portas de plataforma", 

que mantêm os passageiros isolados do 

espaço dos trilhos enquanto o trem não 

chega. Por reconhecer a 

responsabilidade objetiva da empresa, 

a corte estadual concluiu que ela 

deveria indenizar os familiares da 

vítima mesmo na ausência de culpa. 

 

Em recursos ao STJ, o metrô de São 

Paulo e sua seguradora sustentaram 

que, na responsabilidade objetiva, é 

preciso haver a demonstração do nexo 

causal entre os danos sofridos pela 

vítima e a atividade do agente 

supostamente causador desses danos. 

 

Alegaram ainda que não houve defeito 

no serviço, pois o acidente teria 

ocorrido por culpa exclusiva da 

passageira, que, sendo portadora de 

epilepsia e apresentando sintomas de 

crise, como dores de cabeça, preferiu 

entrar sozinha na estação, em vez de 

procurar atendimento médico. 

 

 
STJ afasta responsabilidade do metrô 

de São Paulo por morte de passageira 

que caiu na linha após 

desmaio.(Imagem: Freepik/Arte 

migalhas) 

 

Nexo de causalidade é essencial 

para comprovar a 

responsabilidade objetiva 

 

Relator dos recursos, o ministro Luis 

Felipe Salomão destacou que, na 

discussão sobre responsabilidade 

objetiva, é preciso examinar com 

atenção o nexo de causalidade, cuja 

https://www.migalhas.com.br/
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ausência é o único meio de excluir o 

dever de indenizar. 

 

Ministro afirmou não haver dúvidas de 

que o "lamentável e fatídico" acidente 

decorreu de caso fortuito - a convulsão 

sofrida pela passageira na estação -, que 

não seria possível antever ou prevenir. 

 

"Não há, no caso ora examinado, 

segundo penso, como considerar, à luz 

da teoria da causalidade adequada, a 

conduta da ré causa específica e 

determinante para o evento danoso, 

pois o risco de a passageira cair na 

linha férrea, sem que seja por fatores 

ligados à própria organização do 

serviço, é fortuito externo, isto é, o 

risco não está abrangido pela esfera 

imputável objetivamente à 

concessionária de serviço público", 

asseverou. 

 

O serviço estava funcionando em 

condições normais 

 

O relator lembrou que, no âmbito das 

relações de consumo, somente existe 

responsabilidade civil por fato do 

produto ou do serviço quando houver 

defeito, e desde que esse defeito seja a 

causa dos danos sofridos pelo 

consumidor - o que não ocorreu, pois o 

serviço estava funcionando em 

condições normais, inclusive quanto à 

fiscalização do local. 

 

Salomão considerou, também, que o 

sistema de "portas de plataforma" ainda 

estava no início de sua implantação no 

metrô paulistano quando houve o 

acidente, e mesmo hoje não chegou a 

todas as estações. Segundo ele, nem 

países com altíssimo nível de 

desenvolvimento dispõem desse 

recurso ao longo de todas as linhas de 

metrô. 

 

"Em sendo confirmado o entendimento 

da corte local e considerado o serviço 

defeituoso, estar-se-ia tacitamente a 

impor o dever, em violação da 

tripartição de poderes, de a companhia 

instalar imediatamente a tecnologia 

mais moderna de segurança, sem 

qualquer necessário criterioso exame 

das repercussões econômicas e dos 

efeitos externos da decisão, como 

eventual abrupto aumento do preço da 

tarifa de transporte", declarou o 

ministro. 

 

 Processo: Resp 1.936.743 

Leia a certidão de julgamento.  
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Julgamentos bilionários em 
pauta no Carf e transação 
tributária do contencioso 
 
Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional publicam o edital de transação 
por adesão no contencioso tributário 
 
THIAGO MORELLI RODRIGUES 
DE SOUSA 
TATIANA IRBER 
26/06/2022 09:29 
 
comentários 

Crédito: Divulgação 

 

Em artigo recente publicado nesta 

plataforma, noticiou-se o retorno do 

julgamento de pautas bilionárias 

nas sessões de julgamento do 

CARF. Tal fez referência expressa aos 

processos que questionam a 

amortização fiscal do ágio, no regime 

jurídico anterior à Lei 12.973/2014. 

 

Em ato contínuo, a Receita Federal do 

Brasil (RFB) e a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) publicaram o 

edital de transação por adesão no 

contencioso tributário de relevante e 

disseminada controvérsia jurídica, 

Edital 09/2022, sobre a tese referida e 

em julgamento na recente “pauta 

bilionária do CARF”. 

 

A concomitância trouxe a impressão, por 

parte dos contribuintes, de que a PGFN 

estaria fazendo um prognóstico 

desfavorável da tese em discussão, ou 

ainda, tirando o foco de sua 

potencialidade, ao oferecer a proposta 

de transação. 

 

A tese em discussão vem delineada no 

edital de transação do contencioso, 

Edital 09/2022, item 1.2: “são elegíveis 

à transação os débitos de pessoas 

naturais ou jurídicas” oriundos da 

controvérsia do “aproveitamento fiscal 

de despesas de amortização de ágio 

decorrente de aquisição de 

participações societárias, limitada às 

operações de incorporação, fusão e 

cisão ocorridas até 31.12.17, cuja 

participação societária tenha sido 

adquirida até 31.12.2014, período de 

aplicação dos arts. 7º e 8º da Lei n. 

9.532/97, conforme o disposto no art. 

65 da Lei n. 12.973/2014”. (…) Também 

poderão ser incluídos débitos que 

envolvam a “adição das despesas de 

amortização de ágio na apuração da 

base de cálculo da CSLL”. 

 

Embora a forma jurídica possa variar, os 

casos em discussão no CARF têm um fio 

condutor comum: a existência de 

propósito negocial para a aquisição da 

empresa que continha a mais-valia 

dedutível. Seja no âmbito administrativo 

ou judicial, os contribuintes propõem-se 

a manter o litígio até as últimas 

instâncias, independentemente do 

tempo de duração ou dos custos 

colaterais. 

 

Segundo levantamento de dados da RFB 

e PGFN, divulgado na coletiva de 

imprensa no dia 03/05/2022, a tese 

envolve o valor em contencioso de 

aproximadamente R$ 150 bilhões. A 

tese da dedutibilidade do ágio fiscal 

atinge um estoque de dívida ativa no 

valor de aproximadamente R$ 25,6 

bilhões. Na Receita Federal, o valor em 

contencioso relacionado ao tema em 
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foco é de R$ 122,6 bilhões, considerando 

o total de 377 processos, sendo 322 no 

CARF e 55 em DRJ (dados até  30 de 

março de 2022). 

 

Neste contexto de litígio, a RFB e a 

PGFN trouxeram a possibilidade de 

transação, com a finalidade de resolver a 

pretensão resistida e conceder descontos 

para pagamento dos débitos em 

prestações. 

 

Analisando as ações dos contribuintes, 

que tratam do tema alvo do edital, e as 

decisões até então prolatadas, fica nítida 

a falta de compreensão judicial do tema. 

Enquanto há julgadores que privilegiam 

a forma adotada na geração do ágio, há 

outros que se apegam à falta de 

substrato econômico no negócio 

subjacente. 

 

Existem, portanto, decisões judiciais de 

primeiro grau, tanto pela possibilidade 

da dedução do ágio, quanto pela sua 

impossibilidade. Há juízes que 

entendem suficientemente provados os 

fatos, enquanto outros demandam 

perícia contábil, e há, ao menos um caso 

em que foi contratada perícia 

administrativa para apontar se a decisão 

de amortizar o ágio foi, do ponto de vista 

de gestão, adequada. 

 

De fato, não existe qualquer sinalização 

definitiva sobre a tese, e não parece 

possível, no presente momento, 

qualquer prognose, até porque o tema 

ainda levará alguns anos para chegar às 

cortes superiores competentes. 

 

Na visão dos contribuintes, que 

discutem a tese no contencioso 

administrativo do CARF, a solução 

definitiva será favorável, em razão do 

fim do voto de qualidade, e da aplicação 

da regra do julgamento favorável ao 

contribuinte, em caso de empate na 

votação (art. 19-E da Lei n° 

10.522/2002, na redação dada pela da 

Lei n° 13.988/2020), ou ainda, com a 

discussão no Poder Judiciário em 

seguida. 

 

Em relação ao CARF e o fim do voto de 

qualidade, a situação ainda não está 

definida, visto que o próprio Ministro 

Roberto Barroso, no julgamento das 

ADI’s 6403, 6399 e 6415, deixou claro, 

em seu voto, que “poderá a Fazenda 

Pública ajuizar ação visando a 

restabelecer o lançamento tributário”. 

 

E, no que toca ao Poder Judiciário, 

aliado à indefinição da tese, corre-se o 

risco de a solução dada pelos Tribunais 

não pacificar a questão, visto que cada 

empresa autuada utilizou forma 

societária diferente, para a geração do 

ágio amortizável. 

 

Assim, o sistema de solução originária 

de conflitos já existe e não atende a 

contento a todos os casos. Por isso, o que 

se apresenta é a solução da incerteza 

pelo uso de meios alternativos, como a 

presente transação. 

 

Por que não focar na resolução da 

questão pelas partes envolvidas? Esta é 

a perspicácia do fisco, a finalização de 

discussão da eternização da tese, 

reduzindo gastos com estrutura pública 

inerentes ao próprio processo judicial de 

cobrança. 

 

A preferência pelo litígio e, em caso de 

perda, por um parcelamento nos moldes 

do antigo REFIS, parece contrariar os 

fatos: a tendência, com a prevalência da 

transação em matéria tributária, é o 

esvaziamento das propostas legislativas 

de parcelamentos extraordinários, de 

amplíssima adesão, como foram aqueles 

das décadas passadas, haja vista 

a expertise da administração tributária 
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para aferir as questões em torno dos 

débitos, tempo, capacidade de 

pagamento e custos da cobrança, já 

delineados no artigo 14 da Lei 

13.988/2020. 

 

E, em matéria de transação, a 

possibilidade de descontos, na cobrança, 

fica condicionada à capacidade de 

pagamento da devedora. Assim, 

enquanto a transação no contencioso 

concede descontos simplesmente pela 

renúncia à lide, a transação na cobrança 

só concede descontos se houver 

impossibilidade de pagamento. Ora, as 

empresas envolvidas, na tese da 

dedutibilidade do ágio, aptas à adesão 

do Edital 09/2022, são grandes 

contribuintes, e é difícil pensar em falta 

de capacidade de pagamento, no 

momento em que os débitos se tornarem 

exigíveis e executáveis. 

 

O Brasil é mencionado, em artigos de 

diversas áreas, e pela mídia aberta, como 

o país da eternização das grandes teses 

tributárias, iniciando no CARF e 

seguindo para o Poder Judiciário, 

categorizadas em Risco Judiciário 

Brasil. Mecanismos como a transação, 

como a proposta veiculada no Edital 

09/2022, apontam uma possível 

solução. 

 

Para um país que tenta desburocratizar, 

ter segurança jurídica, e criar ambiente 

ideal de negócios, com instituições 

confiáveis, nada melhor que a aplicação 

do instituto da transação tributária, 

como a do edital recém publicado, pois 

o negociado é sempre melhor que 

o imposto. 
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O ponto de convergência 
entre discursos corporativos 
e resultados em ESG 
 
Introdução do ESG mudou o tom do 
discurso corporativo e empresas trazem 
resultados sustentáveis efetivos anuais 
 
YUN KI LEE 
PATRICIA BLUMBERG 
27/06/2022 08:34 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

“Todo diretor não-executivo atestaria, 

assim como todo CEO que se envolve 

com acionistas, que a mudança no tom 

do mercado em torno do ESG foi 

notável. Volte 15 anos, não tenho certeza 

se saberíamos o que significava a sigla do 

momento. Bem, hoje os especialistas 

individuais de ESG, junto aos grandes 

acionistas, estão conduzindo a 

assembleia [geral anual] de nossas 

empresas e trazendo resultados 

sustentáveis efetivos”. [1] 

 

A citação de Ken MacKenzie, presidente 

da BHP, revela como as questões 

ambientais, sociais e de governança 

(ESG) se tornaram importantes na 

condução de relatórios de desempenho 

corporativos. Essa mudança é vital, uma 

vez que mais da metade das pessoas, em 

uma pesquisa internacional recente feita 

pela grande Edelman, concordam que “o 

capitalismo, como existe hoje, faz mais 

mal do que bem no mundo”[2]. No 

centro desse dano estão as questões 

ESG, como combate às mudanças 

climáticas e pobreza. 

 

Ironicamente, como MacKenzie destaca, 

são os investidores, ou seja, os 

acionistas, que impulsionam a demanda 

por mais informações sobre o 

desempenho ESG para entender como 

as empresas estão se tornando parte do 

desenvolvimento sustentável – sendo 

“desenvolvimento aquilo que atende às 

necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações 

futuras, satisfazendo as suas próprias 

necessidades”. [3] 

 

O maior fundo de investimento do 

mundo, BlackRock, mudou sua 

estratégia para se concentrar no 

desenvolvimento sustentável porque 

grande parte dos investidores 

reconhecem que risco sustentável é risco 

de investimento. Como os investidores 

agora precisam entender melhor a 

relação entre discurso e resultado, a 

demanda por mudanças e informações 

de desempenho ESG está aumentando 

exponencialmente. 

 

Em resposta, novos regulamentos para 

relatórios corporativos se multiplicam. 

Não com a sobriedade que o mercado 

exige, contudo. A passos lentos, na 

Europa, a Diretiva da União 

Europeia (UE) exige que grandes 

entidades europeias emitam relatórios 

não financeiros desde 2017. Além disso, 

a Diretiva está atualmente em revisão de 

modelo (Diretiva de Sustentabilidade 

Corporativa [CSRD]) para garantir que 

esteja alinhada com o Pacto Ecológico 

Europeu e a Plataforma de Finanças 

Sustentáveis, que busca tornar a Europa 
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uma economia neutra em carbono até 

2050. 

 

As informações corporativas de ESG são, 

há décadas, objeto de estudos por parte 

de investidores e analistas financeiros. 

Algumas críticas aparecem, obviamente, 

e são relevantes. Uma delas é a falta de 

aspectos qualitativos como relevância de 

valor, comparabilidade e credibilidade. 

O último caso que causou grande 

burburinho acerca dos padrões que 

garantem consistência em ESG foi a 

saída da Tesla do importante índice S&P 

500 e, por consequência, os twitters de 

Elon Musk acusando os três famosos 

pilares de “farsa”, “armados por falsos 

guerreiros da justiça social”. 

 

Como Larry Fink argumenta [4], apesar 

da falta de padrão para avaliações mais 

certeiras, as empresas que continuam 

não divulgando informações 

abertamente “e não respondem às partes 

interessadas de maneira clara e objetiva, 

encontrarão um crescente ceticismo dos 

mercados e, por sua vez, um custo de 

capital mais alto”. 

 

Na melhor das hipóteses, essas 

empresas se adaptarão lentamente a 

uma economia sustentável. Na pior das 

hipóteses, eles podem não sobreviver, 

afinal, os analistas financeiros desejam 

usar mais informações de 

sustentabilidade em seu processo de 

avaliação. Os acionistas também 

procuram cada vez mais incluir 

informações de desempenho ESG em 

seus processos de decisão de 

investimento. Pelo terceiro ano 

consecutivo, por exemplo, os riscos 

ambientais e sociais dominaram a 

agenda de risco global delineada no 

Fórum Econômico Mundial (2020), 

tornando as questões ESG fatores 

críticos na tomada de decisões e no 

planejamento estratégico. Assim, há 

uma pressão crescente para que as 

organizações relatem mais informações. 

 

Uma pesquisa feita pela consultoria 

Accenture [5] com organizações que 

relataram mais de US$ 1 bilhão em 

receita mostrou que a dificuldade em 

avaliar, relatar e gerenciar o 

desempenho sustentável é generalizada. 

Segundo o relatório, apenas 26% das 

companhias possuem informações 

claras e confiáveis para monitorar seus 

objetivos de sustentabilidade. O 

levantamento também indica que, 

embora a maioria (78%) dos executivos 

esteja buscando entender os riscos ESG 

em seus negócios, somente 47% 

definiram as principais métricas e fontes 

de dados para seus relatórios. 

 

A pluralidade dos indicadores ainda 

causa uma certa polifonia para os 

investidores e para as próprias 

organizações, é verdade. Tantas 

métricas têm levado o mercado a busca 

por uma padronização única. Em 2020, 

as quatro grandes firmas de auditoria 

(Deloitte, PwC, KPMG e EY), chamadas 

de Big Four, se uniram para criar uma 

estrutura comum de relatórios ESG. A 

medida, liderada pelo International 

Business Council, braço do Fórum 

Econômico Mundial, procura incentivar 

grandes organizações a adotarem os 

mesmos padrões. 

 

A expectativa para se chegar a um 

consenso é grande, assim como 

aconteceu com o modelo de Normas 

Internacionais de Relatórios 

Financeiros (IRFS, na sigla em inglês), 

hoje utilizado por companhias do 

mundo todo para divulgar seus 

balanços. O IFRS demorou em torno de 

40 anos para ser discutido, acordado e 

amplamente adotado de forma global. 
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Agora, com o ESG, é como se 

estivéssemos adornando o clássico 

framework dos princípios contábeis com 

uma roupagem moderna, expandida 

pelos diversos indicadores ESG e 

sintonizada com os anseios do mundo 

atual. Com sorte, esse framework global 

para o ESG não demorará outros 40 

anos para se tornar um padrão de 

referência comparativa mundial. 

 

Considerando o papel crítico que os 

relatórios corporativos ESG terão na 

avaliação do desempenho de longo 

prazo, é esperado que as empresas 

forneçam não só informações, mas 

informações relevantes e de alta 

qualidade. Os eixos baseiam-se no 

pressuposto de que a quantidade 

também captura a qualidade ou 

transparência da divulgação. Isso 

envolve, por exemplo, comunicar de 

maneira precisa medidas utilizadas, 

temas materiais concretos, diretrizes 

adotadas e o uso de ferramentas visuais 

para infográficos comparativos anuais, 

sinalizando progresso. 

 

Autoridades e fundos de investimentos, 

nesse sentido, devem atuar de modo 

pendular. De um lado, com documentos 

diversos a respeito, vocalizam 

preocupações e entendimentos de modo 

que a falta de padronização global da 

informação ESG não se constitua 

empecilho à adoção de práticas 

empresariais sustentáveis relevantes, 

inclusive realçando a necessidade de 

viabilizá-las mediante parcerias 

estratégicas; por outro, sinalizam a 

importância da estruturação de 

mecanismos capazes de evitar que 

determinadas iniciativas se configurem 

danosas sob a ótica do greenwashing. 

 

Assim, como no referido pêndulo de 

Newton, para um adequado 

funcionamento, deve-se sopesar e 

equacionar muitos pesos, forças e 

princípios. É de se retornar, como no 

pêndulo de Newton, às forças motrizes 

iniciais deste texto: a convergência entre 

o discurso e o resultado prático em ESG. 

E esse ponto se dá por meio de relatórios 

objetivos, claros e verdadeiros. A busca 

por informações ESG é retrato da 

urgência e das profundas 

transformações pelas quais atravessa o 

mundo contemporâneo, mas expressam 

também as possibilidades, 

oportunidades e perspectivas desse novo 

mundo que se avizinha. 

 

No objeto de Newton, temos pêndulos 

de mesmo tamanho e mesma massa, 

subjacentes uns aos outros e presos a 

uma única estrutura. Em uma análise 

comparativa e metafórica, os cinco 

famosos pêndulos poderiam facilmente 

ser as metas, desempenho, discurso, 

relatórios e a própria sustentabilidade 

amarradas a uma organização com 

propósito claro. Todos esses pêndulos 

conservam energia em um movimento 

preciso e linear, mas perde força se não 

for constantemente revisitado. 
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STF proíbe ICMS majorado em 
SC e no DF sobre energia e 
telecom 
 
Corte declara inconstitucionalidade de 
leis que instituíram uma alíquota de 
ICMS sobre energia elétrica e 
telecomunicações nos estados 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
27/06/2022 08:21 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Um dia depois de o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) sancionar a lei 

complementar que definiu como 

essenciais uma lista de bens e serviços, 

os ministros do Supremo Tribunal 

Federal formaram maioria para declarar 

a inconstitucionalidade de leis do estado 

de Santa Catarina e do Distrito Federal 

que instituíram uma alíquota de ICMS 

sobre energia elétrica e 

telecomunicações acima da alíquota 

praticada sobre operações em geral. A 

votação em plenário virtual se encerrou 

na noite da última sexta-feira (24/6) e 

foi de 11 a 0 para derrubar as leis de SC e 

do DF (ADIs 7117 e 7123). 

 

Os ministros modularam a decisão, para 

que ela passe a produzir efeitos a partir 

de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas 

até 5 de fevereiro de 2021. Na prática, a 

partir de 2024, a alíquota 

de ICMS sobre esses serviços em Santa 

Catarina não poderá ser superior a 17% 

e, no Distrito Federal, não poderá 

ultrapassar 18%, uma vez que essas são 

as alíquotas praticadas por essas 

unidades da federação sobre as 

operações em geral. 

 

A maioria dos ministros seguiu o voto do 

relator, Dias Toffoli, no sentido de julgar 

as ações ajuizadas pela Procuradoria-

Geral da República (PGR) procedentes. 

Para o magistrado, as leis de Santa 

Catarina e do Distrito Federal 

“incidiram em inconstitucionalidade, ao 

prever alíquotas de ICMS sobre energia 

elétrica e serviços de comunicação mais 

elevadas do que a incidente sobre as 

operações em geral”. 

 

Toffoli aplicou o entendimento fixado 

pelo STF no julgamento do RE 714139 

(Tema 745 da repercussão geral), por 

meio do qual o STF julgou 

inconstitucional a instituição de 

uma alíquota majorada de ICMS 

sobre esses serviços. Neste 

julgamento, por maioria, os ministros 

concluíram que energia e 

telecomunicações são bens essenciais e 

que, portanto, a aplicação da alíquota 

majorada de ICMS sobre esses serviços 

fere o princípio da seletividade. De 

acordo com esse princípio, um ente 

federado pode diferenciar a alíquota 

para um produto conforme a sua 

essencialidade. 

 

Na ocasião, os ministros aprovaram a 

mesma modulação proposta agora, ou 

seja, para que a decisão produza efeitos 

a partir de 2024, ressalvadas as ações 

ajuizadas até 5 de fevereiro de 2021, 

quando foi iniciado o julgamento de 

mérito do RE 714139. Isso significa que 

os contribuintes que entraram na 
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Justiça até essa data terão direito a 

pagar uma alíquota menor desde o 

ajuizamento da ação, bem como a 

restituir os valores pagos indevidamente 

nos cinco anos anteriores a esse 

ajuizamento. 

 

No Distrito Federal, os dispositivos 

declarados inconstitucionais são o artigo 

18, inciso II, alínea “a”, ítem 13, alínea 

“b” e alínea “f” (expressão “para serviço 

de comunicação”), da Lei Distrital 

1.254/96. Em Santa Catarina, os 

dispositivos impugnados são o artigo 19, 

inciso II, alíneas “a” e “c”, da Lei 

Estadual 10.297/96. 

 

Até agora, acompanharam o relator os 

ministros Alexandre de Moraes, Ricardo 

Lewandowski, Rosa Weber, Edson 

Fachin, Nunes Marques, Gilmar Mendes 

e Luís Roberto Barroso e Luiz Fux. 

Faltam votar os ministros Nunes 

Marques e André Mendonça. O prazo 

para a apresentação de votos vai até as 

23h59 desta sexta-feira (24/6). Até lá, 

algum ministro pode pedir vista ou 

destaque. Neste último caso, o 

julgamento seria levado ao plenário 

físico, e a contagem de votos, reiniciada. 

 

Além dessas duas ações, o STF julgará 

outras 24 ADIs ajuizadas pela PGR, 

questionando uma a uma leis estaduais 

que instituem alíquotas majoradas sobre 

energia e telecomunicações. 

 

Estados devem ir ao STF contra 

nova lei que limita ICMS sobre 

bens essenciais 

 

Os magistrados formaram maioria para 

derrubar as leis de Santa Catarina e do 

Distrito Federal que instituem alíquotas 

majoradas de ICMS sobre energia 

elétrica e telecomunicações um dia 

depois de o presidente Jair Bolsonaro 

sancionar a Lei Complementar 

194/22. 

 

Fruto do PLP 18/22, a lei passa a 

considerar como bens e serviços 

essenciais os combustíveis, a energia 

elétrica, as comunicações e o transporte 

coletivo. Com isso, a lei limita a cobrança 

do ICMS, nos estados e no Distrito 

Federal, à alíquota aplicada por esses 

entes da federação às operações em 

geral. Na prática, essa alíquota geral 

varia de 17% a 18%. Clique aqui para 

conferir levantamento do JOTA sobre 

as alíquotas em cada estado. 

 

No entanto, os estados informaram 

ao JOTA que devem ajuizar uma ação 

no STF na segunda-feira (27/6) para 

questionar a constitucionalidade dessa 

lei complementar. Para os estados, o 

Congresso Nacional, não poderia, por 

meio de lei complementar, definir quais 

os bens e serviços que devem ser 

considerados essenciais, o que violaria a 

autonomia dos estados. 

 

Há questionamentos, inclusive, sobre se 

essa mudança poderia ser realizada por 

meio de uma proposta de emenda à 

constituição (PEC), uma vez que o 

princípio federativo é considerado 

cláusula pétrea, por força do artigo 60, 

parágrafo quarto, inciso I, da 

Constituição Federal. Segundo esse 

dispositivo, não será objeto de 

deliberação a proposta de emenda à 

Constituição “tendente a abolir a forma 

federativa de Estado”. 

 

Outra questão levantada pelos estados é 

o fato de a lei complementar ter entrado 

em vigor na data de sua publicação, ou 

seja, nesta quinta-feira. Se o texto for 

considerado literalmente, os estados e o 

Distrito Federal teriam de reduzir 

imediatamente a alíquota de ICMS sobre 

esses bens e serviços. Na prática, pelo 
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menos em relação à energia e às 

telecomunicações, isso feriria a decisão 

do STF, que modulou suas decisões para 

que a redução passe a valer a partir de 

2024. 

 

“Essas questões precisam ser 

enfrentadas porque afetam gravemente 

as finanças dos estados. Além disso, o 

que se questiona é se uma lei 

complementar poderia ferir a 

autonomia dos estados para definir 

quais são os bens e serviços essenciais”, 

afirma o presidente do Colégio Nacional 

de Procuradores-Gerais dos Estados e 

do Distrito Federal (Conpeg) e 

procurador-geral do estado do 

Maranhão, Rodrigo Maia. 

 

Modulação definida pelo STF deve 

prevalecer, dizem tributaristas 

 

Tributaristas ouvidos 

pelo JOTA afirmam que, mesmo com a 

sanção da lei complementar, o que deve 

prevalecer é a modulação de efeitos 

aprovada pelo STF. Ou seja, pelo menos 

sobre energia e telecomunicações, os 

estados serão obrigados a reduzir a 

alíquota de ICMS apenas a partir de 

2024. O cumprimento desse prazo 

garantiria a segurança jurídica da 

decisão do STF. 

 

“Eu penso que a decisão do STF deve 

preponderar. O Supremo decidiu que a 

alíquota superior é inconstitucional, 

mas garantiu a sua sobrevivência até o 

fim de 2023”, afirma o tributarista Igor 

Mauler Santiago, do escritório Mauler 

Advogados. 

 

Para o tributarista Giuseppe Pecorari 

Melotti, do Bichara Advogados, a 

modulação definida pelo STF deve 

prevalecer até mesmo porque não há 

normas nos estados definindo as novas 

alíquotas. 

 

“A lei complementar trouxe a previsão 

de que a alíquota não pode ser maior 

sobre esses bens e serviços, mas ainda 

não há normas nos estados prevendo as 

novas alíquotas”, diz Melotti. 
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Brasil 

Análise: Inflação está um 
pouco menos disseminada, 
mas alta em 12 meses ainda 
supera 12% 
 
A inflação elevada e persistente é um 
dos problemas que mais afetam a 
popularidade do presidente Jair 
Bolsonaro 
 
Por Sergio Lamucci, Valor — São Paulo 
24/06/2022 11h21  Atualizado há 27 
minutos 
Tânia Rêgo/Agência Brasil 

 

O IPCA-15 de junho ficou acima do 

esperado pelos analistas, mas o 

indicador mostrou uma inflação um 

pouco menos disseminada, com 

desaceleração mais expressiva nos 

preços de alimentação no domicílio e 

bens industriais e mais moderada em 

serviços. No acumulado em 12 meses, 

porém, a variação segue firme acima de 

dois dígitos – passou de 12,2% em maio 

para 12,04% em junho, nessa base de 

comparação. A inflação elevada e 

persistente é um dos problemas que 

mais afetam a popularidade do 

presidente Jair Bolsonaro. O Goldman 

Sachs estima que, em 12 meses, o 

indicador ficará acima de 10% até 

outubro deste ano e acima de 8% até 

março do ano que vem. 

 

No mês, o indicador subiu 0,69%, 

número um pouco superior ao 0,65% da 

mediana das projeções dos analistas 

ouvidos pelo Valor Data e acima do 

0,59% do mês anterior. O índice de 

difusão, que mostra o percentual de 

itens em alta no mês, recuou de 74,93% 

em maio para 68,94% em junho, mas 

ainda acima dos 65,67% do mesmo mês 

do ano passado, segundo números da 

MCM Consultores Associados. É um 

percentual que continua alto, 

evidenciando uma inflação ainda 

espalhada pela economia. 

 

Medidas que buscam eliminar ou 

reduzir a inflação dos itens mais 

voláteis, os núcleos de inflação tiveram 

alguma desaceleração no IPCA-15. No 

entanto, a média dos cinco núcleos 

acompanhados com mais atenção pelo 

Banco Central (BC) ainda exibiu alta 

expressiva, passando de 1,1% em maio 

para 0,89% em junho. Em 12 meses, a 

taxa acumulada aumentou de 10,14% 

para 10,43%, aponta a MCM. Em 

resumo, medidas que procuram excluir 

choques de preços mais fortes rodam 

acima de dois dígitos no acumulado em 

12 meses. É um nível muito superior às 

metas perseguidas pelo BC neste ano e 

no ano que vem, de 3,5% e 3,25%, pela 

ordem. 

 

Um grupo que mostrou desaceleração de 

fato significativa foi o de alimentação no 

domicílio. Depois da alta de 1,71% no 

IPCA-15 de maio, o avanço em junho foi 

de 0,08%. Houve recuos fortes dos 

preços de produtos como cenoura, 

tomate, batata inglesa, hortaliças e 

verduras e frutas. Em 12 meses, no 

entanto, o aumento segue muito 

expressivo – 16,71% até este mês, 

próximo do 16,79% do observado até 

maio, de acordo com a MCM. 

 

A alta dos bens industriais também 

perdeu força – de 1,62% no mês passado 

para 0,65% neste mês. Os preços do 

grupo ficam pressionados por causa de 

problemas nas cadeias globais de 

suprimentos, um fenômeno que se 

iniciou com a pandemia da covid-19 e 

continuou com a guerra entre Rússia e 

Ucrânia. Em 12 meses, mostra a MCM, a 

variação acumulada até junho ficou em 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/24/ipca-15-tem-alta-de-069-em-junho.ghtml
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13,95%, um pouco abaixo dos 14,41% 

registrados até maio. 

 

No caso de serviços, a desaceleração no 

mês foi mais modesta, de 1% para 

0,86%. Em 12 meses, contudo, a taxa 

acumulada aumentou, porque a variação 

de junho do ano passado, que saiu da 

conta, tinha sido mais baixa, de 0,54%. 

Com isso, os preços de serviços em 12 

meses pularam de 8,16% em maio para 

8,76% em junho. As cotações do grupo 

têm subido com força devido ao efeito da 

reabertura da economia, com o fim das 

medidas de restrição à mobilidade social 

adotadas para combater os efeitos da 

covid-19. 

 

O comportamento dos serviços mais 

sensíveis à demanda não foi muito 

diferente, segundo a MCM. A variação 

no mês recuou de 0,98% para 0,86%, 

enquanto o acumulado em 12 meses 

passou de 8,36% para 8,71%. Essa 

medida exclui os grupos de serviços 

domésticos, turismo, cursos e 

comunicação, que pouco reagem ao ciclo 

econômico. 

 

O IPCA-15 de junho, como se vê, trouxe 

algumas notícias mais favoráveis sobre a 

dinâmica dos preços. Com a 

desaceleração mais forte da economia 

prevista para o segundo semestre, 

resultado do ciclo de alta dos juros, a 

inflação ao consumidor deve perder o 

fôlego aos poucos. A medida que limita a 

alíquota cobrada por Estados no ICMS 

de energia elétrica e combustíveis pode 

levar a uma redução um pouco mais 

forte dos índice de preços. Ainda assim, 

a inflação ao consumidor deve fechar o 

ano bem acima dos 3,5% da meta deste 

ano. Além disso, para trazer o indicador 

mais próximo da meta de 3,25% do ano 

que vem, os juros terão que ficar mais 

altos por mais tempo. 

 

O IPCA-15 está há dez meses acima de 

dois dígitos, sendo uma das principais 

pedras no sapato de Bolsonaro. A menos 

de 100 dias da eleição, ele tenta reduzir 

os efeitos da alta de preços a qualquer 

custo, seja pela redução de impostos de 

improviso, seja pelo aumento do valor 

de benefícios como o Auxílio Brasil e o 

vale-gás, seja pela instituição de uma 

ajuda aos caminhoneiros. 

  

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

2022/06/24/analise-inflacao-esta-um-

pouco-menos-disseminada-mas-alta-

em-12-meses-ainda-supera-

12percent.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Brasil 

Plano de saúde é maior 
impacto no IPCA-15 de junho 
 
Os preços do grupo de saúde e cuidados 
pessoais, do qual o plano de saúde faz 
parte, tiveram alta de 1,27% 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
24/06/2022 09h18  Atualizado há 2 
horas 

 
Os planos de saúde foram 

a principal pressão para a alta do 

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) 

de junho, que é considerado a prévia da 

inflação oficial no país, segundo os 

dados divulgados nesta sexta-feira pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Os preços dos planos 

de saúde subiram 2,99% e responderam 

por 0,10 ponto percentual da taxa de 

0,69% do IPCA-15 de junho. 

 

O aumento reflete o reajuste de até 

15,50% autorizado pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

em 26 de maio. Para o cálculo da 

inflação, o reajuste é aplicado, de forma 

proporcional, mês a mês. Isso porque o 

reajuste autorizado pela ANS passa a 

vigorar no mês de aniversário de 

contrato de cada plano de saúde, ou seja, 

o ciclo se encerra em abril de 2023. 

 

A percepção da alta dos preços para o 

consumidor tende a ser mais 

significativa porque, em 2021, a ANS 

tinha determinado redução, com 

reajuste negativo de 8,19%. Na 

pandemia, consumidores reduziram o 

uso de plano de saúde para outras 

doenças em função do isolamento social. 

 

Os preços do grupo de saúde e cuidados 

pessoais, do qual o plano de saúde faz 

parte, tiveram alta de 1,27% pelo IPCA-

15 de junho, o que representa um 

impacto de 0,16 ponto percentual no 

índice. Além do plano de saúde, houve 

influência também da alta de 1,38% nos 

produtos farmacêuticos, com impacto de 

0,05 ponto percentual no índice do mês. 

 

O IPCA-15 é uma prévia do IPCA, 

calculado com base em uma cesta de 

consumo típica das famílias com 

rendimento entre um e 40 salários 

mínimos, abrangendo nove regiões 

metropolitanas, além de Brasília e do 

município de Goiânia. A diferença em 

relação ao IPCA está no período de 

coleta e na abrangência geográfica. No 

caso do IPCA-15 de junho, a coleta se deu 

entre os dias 14 de maio e 13 de junho. 

 

 
— Foto: Arquivo/Agência Brasil 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/24/ipca-15-acelera-de-
059percent-em-maio-para-069percent-
em-junho-diz-ibge.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Análise: Juro neutro sob 
Bolsonaro já supera Temer e 
Dilma 
 
A taxa é considerada o ponto neutro da 
política monetária, ou seja, aquela taxa 
que não estimula nem desestimula a 
atividade econômica, e não acelera nem 
desacelera a inflação 
 
Por Alex Ribeiro, Valor — São Paulo 
24/06/2022 10h20  Atualizado há uma 
hora 
 

Marcos Santos/USP Imagens 

 

Puxada pelas incertezas fiscais desde 

o início da pandemia, a taxa de juro 

neutra no governo 

Bolsonaro já supera as vigentes 

no fim do mandato de Michel 

Temer e também as estimativas 

às vésperas do impeachment de Dil

ma Rousseff. Essa taxa é considerada 

o ponto neutro da política 

monetária, ou seja, aquela taxa 

que não estimula nem desestimula a 

atividade econômica, e não acelera nem 

desacelera a inflação. 

 

O Banco Central reconheceu que os 

juros neutros da economia subiram a 4% 

ao ano, em termos reais, em entrevista 

coletiva nesta quinta-feira (23), que 

adiantou alguns dados e estimativas do 

Relatório de Inflação. Em cerca de seis 

meses, a taxa neutra acumula alta de um 

ponto percentual, nas contas da 

autoridade monetária. 

 

Isso significa que, por um período de 

tempo indefinido, o Comitê de 

Política Monetária (Copom) 

do Banco Central terá que operar com 

juro também um ponto percentual mais 

alto para cumprir o seu mandato de 

estabilidade de preços, mesmo depois 

que terminar o atual surto 

inflacionário. 

 

Para o Tesouro Nacional, isso significa 

pagar mais caro na sua dívida pública. 

Cada ponto percentual a mais na taxa 

Selic leva a uma alta de cerca de R$ 35 

bilhões nas despesas com juros da dívida 

pública ao longo de 12 meses, ou cerca de 

0,18 ponto percentual do PIB. Esse 

impacto leva em conta apenas a 

repercussão imediata na dívida 

indexada à Selic. Ao longo do tempo, os 

juros neutros mais altos impactam 

também outras dívidas, como a 

prefixada e a indexada à inflação. 

 

Uma estimativa divulgada pelo Banco 

Central num box de seu Relatório de 

Inflação de dezembro de 2021 mostra 

que, em março de 2016, dois meses 

antes do impeachment de Dilma 

Rousseff, o juro neutro estava estimado 

em 3,74%. 

 

Apesar de todo o enfraquecimento nas 

contas públicas na gestão Dilma, com a 

volta dos déficits primários e pedaladas 

fiscais, os juros neutros caíram durante 

o mandato da petista. Quando Luiz 

Inácio Lula da Silva deixou o governo, a 

taxa estava em 6,28%, segundo 

estimativa do Banco Central. 

 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/23/taxa-de-juros-real-neutra-passou-de-35percent-para-4percent-diz-diretor-do-bc.ghtml
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Também no governo Temer houve 

queda no juro neutro, que no fim de seu 

mandato tinha uma taxa estimada em 

2,97%, segundo o Banco Central. Nesse 

período, foram adotadas medidas como 

o teto de gastos 

públicos e restrições à expansão do

 crédito em bancos 

públicos com recursos parafiscais. 

 

No primeiro ano do governo Bolsonaro, 

o juro neutro caiu levemente, segundo as 

estimativas do BC, chegando a um 

mínimo de 2,9%. No período, foi 

aprovada a reforma da Previdência 

Social. Mas, desde o início da 

pandemia, em 2020, os juros neutros 

voltaram a subir. 

 

O Banco Central não deu detalhes sobre 

o que, exatamente, levou ao aumento da 

taxa neutra de juros. Mas, em seus 

comunicados e atas de suas reuniões, 

vem afirmando que as incertezas fiscais 

contribuem para seu o aumento. 

 

No momento atual, em que o Banco 

Central está num ciclo de aperto 

monetário para baixar uma inflação que 

chegou a 11,7% no período de 12 meses 

até maio, isso significa que é necessária 

uma dose adicional de um ponto 

percentual para atingir o mesmo efeito 

para conter o avanço dos preços. 

 

Os analistas do mercado financeiro 

haviam reconhecido a alta dos juros 

neutros bem antes do Banco Central. A 

pesquisa pré-Copom de dezembro, em 

que a autoridade monetária colheu as 

estimativas do mercado as vésperas de 

sua reunião daquele mês, já apontavam 

uma taxa neutra de 4% ao ano, em 

termos reais. 

 

Na ocasião, o Copom reviu apenas 

parcialmente a sua estimativa. O box de 

seu Relatório de Inflação de dezembro 

estimou a taxa neutra em 3,6%, e o 

Copom passou a trabalhar com uma taxa 

neutra de 3,5% em seus modelos de 

projeção de inflação. 

 

Na pesquisa pré-Copom de dezembro, 

93% os analistas econômicos disseram 

que as incertezas fiscais pesaram na 

elevação da taxa neutra de juro. O 

cenário internacional também foi citado 

entre as razões por 35% dos analistas do 

mercado, e a evolução do processo 

inflacionário, por 29%. 

 

É possível que a 

própria alta da Selic tenha contribuído 

para o aumento da taxa neutra. Na 

teoria, a taxa neutra depende de fatores 

que equilibram as taxas de poupança e 

investimento em nível internacional, 

acrescidos de um prêmio de risco para o 

Brasil. Mas a visão do mercado sobre a 

taxa neutra acaba sendo muito 

contaminada também pelo nível da taxa 

Selic vigente no curto prazo. 

 

As revisões nas estimativas do mercado 

financeiro para a taxa neutra para 4% 

ocorreram antes da nova onda de 

deterioração na política fiscal, como o 

conjunto de medidas em estudo no 

governo e no Congresso para conter 

reajustes de preços e aumentar 

transferências à população durante o 

período eleitoral. 

 

Uma parcela dos analistas econômicos 

está revendo para cima, novamente, as 

suas estimativas para a taxa neutra de 

juros. Os juros reais de longo prazo 

acima de 5% negociados em mercado 

também são um indicador de que está 

havendo uma nova revisão nas 

estimativas da taxa neutra. 

 

Uma alta de um ponto percentual na 

taxa neutra significa, também, que o 

Tesouro Nacional precisa fazer um 
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superávit primário no longo prazo um 

ponto percentual mais alto para 

estabilizar a dívida pública. Uma regra 

de bolso usada pelos economistas para 

estimar o superávit primário necessário 

é a diferença entre os juros neutros e a 

tendência de crescimento de longo prazo 

da economia. 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/06/24/analise-juro-neutro-
sob-bolsonaro-ja-supera-temer-e-
dilma.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Consumo de aço no mercado 
brasileiro recua 15,7% em 
maio, diz Aço Brasil 
 
No acumulado de 2022, o consumo 
aparente teve queda de 14,6% em 
relação a igual período do ano anterior 
e as vendas, recuo de 14,7% 
 
Por Ivo Ribeiro, Valor — São Paulo 
24/06/2022 11h54  Atualizado há 15 
minutos 

 
As vendas de aço no mercado 

brasileiro continuaram em queda 

firme no mês de maio, apesar de leve 

melhora, em alguns casos, em relação ao 

desempenho de abril. É o que retrata os 

números da entidade das fabricantes, 

o Instituto Aço Brasil, e das 

distribuidoras de aços planos, o Inda, 

divulgados nesta semana. 

 

Os volumes das usinas direcionados ao 

mercado interno registraram recuo de 

13,4% na comparação com mesmo mês 

do ano passado, com 1,8 milhões de 

toneladas, informou o Aço Brasil em seu 

boletim mensal. 

 

De janeiro a maio, o tombo nas vendas 

foi de 14,7% frente ao mesmo período do 

ano passado. 

 

Por sua vez, o consumo aparente — 

soma de vendas internas mais material 

importado — atingiu 2,1 milhões de 

toneladas, o que representou recuo de 

15,7% ante um ano atrás, informou. No 

acumulado de 2022, teve queda de 

14,6% na mesma base de comparação. 

 

Ao mesmo tempo, as usinas buscaram 

mais o mercado externo e conseguiram 

elevar em 43% os volumes embarcados 

de material acabado (laminados) e semi-

acabados (principalmente placas). O 

volume de maio alcançou 1,1 milhão de 

toneladas, gerando divisas de US$ 1 

bilhão, com alta de 64,8% sobre maio de 

2021, conforme o Aço Brasil. 

 

Nos cinco primeiros meses do ano, o 

aumento de embarques ao exterior foi de 

32,4%, com 5,6 milhões de toneladas, o 

que rendeu US$ 4,8 bilhões — alta de 

57,9%. 

 

Com a desaceleração do mercado 

doméstico, depois de vivenciar um 

período de exuberância — entre junho 

de 2020 e agosto de 2021 —, as 

importações vêm se ajustando à 

demanda. No mês passado, somaram 

276 mil toneladas, com baixa de 40,9% 

sobre maio do ano passado. 

 

Em 2022, até maio, o volume total de 

importações alcançou 1,3 milhão de 

toneladas — decréscimo de 32,1% 

perante o mesmo período do ano 

anterior. Em valor, avanço de 9,5%, para 

US$ 2 bilhões, devido à elevação dos 

preços internacionais do aço neste ano, 

até início de maio. 

 

Desempenho no varejo de aço 
plano 
 
No canal de distribuição de aços 

planos no mercado interno, o 

volume comercializado em registrou 

queda de 3,2% na base de comparação 

anual, com 312 mil toneladas, informou 

o Inda em seu relatório. No entanto, 

sobre abril teve alta de 3,1%. No total do 

ano, a queda verificada é de 1,8%. 

 

Ou seja, o mercado anda meio de lado 

com certo esfriamento nos lançamentos 

imobiliários e problemas ainda no setor 

automotivo, além de uma reação tímida 

da economia do país, com inflação e 
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juros elevados e o câmbio oscilando na 

faixa de R$ 5. 

 

As empresas da rede de varejo 

reforçaram suas compras no mês, com 

366,7 mil toneladas, segundo o Inda, o 

que representou alta de 46,6% frente a 

abril e de 6,1% sobre um ano atrás. 

Porém, no ano, o volume mostra recuo 

de 7,7% — em linha com a demanda dos 

setores consumidores, como máquinas e 

equipamentos, construção e linha 

branca e autopeças. 

 

Os estoques na rede fecharam maio com 

giro de 2,5 meses de venda, número 

considerado saudável, mas a perspectiva 

é que subissem um pouco em junho com 

o volume de compras maior. 

 

Os preços praticados no país por parte 

das usinas passam, devido a esse cenário 

negativo, por ajustes — concessão de 

descontos. Há uma forte baixa no 

mercado internacional — China, EUA e 

Europa — do início de maio para cá, 

elevando os prêmios no país. 

 

 
— Foto: Divulgação/ArcelorMittal 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/24/consumo-de-ao-no-
mercado-brasileiro-recua-157-pontos-
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brasil.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/24/consumo-de-ao-no-mercado-brasileiro-recua-157-pontos-percentuais-em-maio-diz-ao-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/24/consumo-de-ao-no-mercado-brasileiro-recua-157-pontos-percentuais-em-maio-diz-ao-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/24/consumo-de-ao-no-mercado-brasileiro-recua-157-pontos-percentuais-em-maio-diz-ao-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/24/consumo-de-ao-no-mercado-brasileiro-recua-157-pontos-percentuais-em-maio-diz-ao-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/24/consumo-de-ao-no-mercado-brasileiro-recua-157-pontos-percentuais-em-maio-diz-ao-brasil.ghtml


9 

 

 
 

Legislação 

STJ decide extinguir 
arbitragem de sócios 
minoritários da JBS 
 
Ministros da 2ª Seção acabaram com 
discussão estimada em cerca de R$ 12 
bi 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
24/06/2022 05h00  Atualizado há 7 
horas 

 

 
Marco Aurélio Bellizze: só em caso de 

inércia da companhia ação seria válida 

— Foto: Divulgação 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), de 

forma unânime, determinou a extinção 

da arbitragem movida por sócios 

minoritários contra os controladores da 

JBS. O processo estava em tramitação 

desde 2017. Foi protocolado após os 

irmãos Wesley e Joesley Batista 

confessarem que cometeram atos de 

corrupção em acordos de colaboração 

premiada com o Ministério Público 

Federal. 

 

Essa discussão estava estimada em cerca 

de R$ 12 bilhões. Os minoritários 

pediam para que a companhia fosse 

ressarcida por prejuízos sofridos com 

desvios de caixa para pagar propina. 

 

A decisão de extinguir o processo foi 

proferida pela 2ª Seção. Os ministros 

levaram em conta a existência de uma 

outra arbitragem sobre o mesmo tema, 

bem mais recente - de janeiro de 2021 - 

que tem como autora a própria JBS. 

 

Para eles, o processo movido pela 

companhia, mesmo sendo mais novo, 

deve prevalecer sobre o dos 

minoritários. Consideraram que a ação 

de responsabilidade só pode ser 

apresentada pelo minoritário quando há 

inércia por parte da companhia, o que 

não teria acontecido nesse caso. 

 

Quando os minoritários iniciaram a 

arbitragem, a JBS já havia sido 

provocada pelo BNDES - um de seus 

principais acionistas, na época com 

cerca de 20% do capital - e tinha 

publicado edital de convocação para 

uma assembleia-geral sobre o tema. 

 

O edital foi publicado em julho de 2017 e 

a assembleia estava marcada para o mês 

de setembro. Mas surgiu discussão, na 

época, sobre a participação dos irmãos 

Batista - se teriam ou não direito a voto. 

O caso foi parar na Justiça e o prazo para 

a convocação dos acionistas foi 

suspenso. 

 

A assembleia ocorreu somente em 

outubro de 2020. Ficou definido que a 

empresa deveria entrar com uma ação 

de responsabilidade contra os 

controladores, administradores e ex-

administradores em um prazo de até 90 

dias. Essa deliberação teria justificado o 

início da arbitragem somente em janeiro 
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de 2021 - mais de quatro anos depois da 

instauração pelos minoritários. 

 

Inicialmente, havia dois processos de 

minoritários. O primeiro foi protocolado 

pelo investidor Aurélio Valporto em 

agosto de 2017. O segundo foi 

apresentado em 2018 pela gestora de 

recursos SPS Capital. Por tratarem do 

mesmo tema e mesmos pedidos, ambos 

foram unificados. 

 

Tanto esse processo unificado como o de 

autoria da própria JBS estão na Câmara 

de Arbitragem do Mercado (CAM), que 

fica hospedada na B3. A discussão sobre 

qual dos dois deveria prevalecer foi 

levada ao STJ pela empresa. 

 

Os ministros analisaram dois conflitos 

de competência. Um apresentado pela 

JBS e o outro pela sua controladora, a 

J&F. Os irmãos Batista participaram 

como partes interessadas no caso. Nos 

dois havia pedido de extinção do 

processo dos minoritários (CC 185.702 e 

CC 185.705). 

 

Os representantes da empresa trataram 

o processo dos minoritários como 

“oportunista”. Afirmaram aos ministros 

que Aurélio Valporto detém 

0,0000036% do capital. Ele adquiriu 

um lote de ações da JBS no valor de R$ 

8 mil dias depois de o edital de 

convocação para a assembleia-geral ter 

sido divulgado pela empresa, em julho 

de 2017. 

 

“E antes mesmo do dia designado para a 

realização da assembleia ingressou com 

uma arbitragem que teria o mesmo 

objeto daquela que seria deliberada 

pelos acionistas. Ele viu uma 

oportunidade de negócio”, sustentou aos 

ministros o advogado Eduardo Munhoz, 

representante da J&F no caso. 

 

Os advogados da empresa e dos irmãos 

Batista citaram por diversas vezes no 

julgamento que haveria interesse 

econômico por parte dos minoritários. É 

que o artigo 246 da Lei das S/A, que 

permite ao minoritário entrar com ação 

de responsabilidade contra os 

controladores em nome da companhia, 

prevê um prêmio de 5% do valor da 

indenização para os acionistas que 

propõem essa ação. 

 

Representante dos minoritários no caso, 

o advogado Fabiano Robalinho rechaçou 

essas informações. Afirmou aos 

ministros que os minoritários detém, em 

conjunto, cerca de R$ 50 milhões em 

ações da JBS e que prestaram caução de 

R$ 3 milhões para litigar nesse caso. 

 

Ele disse que a JBS foi citada desde o 

começo da arbitragem e atuava no 

processo na condição de interveniente. 

Frisou ainda que existe uma sentença 

arbitral garantindo a legitimidade dos 

minoritários para propor a ação e que a 

companhia não se opôs e não apresentou 

recurso no prazo. 

 

“Por que a JBS quer uma arbitragem 

nova e ela mesma ter que arcar com os 

custos? Não tem muita explicação, senão 

o interesse de ter um processo simulado 

entre ela e os seus controladores”, disse 

Robalinho. 

 

O MPF se manifestou a favor dos 

minoritários nesse caso. Também havia 

parecer, nos autos, da Associação dos 

Investidores no Mercado de Capitais 

(Amec). Havia preocupação do mercado, 

desde o começo dessa discussão, de que 

a decisão dos ministros gerasse 

precedente e enfraquecesse o poder dos 

minoritários. 

 

O relator do caso na 2ª Seção, ministro 

Marco Aurélio Bellizze, afirmou, em seu 
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voto, que a ação de responsabilidade 

deve ser movida prioritariamente pela 

companhia lesada. Ele interpretou que 

somente em caso de inércia é que a lei 

confere subsidiariamente aos acionistas 

legitimidade para promover a ação. 

 

“Pode propor [a ação] se a empresa não 

tiver promovido a medida cabível em um 

prazo de 90 dias da decisão da 

assembleia ou se a deliberação for 

negativa”, frisou. Todos os demais 

ministros da Seção concordaram. 

 

Um dos representante da JBS no caso, o 

advogado Celso Xavier, do escritório 

Demarest, diz que a “maioria 

esmagadora” dos acionistas da 

companhia quis propor uma arbitragem 

autônoma. A decisão do STJ, portanto, 

fez prevalecer a vontade da maioria dos 

minoritários. 

 

“Não se trata aqui, então, de não 

reconhecer que um minoritário, na 

forma do artigo 246, possa em alguns 

casos ajuizar ação de reparação contra o 

controlador. Isso é importante quando a 

companhia deixa de tomar a atitude. 

Mas não ocorreu nesse caso”, afirma 

Xavier. 

 

Já o advogado que representa os 

minoritários, Fabiano Robalinho, 

entende que a decisão põe fim às ações 

baseadas no artigo 246. “Dificilmente 

um minoritário assumirá os custos de 

mover uma ação dessas ciente de que 

será extinta quando a companhia 

resolver iniciar a sua própria ação”. Ele 

diz que apresentará embargos contra 

essa decisão e estuda outras medidas 

possíveis. 

 

 

 

 

 

https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/06/24/stj-decide-extinguir-
arbitragem-de-socios-minoritarios-da-
jbs.ghtml  
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Economia 

Passagens aéreas, alimentos e 
transporte por aplicativo: 
Veja os itens que mais 
subiram na inflação 
 
Em 12 meses, há itens que acumulam 
alta acima de 100% 
 
Por Carolina Nalin 
24/06/2022 11h03  Atualizado há uma 
hora 

 
Medida pelo IPCA-15, a prévia da 

inflação do mês de junho acelerou para 

0,69% e apontou que o aumento dos 

preços não dá trégua ao consumidor. 

Dos alimentos às passagens aéreas, 

passando pelos combustíveis e gás de 

botijão, a inflação corrói o poder de 

compra do brasileiro em meio à 

reabertura econômica. Em 12 meses, há 

itens que acumulam alta acima de 100%. 

 

Veja a seguir os itens que mais 

subiram na inflação: 

 

Passagens aéreas: alta de 123,26% 

em 12 meses 

 

 
Alta de preços pode frear a retomada do 

setor aéreo. Na foto, Aeroporto Santos 

Dumont, Rio de Janeiro — Foto: 

Infoglobo/Hermes de Paula 

Números do IPCA-15 de junho 

levantados pelo GLOBO mostram que as 

passagens aéreas subiram 123,26% em 

12 meses. É que a reabertura da 

economia ocorre em meio a uma 

conjuntura desfavorável: a guerra na 

Ucrânia mexeu com a economia global e 

fez disparar, inclusive, os preços das 

passagens. 

 

O impacto do conflito no Leste Europeu 

impacta os preços dos combustíveis e 

coincide com a retomada do setor aéreo, 

já que a melhora da pandemia 

possibilitou a retomada de eventos e 

demais atividades presenciais. Para o 

consumidor, ficou mais difícil fazer 

caber o valor da passagem no 

orçamento.  

 

Os preços dos alimentos também pesam 

mais no orçamento das famílias 

brasileiras nos últimos meses. As frutas 

e hortaliças foram as que mais 

encareceram no período. 

 

Sazonalmente, os preços dos chamados 

hortifrutigranjeiros ficam mais caros 

por causa das chuvas de verão, que 

prejudicam as colheitas. Mas, em 2022, 

a pressão ganhou um “combustível” a 

mais: o aumento do diesel. Como o frete 

tem forte peso na composição desses 

preços, o reajuste do diesel encareceu os 

produtos na feira. 

 

Altas tão expressivas nos itens básicos 

significa, para muitas famílias, ter que 

substituir os alimentos mais caros por 

outros mais em conta ou reduzir a 

quantidade de itens no caminho. 

 

Veja os alimentos e bebidas que 

mais encareceram em 12 meses: 

 

 Abobrinha: 101% 

 Cenoura: 99,55% 

 Pepino: 84,03 
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 Batata-inglesa: 65,93% 

 Café moído: 65,41 

 Tomate: 65,08% 

 Melão: 61,26% 

 Morango: 54,08% 

 Cebola: 52,32% 

 Pimentão: 48,89% 

 Óleo de soja: 32,59% 

 Leite longa vida: 29,14% 

 

Transporte por aplicativo sobe 
64,03% em 12 meses 
 
Quem costuma utilizar transporte por 

aplicativo percebeu que o serviço ficou 

mais caro. De acordo com o IPCA-15, o 

transporte por app subiu 64,03% em 12 

meses. O principal vilão é o preço dos 

combustíveis que não pára de subir 

diante dos reajustes concedidos nas 

refinarias e repassados às 

distribuidoras, chegando até as bombas 

dos postos. O aumento no preço da 

gasolina, etanol e GLP têm resultado em 

tempo de espera maior e corridas mais 

caras para o consumidor. 

 

Além dos preços elevados dos 

combustíveis, os motoristas enfrentam 

custos maiores de manutenção, 

licenciamento e demais necessidades 

para manter os automóveis funcionando 

de forma adequada. O seguro voluntário 

de veículo, por exemplo, subiu 39,91% 

em 12 meses. 

 

Combustíveis: alta de 27,36% 
 
O aumento dos preços dos combustíveis 

não é novidade para o brasileiro. O preço 

do diesel, da gasolina, do etanol e do gás 

veicular pesam ainda mais no 

orçamento desde o ano passado. Com a 

entrada em vigor de mais um reajuste 

da Petrobras no preço dos 

combustíveis, motoristas se 

equilibram como podem em 

diferentes estratégias para 

continuar abastecendo os veículos e 

continuar nas ruas e estradas. 

 

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

ticia/2022/06/passagens-aereas-

alimentos-e-transporte-por-aplicativo-

veja-os-itens-que-mais-subiram-na-

inflacao.ghtml  
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Economia 

Auxílios, ICMS, Petrobras: veja 
as idas e vindas do governo 
para segurar o preço dos 
combustíveis 
 
Na tentativa de reduzir impacto da alta 
na gasolina, diesel e gás na eleição, 
Bolsonaro e aliados já mudaram de 
planos várias vezes sem alcançar 
objetivo 
 
Por Manoel Ventura — Brasília 
24/06/2022 04h30  Atualizado há 7 
horas 
 

 
Caminhão abastece em posto de 

combustíveis no Rio Hermes de Paula / 

Agência O Globo 

 

A menos de quatro meses da eleição, o 

presidente Jair Bolsonaro 

decidiu elevar de R$ 400 para R$ 

600 o valor mínimo do Auxílio 

Brasil, programa social criado para 

substituir o Bolsa Família. 

 

A decisão foi tomada às pressas, mas 

depois de muitas idas e vindas, como 

têm sido marcadas as muitas tentativas 

do governo de reduzir o impacto da alta 

dos preços de gasolina, diesel e gás de 

cozinha na inflação e no humor dos 

eleitores. 

 

Para criar um fato positivo na campanha 

à reeleição e driblar as restrições fiscais 

e a legislação eleitoral -- que impede a 

ampliação de benefícios no ano da 

disputa --, o governo vai incluir a 

iniciativa na PEC dos Combustíveis, que 

buscava originalmente zerar o ICMS do 

óleo diesel. A proposta tramita no 

Senado. 

 

Não é a única “bondade” em elaboração 

no governo nesta semana. O assunto vai 

ser levado pelo Planalto para a reunião 

de líderes do Congresso Nacional na 

próxima semana juntamente com outra 

ideia: criar um vale para caminhoneiros 

autônomos de R$ 1 mil para compensar 

a alta no preço do diesel. 

 

O programa está sendo chamado no 

Executivo de “Pix Caminhoneiro”. Além 

disso, o auxílio para a compra de gás de 

cozinha deve ser dobrado. 

 

Todos os benefícios durariam apenas até 

dezembro, logo após a eleição, com um 

custo total de quase R$ 30 bilhões. 

Apesar das muitas iniciativas, o governo 

não conseguiu até agora alcançar seu 

objetivo. 

 

O preço dos combustíveis não para de 

subir, impulsionando a inflação, 

enquanto o governo e o Congresso 

parecem dispostos a adotar propostas 

cada vez mais caras aos cofres públicos à 

medida que se aproximam as 

eleições. Veja as ideias já cogitadas 

e abandonadas pelo governo: 

 

Isenção dos tributos federais 
sobre diesel 
 
Adotada em março pelo governo, 

reduziu o impacto no produto em R$ 

0,33 por litro, mas altas do petróleo e do 

dólar, turbinadas pela guerra na 

Ucrânia, engoliram o impacto da 

benesse. 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/governo-quer-auxilio-brasil-de-r-600.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/governo-quer-auxilio-brasil-de-r-600.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/governo-quer-auxilio-brasil-de-r-600.ghtml
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Alíquota única dos estados para o 
ICMS do diesel 
 
Na mesma lei que gerou a isenção 

federal, foi determinado que os estados 

tivessem alíquota única. Mas os estados 

conseguiram driblar esta regra, 

estabelecendo um teto elevado e 

permitindo que cada unidade da 

federação desses descontos, impedindo 

mudanças. O caso foi questionado no 

Supremo Tribunal Federal (STF) e os 

estados acabaram desistindo da 

artimanha. 

 

Lei para unificar ICMS em 17% 
 

 
Votação do teto do ICMS para 

combustíveis, energia, transporte e 

telecom no Senado — Foto: Antonio 

Molina/Fotoarena 

 

O governo decidiu forçar uma queda dos 

impostos dos combustíveis, 

classificando esses produtos como 

essenciais, juntamente com energia, 

telecomunicações e transporte público. 

Com isso, o tributo teria um teto de 17% 

ou 18% (a depender do estado). 

 

Estados reclamaram de corte de receita 

e foi estabelecido um gatilho: caso a 

queda da arrecadação chegue a 5%, a 

União compensaria os estados. Projeto 

já aprovado no Congresso, foi 

sancionado ontem por 

Bolsonaro com vetos. 

 

PEC para zerar ICMS do diesel 
 

Diante da escalada internacional do 

petróleo e dos preços dos combustíveis, 

o governo decidiu criar um espaço fora 

do teto de gastos, através de PEC, para 

compensar os estados que zerarem o 

ICMS do diesel até dezembro. 

 

Essa medida teria impacto de cerca de 

R$ 29 bilhões, para reduzir os estados 

apenas em parte pela redução do ICMS. 

 

Vale-caminhoneiro e vale gás 
 

 
Distribuição de botijão de gás no Rio — 

Foto: Guito Moreto 

 

O governo decidiu ampliar ainda mais a 

ofensiva e retomou o projeto de criar um 

voucher para caminhoneiros e turbinar 

o vale-gás. A ideia inicial para os 

caminhoneiros era de uma ajuda de R$ 

400 mensais, em seis parcelas, até o fim 

do ano. 

 

Mas diante das reações, o governo 

decidiu elevar o valor para R$ 1 mil. O 

vale-gás, hoje bimensal, seria mensal. 

 

Sai ICMS zero para diesel, entra 
Auxílio Brasil turbinado 
 
Diante da necessidade de provocar um 

impacto positivo na campanha de 

reeleição de Bolsonaro, que aparece em 

segundo lugar nas pesquisas, o governo 

abandonou a ideia de zerar o ICMS do 

diesel e compensar os estados por isso. 

 

Agora, vai usar os cerca de R$ 30 bilhões 

para ampliar o Auxílio Brasil de R$ 400 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/bolsonaro-sanciona-teto-para-icms.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/bolsonaro-sanciona-teto-para-icms.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/bolsonaro-sanciona-teto-para-icms.ghtml
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para R 600. Esse beneficio seria feito 

junto com o vale-caminhoneiro, 

chamado de “PIX caminhoneiro” e a 

ampliação do vale-gás. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/auxilios-icms-petrobras-
veja-as-idas-e-vindas-do-governo-para-
segurar-o-preco-dos-
combustiveis.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Pacote para turbinar 
benefícios sociais pode 
esbarrar em restrições 
eleitoral e fiscal 
 
A 100 dias das eleições, criação de uma 
bolsa-caminhoneiro de R$ 1 mil tem 
como entrave a legislação eleitoral 

 
André Borges e Anna Carolina Papp, O 
Estado de S.Paulo 
24 de junho de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA - Em busca de amenizar o 

custo político da disparada 

dos combustíveis, a proposta do 

governo de turbinar benefícios 

sociais, incluindo a criação de uma 

bolsa-caminhoneiro de até R$ 1 

mil por mês, a 100 dias das eleições, 

esbarra em restrições jurídicas e fiscais, 

segundo especialistas ouvidos 

pelo Estadão. 

 

A reportagem apurou que as 

movimentações têm sido acompanhadas 

com lupa por membros do Tribunal de 

Contas da União (TCU), órgão que 

fiscaliza o uso do dinheiro público. 

 

A legislação eleitoral determina que, no 

ano em que se realizam as eleições, fica 

proibida a distribuição gratuita de bens 

ou benefícios pela administração 

pública. As únicas exceções são 

programas sociais que já estejam em 

curso. Fora isso, é preciso que o governo 

publique um decreto de “estado de 

calamidade pública” ou de “situação de 

emergência”. 

 

Na avaliação do líder do governo 

no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), a 

criação do benefício não exigiria 

nenhum tipo de decreto pelo governo 

federal, porque se trata de uma situação 

emergencial internacional – a guerra 

entre a Rússia e Ucrânia, cujo conflito se 

iniciou há quatro meses – já instaurada 

e que tem exigido movimentos de todos 

os países em programas sociais e de 

compensação devido à alta dos 

combustíveis. 

 

“O decreto de calamidade da pandemia, 

que envolvia vários segmentos da 

sociedade, era recomendado. Mas não 

podemos abrir a porteira agora por 

causa de um problema específico, que é 

do segmento de combustível, para isso 

não virar uma festa nos municípios”, 

disse Portinho à reportagem. “Eu 

entendo que a questão é emergencial e 

internacional. Não dá para esperar as 

eleições. Não há necessidade de 

decreto.” 

 

O plano em análise neste momento é 

usar os R$ 29,6 bilhões previstos 

na Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) dos 

combustíveis e que seriam destinados 

à compensação de Estados que zerassem 

o ICMS sobre diesel e gás até dezembro 

deste ano. A preocupação do governo é 

de que o dinheiro chegue à mão da 

população, em vez de ser repassado aos 

governos estaduais e, assim, não surtir o 

efeito esperado nas urnas. 

 

Além da bolsa-caminhoneiro de até R$ 1 

mil, que seria dada mensalmente até 

dezembro, o governo quer usar esses 

recursos para ampliar o Auxílio 

Brasil de R$ 400 para R$ 600 e, 

ainda, dobrar o valor do vale-gás (hoje, 

de R$ 53 a cada dois meses). 

 

“É um conjunto de iniciativas, entre 

todas que estão sendo debatidas, para 

que caiba dentro dos R$ 30 bilhões da 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-auxilio-brasil-pec-combustiveis,70004100260
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-auxilio-brasil-pec-combustiveis,70004100260
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-auxilio-brasil-pec-combustiveis,70004100260
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/tcu-tribunal-de-contas-da-uniao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/senado-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec-dos-combustiveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec-dos-combustiveis
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec-dos-combustiveis
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PEC do Ministério da Economia”, 

afirmou o senador. “Temos o receio de 

que os Estados estejam insensíveis com 

a população. Não adianta isso não 

chegar na ponta da sociedade. É preciso 

que o benefício chegue a quem precisa.” 

 

Pooposta do governo visa ampliar o 

Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 

600  Foto: Marcello Casal Jr/ Agência 

Brasil 

 

Gasto transitório ou permanente? 
 
Na avaliação do diretor da Instituição 

Fiscal Independente, Daniel Couri, 

ainda que a criação da bolsa-

caminhoneiro de R$ 1 mil possa ser 

questionada pela proximidade da 

eleição, do ponto de vista fiscal, ela seria 

permitida desde que o benefício seja 

criado por uma PEC, que é a intenção do 

governo. 

 

"Pode-se argumentar que esse novo 

auxílio aos caminhoneiros fere a 

legislação eleitoral, mas isso pode ser 

resolvido via PEC", diz. "Agora, continua 

sendo um gasto fora do teto de gastos – 

isso porque já era extra-teto se esse valor 

fosse usado para compensar os Estados, 

só muda o destino do dinheiro. O 

governo não tem espaço fiscal para 

gastar R$ 30 bilhões." 

 

A grande preocupação, avalia Couri, é 

que ainda que as propostas na mesa 

tenham data de validade – até o fim do 

ano –, há grandes chances de se 

tornarem gastos permanentes. Um 

exemplo é o próprio Auxílio Brasil, que 

inicialmente teria o valor de R$ 400 

apenas em 2022; mas, em abril, uma 

medida provisória tornou esse piso 

permanente. 

 

"Essas medidas têm um custo fiscal 

relevante e a gente já teve prova de que 

reduzir gastos sociais é difícil. Ainda que 

seja temporário, cria-se um risco de que 

esse gasto permaneça em 2023, na 

próxima gestão, como se você estivesse 

aumentando o sarrafo”, diz Couri. 

 

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

ias/geral,pacote-turbinar-beneficios-

sociais-restricoes-eleitor,70004100782  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

INSS começa a pagar 
benefícios de junho para 
aposentados e pensionistas 
nesta sexta; veja calendário 
 
A ordem de pagamento é baseada nos 
valores e números finais do cartão de 
benefícios 

 
Redação , O Estado de S.Paulo 
24 de junho de 2022 | 11h34 

 
O Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) começa a pagar nesta 

sexta-feira, 24, os benefícios referentes a 

junho a aposentados e pensionistas 

que recebem até um salário mínimo, 

hoje R$ 1.212. Os pagamentos vão até o 

dia 7 de julho. Já os benefícios acima do 

salário mínimo serão pagos a partir do 

dia 1º, e também vão até o dia 7 de julho. 

  

Além do valor, o calendário de 

pagamentos do INSS leva em conta o 

número final do cartão do benefício, que 

é o último número antes do traço que 

separa o dígito verificador.  

 

Posto do INSS; pagamentos dos 

benefícios de junho começa nesta sexta-

feira.  Foto: WERTHER 

SANTANA/ESTADÃO 

 

Confira as datas de pagamento 
dos benefícios de junho abaixo 
 

Benefícios de até um salário 

mínimo 

 

Número final / Data de pagamento 

 1                 24/06  

 2                27/06 

 3                28/06 

 4                29/06  

 5                30/06  

 6                01/07  

 7                04/07  

 8                05/07  

 9                06/07  

 0                07/07  

 

Benefícios acima do salário 
mínimo 
 

Número final / Data de pagamento 

 1 e 6              01/07  

 2 e 7              04/07  

 3 e 8              05/07  

 4 e 9              06/07  

 5 e 0              07/07  

 

Como consultar benefícios do 
INSS? 
 
Para realizar consultas, os beneficiários 

podem ir até uma unidade do INSS. 

Também é possível ligar para a Central 

de Atendimento, que atende de segunda 

a sábado, das 7h às 22h, através do 

número 135. É necessário informar o 

CPF e confirmar informações 

cadastrais.  

 

Outra forma de consultar benefícios é 

através do site Meu INSS ou do 

aplicativo Meu INSS, disponível para 

Android e iOS. Ambos exigem login.  

 

O INSS atualmente paga benefícios a 

mais de 36 milhões de pessoas. 

  

 

 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/inss-instituto-nacional-do-seguro-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inss-instituto-nacional-do-seguro-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/aposentadoria
https://meu.inss.gov.br/#/login
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Economia 

Meta de inflação de 2025 será 
de 3%, define Conselho 
Monetário Nacional 
 
Não houve modificações nas metas para 
2023 (3,25%) e 2024 (3%) 

 
23.jun.2022 às 18h22Atualizado: 
23.jun.2022 às 19h34 
Nathalia Garcia 
BRASÍLIA 
 
O CMN (Conselho Monetário Nacional) 

definiu nesta quinta-feira (23) que a 

meta de inflação para 2025 será de 3%, 

com intervalo de tolerância de 1,5 ponto 

percentual para mais ou para menos. 

 

O órgão colegiado também confirmou 

que as metas para 2022, 2023 e 2024 se 

mantêm em 3,50%, 3,25% e 3%, 

respectivamente, com a mesma 

margem. 

 

"O CMN avalia que a fixação da meta de 

inflação em 2025 em 3,00% reduz 

incertezas e aumenta a capacidade de 

planejamento das famílias, das 

empresas e do governo, estimulando o 

investimento, a produção e elevando o 

bem-estar da sociedade brasileira", disse 

o Ministério da Economia em nota. 

 

"O processo de consolidação fiscal 

propicia as condições necessárias para 

que a meta seja atingida. A expectativa 

de inflação futura, projetada no Boletim 

Focus mais recente disponível para o 

ano em questão, mostra-se ancorada à 

meta de inflação estabelecida", 

continuou. 

 
Sede do Banco Central, em Brasília 

- Pedro Ladeira - 4.mai.22/Folhapress 

 

O CMN é atualmente presidido pelo 

ministro Paulo Guedes (Economia) e 

composto pelo presidente do 

BC, Roberto Campos Neto, e por Esteves 

Colnago, secretário especial de Tesouro 

e Orçamento do Ministério da 

Economia.  

 

A meta serve para ancorar as 

expectativas do mercado financeiro e, 

desde 2019, vem sendo reduzida em 

0,25 ponto percentual ao ano até chegar 

aos 3%, em alinhamento com outras 

economias emergentes. 

 

Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do 

BC e sócio fundador da Mauá Capital, vê 

a meta de 3% como "um desafio" para o 

Brasil. "Mas um bom desafio", comentou 

ele, antes da reunião do CNM. 

 

O BC calibra a taxa básica de juros, a 

Selic, para atingir o centro da meta de 

inflação. 

 

Quando a inflação encerra o ano acima 

do teto do alvo, o presidente do BC fica 

obrigado a apresentar uma carta aberta 

ao ministro da Economia justificando as 

razões de não ter cumprido o objetivo e 

explicando as providências que serão 

tomadas para que a inflação volte aos 

limites fixados. 

 

Foi o caso em 2021, quando Campos 

Neto escreveu que a inflação de dois 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nathalia-garcia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inflacao/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/meta-de-inflacao-de-2023-sera-de-325-a-menor-em-20-anos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/meta-de-inflacao-de-2024-sera-de-3-define-conselho-monetario.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/paulo-guedes/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/roberto-campos-neto/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/selic/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/selic/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/campos-neto-diz-em-carta-a-guedes-que-inflacao-de-2-digitos-e-culpa-de-fenomeno-global.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/campos-neto-diz-em-carta-a-guedes-que-inflacao-de-2-digitos-e-culpa-de-fenomeno-global.shtml
http://www.folha.com.br/
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dígitos (10,06%) era culpa do fenômeno 

global. O presidente do BC citou 

também a pressão cambial, o risco fiscal 

e a crise hídrica para justificar o estouro 

do teto da meta no ano passado. 

 

Diante de uma inflação persistente e 

disseminada nos últimos meses, com 

choques provocados mais recentemente 

pela Guerra da Ucrânia, a autoridade 

monetária já admite o descumprimento 

da meta pelo segundo ano consecutivo. 

 

No acumulado de 12 meses até maio, o 

IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo) atingiu 11,73%. A 

estimativa do BC para a inflação de 2022 

é 8,8%, longe do teto estipulado (5%). 

 

A apresentação preliminar do relatório 

trimestral de inflação, nesta quinta, 

mostrou que a autarquia prevê que o 

IPCA fique em 11,31% no acumulado de 

12 meses até agosto. Nas projeções de 

curto prazo, considera altas de 0,81% em 

junho, de 0,84% em julho e de 0,33% em 

agosto. No trimestre, estima avanço de 

1,99%. 

 

O sistema de metas de inflação foi 

adotado em 1999 para dar segurança à 

sociedade sobre os rumos da economia, 

evitando o risco de hiperinflação que 

atingiu o país nas décadas de 1980 e 

1990. O objetivo é fixado pelo CMN com 

três anos-calendário de antecedência. 

 

A decisão de manter 3% como alvo em 

2025 veio em linha com a expectativa do 

mercado. Economistas ouvidos 

pela Folha antes da reunião do CMN 

apontavam que a elevação das metas de 

inflação geraria desconfiança, afetando a 

credibilidade do BC. 

 

Ana Madeira, economista-chefe para 

Brasil do HSBC, disse que uma mudança 

de rumo traria ruído. "É importante para 

a credibilidade do Banco Central manter 

os mesmos patamares", afirmou. 

 

Para Andrea Damico, economista-chefe 

da Armor Capital, a margem de 

tolerância já é um mecanismo suficiente 

para lidar com choques inflacionários 

atípicos. Uma revisão para cima seria 

vista, segundo ela, como "uma senha 

para, de repente, tolerar uma inflação 

mais alta em detrimento de um cenário 

de estabilidade de preços mais perene." 

 

O sócio e economista da Kairós Capital, 

Marco Maciel, ressaltou a importância 

de manter as metas de inflação próximas 

aos padrões internacionais, ainda que as 

expectativas do mercado mostrem que 

há pouca crença na convergência da 

inflação para o centro do objetivo no ano 

que vem. 

 

"É preciso colocar nosso centro da meta 

em linha com o resto do mundo, senão a 

gente paga o preço ou no câmbio ou na 

visão da competitividade da economia 

brasileira", disse. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/meta-de-inflacao-de-2025-
sera-de-3-define-conselho-monetario-
nacional.shtml  
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Economia 

IPCA-15 sobe 0,69% em junho 
e atinge 12,04% em 12 meses 
 
Indicador de inflação veio um pouco 
acima das expectativas de analistas 

 

24.jun.2022 às 9h03Atualizado: 
24.jun.2022 às 10h35 
Leonardo Vieceli 
RIO DE JANEIRO 
 
Com o impacto do reajuste dos planos de 

saúde, a inflação medida pelo IPCA-15 

(Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo 15) subiu 0,69% em 

junho, informou nesta sexta-feira (24) o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). 

 

A alta representa uma aceleração frente 

a maio, quando o indicador havia 

avançado 0,59%. O novo resultado veio 

ligeiramente acima das estimativas do 

mercado financeiro. Analistas 

consultados pela agência Bloomberg 

projetavam variação de 0,68%. 

 

Com a entrada dos dados de junho, o 

IPCA-15 passou a acumular alta de 

12,04% em 12 meses. Nesse recorte, a 

elevação até maio havia sido mais 

intensa, de 12,20%. 

 

Apesar de registrar desaceleração no 

acumulado, o indicador prévio de 

inflação completou o décimo mês acima 

dos 10%. Ou seja, o IPCA-15 está em dois 

dígitos desde setembro do ano passado. 

 
Consumidores compram em feira livre 

no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 19 

abr.2022/Folhapress 

 

O índice oficial de inflação no Brasil é 

o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), também calculado 

pelo IBGE. 

 

Como a variação do IPCA é calculada ao 

longo do mês de referência, o dado de 

junho ainda não está fechado. Será 

conhecido no dia 8 de julho. 

 

O IPCA-15, pelo fato de ser divulgado 

antes, sinaliza uma tendência para os 

preços. O indicador prévio costuma ser 

calculado entre a segunda metade do 

mês anterior e a primeira do mês de 

referência da divulgação. 

 

Neste caso, os preços foram coletados 

entre 14 de maio e 13 de junho. Isso 

significa que o novo resultado ainda não 

capta os reflexos do reajuste da gasolina 

e do óleo diesel anunciado pela 

Petrobras em 17 de junho. 

 

TODOS OS GRUPOS TÊM ALTAS 
NO MÊS 
 
Os nove grupos de produtos e serviços 

pesquisados tiveram altas de preços 

neste mês, conforme o IPCA-15. 

 

Entre os segmentos, o maior impacto 

(0,19 ponto percentual) veio dos 

transportes (0,84%), mesmo com a 

desaceleração frente a maio (1,80%). 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/petrobras-aumenta-gasolina-em-52-e-diesel-em-142.shtml
http://www.folha.com.br/
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Essa perda de ritmo foi ocasionada pela 

queda nos preços dos combustíveis (-

0,55%), que haviam subido 2,05% no 

mês passado. O diesel (2,83%) até voltou 

a avançar, mas o etanol e a gasolina 

caíram 4,41% e 0,27%, respectivamente. 

 

Dentro dos transportes, houve altas em 

passagens aéreas (11,36%), seguro 

voluntário de veículo (4,20%) e 

emplacamento e licença (1,71%). 

 

Em junho, vestuário (1,77%) mostrou a 

maior variação de preços entre os grupos 

pesquisados. O ramo teve impacto de 

0,08 ponto percentual no IPCA-15. 

 

O IBGE ainda destacou o 

comportamento de saúde e cuidados 

pessoais. O grupo avançou 1,27%. Com 

isso, teve contribuição de 0,16 ponto 

percentual no índice. Foi a segunda 

maior do mês, atrás dos transportes. 

 

O ramo de saúde e cuidados pessoais 

teve impulso dos planos de saúde, que 

subiram 2,99% e responderam por 0,10 

ponto percentual no IPCA-15. Foi a 

maior influência entre os subitens 

pesquisados. 

 

Ao explicar a alta, o IBGE mencionou 

que os planos de saúde tiveram reajuste 

de até 15,50% autorizado 

pela ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar) em 26 de maio. 

 

O grupo alimentação e bebidas, por sua 

vez, subiu 0,25% em junho, após alta de 

1,52% em maio. A maior influência para 

essa desaceleração veio dos alimentos 

para consumo no domicílio. 

 

O leite longa vida, que havia subido 

7,99% em maio, registrou alta de 3,45% 

em junho. Houve quedas nos preços 

da cenoura (-27,52%), do tomate (-

12,76%), da batata-inglesa (-8,75%), 

das hortaliças e verduras (-5,44%) e 

das frutas (-2,61%). 

 

Esses alimentos haviam disparado na 

largada do ano com os efeitos da seca no 

Sul e das chuvas fortes em regiões como 

o Sudeste e o Nordeste. 

 

O QUE EXPLICA A CARESTIA NA 
PANDEMIA 
 
No acumulado de 12 meses, o IPCA-15 

está bem acima da meta de 

inflação perseguida pelo BC (Banco 

Central) para o IPCA. Em 2022, o centro 

da medida de referência é de 3,50%. O 

teto é de 5%. 

 

Analistas do mercado financeiro 

projetam novo estouro da meta em 

2022, o segundo ano consecutivo de 

descumprimento. 

 

Ao longo da pandemia, a inflação 

ganhou força devido a uma combinação 

de fatores. 

 

Escassez de insumos, alta nos custos de 

produção de bens diversos, efeitos 

negativos do clima em energia e 

alimentos e impactos da turbulência 

política sobre a taxa de câmbio fazem 

parte dessa lista no Brasil. 

 

Em 2022, um componente adicional 

passou a pressionar parte dos preços: 

a Guerra da Ucrânia. Com o conflito, 

petróleo e commodities agrícolas 

subiram no mercado internacional. 

 

O reflexo no Brasil foi o registro de 

novas altas nos preços de 

combustíveis e alimentos durante o 

primeiro semestre deste ano. 

 

IMPACTO POLÍTICO 
 
Com a proximidade das eleições, 

a escalada da inflação virou dor de 
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cabeça para o presidente Jair 

Bolsonaro (PL). 

 

A carestia de itens como combustíveis é 

vista por membros da campanha de 

Bolsonaro como principal obstáculo 

para reeleição. 

 

Pressionado, o presidente empilhou 

ataques contra a Petrobras nos últimos 

dias. O motivo foi o novo reajuste na 

gasolina e no óleo diesel anunciado pela 

estatal no dia 17 de junho. 

 

O avanço, que entrou em vigor nas 

refinarias no dia seguinte, deve impactar 

o IPCA pelo menos em junho e julho, de 

acordo com economistas. 

 

Em uma tentativa de frear a carestia, 

Bolsonaro sancionou na quinta-feira 

(23) a lei que fixa um teto para as 

alíquotas de ICMS (imposto estadual) 

sobre combustíveis, energia, transporte 

e telecomunicações. 

 

O presidente, contudo, vetou um 

dispositivo que buscava garantir a 

recomposição de verbas para saúde e 

educação em caso de prejuízo a essas 

áreas devido à perda de arrecadação. 

 

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

o/2022/06/ipca-15-sobe-069-em-

junho-e-atinge-1204-em-12-

meses.shtml   
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Bolsonaro sanciona com vetos 
lei que limita ICMS de 
combustíveis 
 
24 de junho de 2022, 12h28 
 
Foi sancionada a Lei Complementar 194, 

de 2022, que limita a cobrança do 

Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) de 

combustíveis, energia elétrica, 

comunicações e transporte coletivo. O 

chefe do Poder Executivo vetou 

dispositivos que previam compensação 

financeira para os estados, que podem 

sofrer perda de arrecadação com o 

tributo. A norma foi publicada em edição 

extra do Diário Oficial da União de 

quinta-feira (23/6). 

 

A lei é resultado do projeto de lei 

complementar (PLP) 18/2022, 

aprovado neste mês por senadores e 

deputados. O texto limita a cobrança do 

ICMS sobre produtos e serviços 

essenciais à alíquota mínima de cada 

estado, que varia entre 17% e 18%. 

 

O primeiro dispositivo vetado previa a 

compensação por meio do desconto de 

parcelas de dívidas refinanciadas pela à 

União. Para o presidente da República, 

Jair Bolsonaro, a medida é 

desnecessária, uma vez que, nos últimos 

dois anos, "foi observada melhora 

significativa na situação fiscal de estados 

e municípios". 

 

"A melhora dos resultados primários dos 

governos regionais resultou em um 

acelerado acúmulo de ativos financeiros, 

que alcançou o valor de R$ 226 bilhões 

em abril de 2022", afirmou Bolsonaro. 

 

Educação básica 

 

O chefe do Executivo também vetou um 

ponto incluído por senadores e 

deputados que protegeria recursos do 

Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb). De acordo com a 

emenda, a União deveria transferir 

dinheiro suficiente para que os estados 

atingissem os percentuais mínimos 

exigidos para as áreas de educação e 

saúde. O ICMS é a principal fonte de 

financiamento para essas despesas. 

 

O dispositivo vetado previa uma 

compensação para perdas ocorridas em 

2022. O repasse seria interrompido 

quando as alíquotas do tributo 

retornassem aos patamares vigentes 

antes da publicação da lei 

complementar. Para Jair Bolsonaro, a 

medida geraria impacto fiscal para a 

União e ampliaria "possíveis 

desequilíbrios financeiros". 

 

"Momento de crise" 

 

Outro dispositivo aprovado pelos 

parlamentares e vetado pelo presidente 

da República zerava a cobrança da 

Contribuição para o Programa de 

Integração Social e o Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PIS/Pasep) e da Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade 
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Social (Cofins) sobre produtos como 

gasolina e etanol. Para Jair Bolsonaro, a 

medida gerar "perdas de arrecadação 

não necessárias para a redução do preço 

dos combustíveis nesse momento de 

crise". 

 

O Poder Executivo também vetou um 

dispositivo que alterava a composição 

dos Conselhos de Supervisão dos 

Regimes de Recuperação Fiscal dos 

Estados e do Distrito Federal, 

vinculados ao Ministério da Economia. 

De acordo com o texto aprovado pelo 

Parlamento, eles seriam compostos por 

três membros com experiência 

profissional e conhecimento técnico nas 

áreas de gestão de finanças públicas, 

recuperação judicial de empresas, 

gestão financeira ou recuperação fiscal. 

 

Para o Palácio do Planalto, a matéria 

"incorre em vício de 

inconstitucionalidade, pois versa sobre 

organização de unidade administrativa 

do Poder Executivo federal". 

 

Vetos 

 

Os vetos precisam ser apreciados em 

sessão conjunta do Congresso Nacional 

em 30 dias. Após esse prazo, passam a 

trancar a pauta de votação. Para a 

rejeição de um veto, é necessária a 

maioria absoluta de senadores (41 votos) 

e deputados (257 votos). Se for 

registrada uma quantidade inferior de 

votos pela rejeição em umas das Casas, o 

veto é mantido. O veto derrubado pelo 

Congresso é encaminhado à 

promulgação pelo presidente da 

República. Se ele não agir em 48 horas, 

a promulgação se dá pelo presidente do 

Senado. Com informações da Agência 

Senado. 

  

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

24/bolsonaro-sanciona-vetos-lei-

limita-icms-combustiveis  
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Cabe acordo de delação em 
qualquer crime cometido em 
concurso de agentes 
 
24 de junho de 2022, 11h21 
 
Para a 6ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, é cabível a celebração de acordo 

de delação premiada em quaisquer 

crimes cometidos em concurso de 

agentes, e não apenas se houver 

investigação pelo delito de organização 

criminosa. 

 

Com esse entendimento, o colegiado 

negou o pedido da defesa de um ex-

magistrado que alegava ilegalidade no 

uso da colaboração premiada como meio 

de obtenção de prova em processo ao 

qual responde. Para a defesa, a 

colaboração premiada, nos termos 

da Lei 12.850/2013, só seria 

admissível se houvesse indícios de 

organização criminosa ou terrorista, ou 

ainda de criminalidade transnacional 

(artigo 1º, parágrafos 1º e 2º). 

 

O ex-juiz de direito do Rio de Janeiro, 

aposentado compulsoriamente após 

processo administrativo disciplinar, é 

investigado pelos crimes de lavagem de 

capitais e corrupção passiva e ativa. Em 

fiscalização na vara da qual era titular, a 

corregedoria da Justiça estadual 

constatou que o magistrado determinou 

a realização de perícias em 762 

processos, sendo 615 delas 

(aproximadamente 80% do total) 

designadas para apenas quatro peritos.  

 

Um dos peritos foi preso em outra ação 

— desdobramento da "lava jato" — e 

passou a colaborar com a Justiça, 

ocasião em que falou a respeito do 

pagamento de propina nas perícias 

realizadas por designação do juiz, além 

de outras irregularidades. 

 

Organização criminosa 

 

A relatora do habeas corpus, ministra 

Laurita Vaz, afirmou que, diante da 

definição de organização criminosa 

contida no parágrafo 1º do artigo 1º da 

Lei 12.850/2013, a alegação da defesa 

não se sustenta. Na sua avaliação, os 

pressupostos para que possa ser 

caracterizada a organização criminosa 

estão configurados no caso. 

 

Segundo a magistrada, muito antes da 

delação, a investigação se dedicou a 

apurar a existência de uma organização 

hierarquicamente estabelecida na vara 

judicial, com o possível envolvimento de 

pelo menos sete pessoas: o próprio juiz 

titular, quatro peritos a quem os pedidos 

de laudos eram direcionados, o pai e a 

mulher do magistrado – os quais teriam 

constituído uma pessoa jurídica, 

aparentemente estabelecida com a 

finalidade de lavar capitais. 

 

Apesar disso, os investigados não foram 

acusados de integrar organização 

criminosa, mas, para a relatora, tal 

circunstância não pode resultar no 

afastamento das provas obtidas no 

acordo de delação premiada, uma vez 

que não se pode desconsiderar a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
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hipótese de futura acusação por esse 

crime. 

 

Colaboração premiada 

 

De todo modo, ressaltou Laurita Vaz, a 

doutrina e a jurisprudência têm 

admitido que sejam celebrados acordos 

de colaboração premiada na 

investigação de outros crimes cometidos 

em concurso de agentes, como já fez o 

Supremo Tribunal Federal em casos de 

corrupção passiva e lavagem de capitais. 

 

A ministra lembrou situações esparsas 

em que a legislação concede benefícios 

processuais e penais aos colaboradores: 

extorsão mediante sequestro em 

concurso de agentes (artigo 159, 

parágrafo 4º, do Código Penal); 

crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional (artigo 25, parágrafo 2º, 

da Lei 7.492/1986) e Lei de Crimes 

Hediondos (parágrafo único do 

artigo 8º), entre outras hipóteses. 

 

Além disso, segundo ela, o Código de 

Processo Penal não regulamenta o 

procedimento de formalização dos 

acordos de delação premiada, e a Lei 

12.850/2013 não prevê, de forma 

expressa, que os meios de prova ali 

previstos sejam válidos apenas na 

apuração do delito de organização 

criminosa. 

 

Assim, concluiu, "não há óbice a que as 

disposições de natureza 

majoritariamente processual previstas 

na referida lei apliquem-se às demais 

situações de concurso de agentes (no 

que não for contrariada por disposições 

especiais, eventualmente existentes)". 

 

"Em quaisquer condutas praticadas em 

concurso de agentes é possível celebrar 

acordo de colaboração premiada — 

interpretação, inclusive, mais benéfica 

aos delatores", acrescentou. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

HC 582.678 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
24/acordo-delacao-nao-cabe-
organizacao-criminosa-stj  
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Advogados criticam decisão 
de Fux de negar sustentação 
oral em agravo em RE 
 
24 de junho de 2022, 7h51 
Por Sérgio Rodas 
 
O presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Luiz Fux, negou pedido de 

sustentação oral de um advogado em 

agravo em recurso extraordinário, o que 

gerou críticas de outros operadores do 

Direito. Para eles, o ministro 

desrespeitou prerrogativa criada pela 

Lei 14.365/2022. 

 

Fux entendeu que não cabe sustentação 

oral em agravo em recurso 

extraordinário 
Fellipe Sampaio/STF 

 

No caso, Fux negou monocraticamente 

seguimento a um recurso 

extraordinário. O autor apresentou 

agravo pedindo para fazer sustentação 

oral, com base no artigo 7º, parágrafo 

2º–B, IV, do Estatuto da Advocacia (Lei 

8.906/1994), incluído pela Lei 

14.365/2022. 

 

O dispositivo lista, entre os direitos dos 

advogados, o de fazer "sustentação oral 

no recurso interposto contra a decisão 

monocrática de relator que julgar o 

mérito ou não conhecer" de 

determinados recursos ou ações, entre 

eles, o recurso extraordinário. 

 

Fux apontou que o agravo em recurso 

extraordinário é espécie recursal 

distinta das estabelecidas no dispositivo. 

O ministro citou que o Código de 

Processo Civil evidencia essa diferença 

no artigo 994. O dispositivo elenca os 

recursos cabíveis, entre eles o recurso 

especial, o recurso extraordinário e o 

agravo em recurso especial ou 

extraordinário. 

 

"Desta sorte, à luz do princípio da 

taxatividade recursal, ressoa inequívoco 

que, à míngua de previsão legal, não há 

de se falar em direito subjetivo do 

advogado para a realização de 

sustentação oral em sede de agravo em 

recurso extraordinário, sendo certo que 

nada há a prover em relação à pretensão 

formulada", disse Fux. 

 

Estatuto desrespeitado 

 

Para advogados, o ministro, ao negar 

sustentação oral em agravo em recurso 

extraordinário, desrespeitou as novas 

regras do Estatuto da Advocacia. 

 

Luiz Fernando Pacheco, presidente 

da Comissão de Direitos e Prerrogativas 

da seccional de São Paulo da Ordem dos 

Advogados do Brasil, criticou a decisão 

de Fux, apontando que ela "afronta a lei 

e desprestigia toda a advocacia". 

 

"O presidente Fux está equivocado. O 

direito à sustentação oral em agravo 

interposto contra decisão monocrática 

que nega seguimento a recurso 

extraordinário é direito legal da parte 

que se consubstancia com a regular 

atuação profissional do advogado. O 

ministro não só interpretou 

equivocadamente os textos da lei que 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-24/advogados-criticam-fux-negar-sustentacao-oral-agravo-re#author
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menciona como, ainda, ignorou que 'o 

advogado é indispensável à 

administração da Justiça', conforme 

consagram o artigo 133 da Constituição 

Federal e o artigo 2º do Estatuto da 

Advocacia", diz Pacheco. 

 

O advogado também ressaltou que o 

parágrafo 1º do artigo 2º do Estatuto da 

Advocacia estabelece que "o advogado 

presta serviço público e exerce função 

social". E destacou que o parágrafo 2º do 

dispositivo estabelece que "no processo 

judicial, o advogado contribui, na 

postulação de decisão favorável ao seu 

constituinte, ao convencimento do 

julgador, e seus atos constituem múnus 

público". 

 

Por sua vez, Sydney Sanches, 

presidente do Instituto dos Advogados 

Brasileiros, declarou que as alterações 

promovidas no Estatuto da Advocacia 

vieram para assegurar o pleno exercício 

da advocacia e o amplo direito de defesa. 

"As prerrogativas do advogado nada 

mais são do que as ferramentas do 

jurisdicionado para que seu direito seja 

apreciado pelos órgãos/colegiados 

julgadores e respeitado pelos 

magistrados". 

 

Segundo Sanches, Fux conferiu 

interpretação ao novo artigo 7º, 

parágrafo 2º–B, IV, do Estatuto da 

Advocacia que "reduziu o seu propósito 

originário, ferindo o preceito do direito 

ao contraditório e à ampla defesa 

conferidos pela Constituição Federal". 

 

"O agravo em recurso extraordinário é o 

instrumento recursal próprio ao 

enfrentamento do caso concreto e deve 

ser considerado no conceito amplo do 

artigo 7º, parágrafo 2-B, sob pena de 

tornar inócua a aplicação do dispositivo, 

que deve ser lido sempre em favor do 

cidadão/jurisdicionado. Mal entra em 

vigor a norma, e o Judiciário já subtrai 

as conquistas da advocacia e, por 

consequência, a voz da cidadania", 

avaliou o presidente do IAB. 

 

Limitação a sustentações 

 

Para não prejudicar o andamento das 

sessões presenciais de julgamento, o 

Superior Tribunal de 

Justiça estuda fazer uma alteração 

regimental de modo a limitar o tempo de 

sustentação oral em agravos regimentais 

e agravos internos a cinco minutos. 

 

Como esses agravos costumam ser 

levados a julgamento virtual no STJ, a 

presidência da corte editou a Resolução 

19/2022 para fixar que, até que o 

sistema seja adaptado a receber a 

manifestação dos advogados por meio 

de inserção de mídia, todos os casos com 

pedido de sustentação oral serão 

retirados de pauta. 

 

No último dia 13, o Pleno do STJ se 

reuniu para referendar a resolução. O 

ministro Ribeiro Dantas pediu a palavra 

e argumentou que a 3ª Seção e as 5ª e 6ª 

Turmas, que julgam temas criminais, 

não fazem sessão virtual. E propôs a 

limitação da sustentação a cinco 

minutos, para evitar o 

congestionamento nas sessões 

presenciais. 

 

Isso porque o Código de Processo Penal 

não prevê tempo de fala para 

sustentação oral tanto para agravo 

interno quanto para agravo regimental. 

Logo, seria possível fazer essa definição 

pela via do regimento interno ou mesmo 

por resolução da corte. 

 

A ministra Nancy Andrighi, que integra 

a 3ª Turma e 2ª Seção (Direito Privado), 

pediu vista do referendo para melhor 

analisar a questão e já indicou a 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-13/stj-estuda-limitar-sustentacoes-orais-agravos-cinco-minutos
https://www.conjur.com.br/2022-jun-08/stj-tirar-casos-pauta-sistema-permitir-sustentacao-oral
https://www.conjur.com.br/2022-jun-08/stj-tirar-casos-pauta-sistema-permitir-sustentacao-oral
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possibilidade de seus colegas se 

reuniram para, no âmbito da matéria 

que julgam, propor adequações nesse 

mesmo sentido. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

ARE 1.381.324 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
24/advogados-criticam-fux-negar-
sustentacao-oral-agravo-re  
 

Retorne ao índice 
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STF suspende julgamento 
sobre tramitação direta do 
inquérito policial 
 
O julgamento foi suspenso por pedido 
de vista do ministro GIlmar Mendes. 
 
quinta-feira, 23 de junho de 2022 
 
Nesta quinta-feira, 23, após pedido de 

vista do ministro Gilmar Mendes, o STF 

suspendeu julgamento sobre a 

possibilidade de tramitação direta do 

inquérito policial entre MP e a polícia 

civil. O plenário analisava se esse ato 

normativo usurpa competência 

privativa da União para legislar sobre 

direito processual. A matéria é tema 

de repercussão geral. 

 

Até o momento, o relator, ministro 

Alexandre de Moraes, votou pela 

constitucionalidade da norma, uma 

vez dispositivos sobre inquéritos são 

procedimentais. Nesse sentido, 

asseverou ser possível Estados 

disciplinarem sobre a matéria.  

 

Por outro lado, o ministro Ricardo 

Lewandowski inaugurou divergência ao 

concluir pela inconstitucionalidade da 

norma, uma vez que o inquérito policial 

se submete ao rígido controle judicial 

no qual se inclui a observância do 

devido processo legal. O ministro André 

Mendonça seguiu entendimento 

divergente.  

 
STF decide se tramitação direta de 

inquérito policial entre MP e Polícia 

Civil é constitucional.(Imagem: Carlos 

Moura/SCO/STF) 

 

Entenda  

 

O Sindepo/MT - Sindicato dos 

Delegados de Polícia Judiciária Civil do 

Estado de Mato Grosso questionou 

decisão que manteve a validade de 

provimento da corregedoria-geral de 

Justiça de Mato Grosso que 

implementou alterações na 

Consolidação das Normas Gerais do 

órgão. 

 

O sindicato alegou que as regras 

ofendem as Constituições estadual e 

federal ao estabelecer ilegítimo controle 

interno da polícia judiciária civil pelo 

MP. 

 

O autor da ação explica que a CF/88 

garante a independência e a autonomia 

da Polícia Judiciária Civil, seja quanto à 

sua administração, seja no tocante à 

investigação das infrações penais. O 

MP, para o sindicato, pode requisitar a 

instauração do inquérito policial, mas 

não determinar o método de trabalho a 

ser seguido. Alegou, por fim, que o 

provimento invade competência 

privativa da União ao legislar sobre 

matéria processual. 

 

Voto do relator  

 

Ao analisar o caso, o ministro 

Alexandre de Moraes, relator, destacou 

que dispositivos sobre inquéritos são 

https://www.migalhas.com.br/
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normas procedimentais, pois estes são 

procedimentos administrativos. Assim, 

asseverou pela possibilidade de Estados 

disciplinarem sobre a matéria. 

 

No entendimento do relator, "não há 

contradição no fato do inquérito 

policial ser presidido pelo delegado de 

polícia e a tramitação ser direta. Na 

verdade, a tramitação direta não só é 

uma norma procedimental como 

garante a celeridade nos 

procedimentos". 

 

"Apesar da titularidade da ação penal 

ser do MP, não existe titularidade de 

investigação do MP. A titularidade é 

para a propositura de ação penal 

pública. A investigação pode ser 

realizada pelo MP, pela polícia, pelas 

CPIs e pelo banco central." 

 

Segundo o ministro, a tramitação direta 

resguardaria, ainda, a própria 

imparcialidade do magistrado. "O 

magistrado só irá atuar quando 

houver necessidade de decidir uma 

questão importante", pontuou o 

relator.  

 

"Essa tramitação direta resguarda a 

própria imparcialidade do 

magistrado. O magistrado só irá atuar 

quando houver necessidade de decidir 

uma questão importante." 

(representação da polícia ou pedido do 

MP). Várias vantagens são 

enumeradas pela doutrina e em votos 

do STF, ao longo da discussão da 

evolução do sistema acusatório." 

 

Nesse sentido, o relator concluiu ser 

constitucional normas estatuais 

que estabeleçam a possibilidade de 

após distribuído inquérito a autoridade 

policial se permita a tramitação direta 

entre polícia judiciária e MP, salvo nos 

casos em que houver a necessidade da 

aplicação da cláusula de reserva 

constitucional. "Garante maior 

celeridade no procedimento, maior 

eficiência, há uma simplificação na 

tramitação dos inquéritos e uma 

desburocratização do procedimento 

preliminar", concluiu.  

 

Por fim, o ministro votou pela 

constitucionalidade da tramitação 

direta de inquérito policial entre MP e 

polícia civil. 

 

Sobre o tema, o relator propôs a 

seguinte tese: 

 

"É constitucional a tramitação direta 

do inquérito policial e dos 

procedimentos de investigação 

criminal, previamente distribuídos ao 

juiz competente, entre o MP e a polícia 

judiciária a ser disciplinado por ato 

normativo competente do Estado, uma 

vez que o inquérito policial tem 

natureza administrativa."  

 

Voto divergente 

 

O ministro Ricardo Lewandowski 

inaugurou divergência ao destacar que 

a fase pré-processual, que antecede a 

propositura da ação penal e apura a 

autoria do fato criminoso, submete-se 

ao rígido controle judicial no qual se 

inclui a observância do devido processo 

legal. 

 

"A persecução criminal configura 

atividade juridicamente vinculada, 

submetida a rigorosas balizas 

normativas de índole constitucional e 

infraconstitucionais as quais, em seu 

conjunto, estabelecem limites objetivos 

ao poder de investigar do Estado." 

 

No entendimento do ministro, não é 

viável renunciar ao controle do poder 

judiciário. Nesse sentido, votou pelo 
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provimento do recurso para declara a 

inconstitucionalidade da tramitação 

direta de inquérito policial entre MP e 

polícia civil.  

 

O ministro André Mendonça 

acompanhou a divergência. 

 

 Processo: RE 660.814 

  

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

/368479/stf-suspende-julgamento-

sobre-tramitacao-direta-do-inquerito-

policial  
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Dano moral não pode ser 
presumido em extravio 
temporário de bagagem 
 
A mala do autor foi devolvida dois dias 
após a viagem. 
 
sexta-feira, 24 de junho de 2022 
 
A 18ª câmara Cível do TJ/MG reverteu 

sentença e decidiu que passageiro que 

teve a mala extraviada por dois dias não 

será indenizado pela companhia aérea. 

Colegiado considerou que o dano moral 

no caso não pode ser presumido e 

precisa ser comprovado. A matéria foi 

relatada pelo desembargador Sérgio 

André da Fonseca Xavier. 

 

À Justiça, o viajante alegou que só 

recebeu sua bagagem dois dias após 

chegar ao destino, fato este que lhe 

trouxe transtornos. 

 

Em 1º grau a companhia aérea foi 

condenada a indenizar o passageiro em 

R$ 10 mil pelos danos morais sofridos. 

Desta decisão ela recorreu ao TJ/MG. 

 

A empresa sustentou que, nos termos 

do art. 32 da resolução 400/16 da 

ANAC, a falha na prestação do serviço 

apenas se configuraria se a bagagem 

tivesse sido restituída ao autor em 

prazo superior a 21 dias. 

 

Além disso, afirmou que o fato de não 

receber a bagagem ao desembarcar em 

Belo Horizonte não é suficiente para 

macular o serviço prestado, pois o 

passageiro deveria provar algum 

desdobramento negativo que adveio 

desse fato. 

 
Mala do autor foi devolvida dois dias 

após a viagem.(Imagem: Freepik) 

 

O argumento foi acolhido pelos 

desembargadores, que deram 

provimento ao recurso para julgar o 

pedido de indenização improcedente. 

 

"Para o sucesso do pleito indenizatório 

em casos deste jaez, faz-se 

imprescindível a prova do efetivo 

prejuízo sofrido pela parte, não 

cuidando de dano moral in re ipsa." 

 

Logo, na avaliação dos julgadores, 

tendo em vista que a companhia aérea 

providenciou a devolução da mala ao 

viajante dois dias após seu 

desembarque no Brasil, amenizando os 

transtornos sofridos pelo mesmo, não 

há que se falar em danos morais. 

 

O escritório Bernardi & Schnapp 

Advogados atuou em defesa da 

companhia aérea. 

 

 Processo: 5001083-

47.2020.8.13.0512 

 

Confira a íntegra do acórdão. 
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Por possível interferência de 
autoridade, caso de Ribeiro 
vai ao STF 
 
A decisão não divulgou o nome da 
autoridade acusada de ter interferido 
nas investigações. 
 
sexta-feira, 24 de junho de 2022 
 
O juiz Federal Coelho Borelli, da 15ª 

vara Federal Criminal da SJ/DF, 

determinou que retorne ao STF o 

inquérito que investiga o esquema de 

corrupção no MEC e levou à prisão do 

ex-ministro Milton Ribeiro. O 

magistrado acolheu ao pedido do MPF 

que alegou indícios de uma possível 

interferência de autoridade, com foro 

privilegiado, nas investigações da 

Polícia Federal sobre o caso.  

 

Com a decisão, o processo retorna a 

relatoria da ministra Cármen Lúcia.  

 

 
Investigação sobre Milton Ribeiro é 

enviada para STF por possível 

interferência de autoridade com foro 

privilegiado.(Imagem: Pedro 

Ladeira/Folhapress) 

 

O caso 

 

A PF, nesta quarta-feira, 23, prendeu o 

ex-ministro da Educação Milton 

Ribeiro e pastores suspeitos de montar 

um gabinete paralelo dentro do MEC. A 

operação, não sem motivo denominada 

"Acesso Pago", investiga a prática de 

tráfico de influência e corrupção para a 

liberação de recursos públicos do FNDE 

- Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, vinculado à pasta. 

 

Com base em documentos, 

depoimentos e relatório final da 

investigação preliminar sumária da 

Controladoria-Geral da União, 

reunidos em inquérito policial, foram 

identificados possíveis indícios de 

prática criminosa para a liberação das 

verbas públicas. 

 

Ocorre que a prisão não durou muito 

tempo, uma vez no dia seguinte, 24, 

o desembargador Ney Bello, do TRF da 

1ª região, deferiu liminar e cassou a 

prisão preventiva do ex-ministro da 

Educação. O magistrado argumentou 

que Milton Ribeiro não integra mais o 

governo e que os fatos investigados não 

são atuais, sendo que "não há mais 

qualquer vínculo", portanto, "já não 

pode praticar qualquer ato", não 

justificando a necessidade de prisão. 

  

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

/368530/por-possivel-interferencia-de-

autoridade-caso-de-ribeiro-vai-ao-stf  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/quentes/368530/por-possivel-interferencia-de-autoridade-caso-de-ribeiro-vai-ao-stf
https://www.migalhas.com.br/quentes/368530/por-possivel-interferencia-de-autoridade-caso-de-ribeiro-vai-ao-stf
https://www.migalhas.com.br/quentes/368530/por-possivel-interferencia-de-autoridade-caso-de-ribeiro-vai-ao-stf
https://www.migalhas.com.br/


38 

 

 

 

ANS amplia previsão de 
tratamento para o autismo no 
rol de procedimentos 
 
Decisão incorpora a terapia ABA ao rol 
de tratamentos que devem ser 
disponibilizados pelas operadoras 
 
VILHENA SOARES 
BRASÍLIA 
23/06/2022 18:04 
 
comentários 

Crédito: Chico Bezerra/Prefeitura 

Municipal do Jaboatão dos Guararapes 

 

A diretoria colegiada da Agência 

Nacional de Saúde (ANS) aprovou nesta 

quinta-feira (23/6) uma normativa que 

amplia as regras de cobertura 

assistencial de planos de saúde para 

pacientes com transtornos do 

desenvolvimento, entre os quais o 

transtorno do espectro autista (TEA). 

 

A decisão incorpora a terapia ABA (sigla 

em inglês que significa Análise 

Comportamental Aplicada) ao rol de 

tratamentos que devem ser 

disponibilizados pelas operadoras. 

 

A determinação foi aprovada por 

unanimidade e estabelece que a partir de 

1º de julho passa a ser obrigatória a 

cobertura para qualquer método ou 

técnica que seja indicado por um 

especialista a pacientes com algum dos 

transtornos que compõem o CID F84. 

 

Considerada sem evidências científicas 

pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário (Nat-Jus), a terapia ABA é 

defendida por associações de familiares 

de pacientes com transtornos de 

desenvolvimento. A ausência desta 

cobertura no rol e a necessidade de 

pedidos na Justiça para garantir o 

atendimento foram argumento presente 

durante toda a discussão no Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) sobre qual 

deveria ser a extensão do rol de 

procedimentos. 

 

Durante a reunião, Alexandre Fioranelli, 

um dos diretores da ANS, destacou que 

a regra também autoriza sessões 

ilimitadas de terapias com psicólogos, 

fonoaudiólogos, terapeutas 

ocupacionais e fisioterapeutas para 

todos os portadores de transtornos do 

desenvolvimento. “A ANS está focando 

no princípio da igualdade, da garantia de 

coberturas, para que elas não fiquem 

voltadas apenas para o TEA”, disse. 

 

Fioranelli também ressaltou que a 

agência irá comunicar sua decisão por 

meio de uma circular, que será enviada a 

todas as operadoras e planos de 

assistência à saúde. O texto também irá 

informar que todas as decisões judiciais 

determinando a cobertura dos serviços 

prestados a esses pacientes deverão ser 

mantidas 

 

O presidente da ANS, Paulo Rebello, 

frisou que a normativa é fruto de 

diversas conversas, que envolveram os 

líderes do Senado e da Câmara dos 

Deputados, além dos usuários dos 

serviços. 

 

“Não posso deixar de destacar a 

importância dos diálogos que temos 

https://www.jota.info/autor/vilhena-soaresjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/ans-amplia-previsao-de-tratamento-para-o-autismo-no-rol-de-procedimentos-23062022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/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/nat-jus
https://www.jota.info/tudo-sobre/superior-tribunal-de-justica
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


39 

 

realizado dentro do setor de saúde 

suplementar. É fundamental boas 

relações com todos os atores envolvidos 

para que possamos construir soluções 

que atendam toda a sociedade brasileira, 

e essa reunião é um exemplo disso”, 

afirmou. 

 

VILHENA SOARES – Brasília 
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Projeto transforma créditos 
de ICMS em ativos virtuais 
para negociação 
 
A proposta tenta incentivar as 
exportações no país. Especialista afirma 
que o projeto é importante, mas ainda é 
imaturo 
 
JULIANA MATIAS 
24/06/2022 07:00Atualizado em 
24/06/2022 às 12:48 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Tramita na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei Complementar 

(PLP) 50/2022 que transforma os 

créditos de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) dos 

contribuintes em ativos virtuais. A 

proposta tenta solucionar a distorção 

tributária desses créditos e incentivar as 

exportações no país. Especialista afirma 

que o projeto resolve problemas 

importantes, mas ainda é imaturo. 

 

A proposta permite que créditos de 

ICMS sejam convertidos em ativos 

virtuais que poderão ser vendidos e 

negociados entre pessoas jurídicas para 

pagar débitos de ICMS no estado em que 

foi registrado o crédito. O deputado Otto 

Alencar Filho, autor do PLP, explica, em 

entrevista ao JOTA, que as notas fiscais 

da compra de bens e serviços sempre 

passam pela validação das Secretarias de 

Fazenda dos Estados. O projeto propõe 

que durante esse processo, o sistema das 

secretarias registre o crédito de ICMS no 

nome da empresa em questão. 

 

Os ativos serão depositados pelas 

secretarias na conta corrente das 

empresas e, em seguida, os bancos 

poderão fazer a negociação ou 

disponibilizar os ativos em um ambiente 

eletrônico para comercialização. 

 

O PLP também consente que os estados 

regulamentem condições para as 

empresas participarem desse mercado 

de ativos, como, por exemplo, 

implantação de novos investimentos, 

manutenção de postos de trabalho, entre 

outros, para incentivar ainda mais as 

exportações. Os estados poderão aderir 

voluntariamente ao mercado de ativos 

de ICMS e, segundo explica o deputado, 

a expectativa é de que, a partir da adesão 

do primeiro estado, os demais também 

adotem o sistema, já que as empresas 

podem migrar para os entes federados 

que concederem benefícios melhores. 

 

Para Filho, o sistema vai criar uma 

competição entre os estados para 

construir um sistema tributário mais 

moderno. Quanto mais contemporâneo 

o mercado de créditos de ICMS, mais 

investimentos das empresas serão 

atraídos. 

 

Luciana Aguiar, sócia do escritório 

Bocater, Camargo, Costa e Silva, 

Rodrigues Advogados, explica que as 

empresas exportadoras acumulam, ao 

longo da cadeia de produção, créditos de 

ICMS. Na legislação atual, esses créditos 

podem ser negociados entre os 

contribuintes ou descontados de 

produtos adquiridos para a linha de 

produção, por exemplo. Porém, o 
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mercado atual de créditos de ICMS “não 

oferece a liquidez que os contribuintes 

precisam”, afirma. 

 

O deputado afirma que a má utilização 

dos créditos de ICMS prejudica a 

competitividade das exportações 

brasileiras. Ele acredita que os produtos 

com uma cadeia de produção muito 

longa “poderão ter o custo de exportação 

reduzidos em 20%”, diz. 

 

A advogada observa que o projeto 

resolve um problema importante, porém 

ele “precisa de aprimoramento e não 

esclarece diversos pontos, o que pode 

enfraquecer a proposta”, afirma. Para 

Aguiar, ao restringir que os créditos de 

ICMS sejam negociados somente dentro 

do próprio estado, os benefícios trazidos 

pelo PLP serão reduzidos. 

 

Em estados menores, podem ter poucas 

empresas dentro do mercado de ativos e 

isso dificultaria as negociações, explica a 

advogada. “O projeto traria um ganho 

maior se as negociações forem feitas em 

caráter nacional”, observa. 

 

Aguiar também ressalta que existe um 

desafio em saber com segurança se o 

crédito existe e, quando ele não existir, 

quem será responsabilizado pelo 

pagamento, se o devedor ou o 

comprador. Ela explica que o projeto 

não esclarece quem fará a mediação 

entre o vendedor e o comprador e 

também não desvenda como será 

capturada a segurança dos ativos. “Com 

quem ficará o risco se, posteriormente, o 

ativo tiver problemas no fisco?”, 

questiona. 

 

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 
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A Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD) tem uma seção 

exclusiva dedicada à responsabilização, 

onde o texto expõe desde os critérios 

para reparação de danos a 

circunstâncias que caracterizam um 

tratamento irregular. O que não está 

presente nela é a especificação do regime 

de responsabilidade civil. Ao contrário 

do Código de Defesa do Consumidor, a 

lei não deixa claro se é necessário 

comprovar a culpa para haver 

indenização — motivo pelo qual 

advogados e especialistas entraram em 

um debate quente, sem perspectivas de 

pacificação. 

 

No âmbito das relações de consumo, a 

regra é a responsabilidade objetiva, a 

qual estabelece que, independentemente 

da existência de culpa, o ator da conduta 

responde pela reparação do dano. Para 

isso, porém, é preciso atestar o nexo de 

causalidade, o vínculo lógico entre a 

ação e o dano sofrido. Isso não acontece 

no Código Civil, onde reina a 

responsabilidade subjetiva. Esse regime 

também considera a demonstração de 

dano e de nexo causal, mas leva em 

conta, além deles, a culpa, abrangendo o 

dolo e a violação de um dever, seja por 

negligência, imprudência ou imperícia. 

 

Essa última teoria é a que Antonio 

Freitas, conselheiro da Associação dos 

Advogados de São Paulo (AASP), 

defende na legislação de proteção de 

dados. Segundo ele, é contraditória a 

aplicação da responsabilidade objetiva 

sendo que há uma série de dispositivos 

na LGPD regulando boas práticas e 

medidas de adequação. Se a 

responsabilização independe de culpa, 

qual o sentido de cumpri-las? O 

advogado ressaltou ainda que o art. 45 

da lei já estabelece que, na esfera 

consumerista, as hipóteses permanecem 

sujeitas ao CDC. Em vista disso, no 

restante da lei deveria ser aplicada a 

lógica subjetiva. 

 

Freitas alertou que a independência da 

comprovação de culpa pode fazer 

empresas deixarem de investir altas 

somas de recursos em proteção de 

dados. “Por que eu vou gastar com uma 

assessoria jurídica, com uma assessoria 

de segurança de informação, para estar 

em conformidade com uma lei, se, caso 

alguém me processe, tanto faz?”, 

indagou. 

 

Divergência 
 
Em contraposição, Marcelo Cárgano, 

advogado do Abe Giovanini Advogados, 

argumentou em prol de uma 

responsabilização protetiva, do ponto de 

vista do titular, mas incisiva com o 
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agente. Isso porque, de acordo com o 

especialista, a LGPD é fruto de um 

mundo orientado por dados, os quais, 

nas mãos de pessoas erradas, podem 

incorrer em graves violações e até 

mesmo mudar os rumos de uma eleição. 

 

O advogado também citou o 

elencamento de medidas de segurança e 

boas práticas, mas para se opor ao 

discurso subjetivista. A legislação indica 

que o agente deve observar a segurança 

do tratamento de dados. Dessa maneira, 

reconhecendo o risco intrínseco da 

atividade, não bastaria ao agente “fazer 

tudo certinho”. Além disso, seria 

necessário adotar medidas específicas 

de segurança. 

 

Terceira via 
 
O entendimento de Cárgano dialoga com 

a proposição de Maria Celina Moraes e 

João Quinelato de Queiroz, segundo os 

quais o regime de responsabilidade na 

LGPD não se trata mais de aplicação das 

regras da teoria clássica, mas de uma 

responsabilidade ativa. Nesse novo 

regime, não seria suficiente apenas o 

cumprimento dos artigos da lei. O 

agente deveria comprovar que está em 

conformidade com a norma e que suas 

medidas são eficazes. Há, inclusive, um 

precedente nesse sentido no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), 

sob o número 1008308-

35.2020.8.26.0704. 

 

Para Laura Schertel Mendes, professora 

de Direito Civil do IDP, a LGPD traz, em 

realidade, mais de um tipo de 

responsabilidade, mas sua aplicação na 

lei não dependeria dos debates 

doutrinários entre subjetivistas e 

objetivistas. Isso porque não caberia à 

vítima provar a ilicitude do tratamento, 

por força do texto literal dos artigos 42 e 

43. Antes, compete aos agentes a 

comprovação que a atividade não 

aconteceu ou que era lícita. 

 

“A responsabilidade civil na LGPD 

pressupõe o reconhecimento do risco no 

tratamento de dados pessoais. Dessa 

forma, pouco importa na prática se 

qualificarmos a responsabilidade da 

LGPD como objetiva ou como subjetiva 

com culpa presumida,” explica Mendes. 

“Fato é que o dever de indenizar surge 

quando houver o dano, a violação à 

norma e o nexo causal, podendo os 

agentes de tratamento provarem que 

não houve violação à norma, que a 

atividade não se realizou ou que o dano 

decorre de culpa exclusiva de titular ou 

de terceiro.” 

 

A leitura conversa com a análise de 

Bruno Bioni, membro-titular do 

Conselho Nacional de Proteção de 

Dados (CNPD) e diretor-fundador do 

Data Privacy Brasil. O especialista 

afirmou que a discussão binária 

empobrece o debate. Em artigo 

publicado revista 

eletrônica civilistica.com, em co-

autoria com Daniel Dias, da FGV Direito 

Rio, Bioni argumenta que, 

independentemente da resposta, seria 

melhor focar em quais “filtros” a LGPD 

colocou para que um agente de 

tratamento possa ser responsabilizado. 

Esses “filtros” estão ligados à 

expectativa do titular de dados a respeito 

do tratamento. É esperado que poucos 

fiquem contentes com o vazamento de 

seus dados médicos. 

 

“A Lei de Proteção de Dados Pessoais é 

muito calcada na perspectiva de risco. 

Isso significa dizer que você pode e deve 

esperar mais daqueles agentes de 

tratamento de dados pessoais cujas 

atividades têm um risco maior. Ou seja, 

o peso da lei vai ser calibrado de forma 

intensa para quem, por exemplo, trata 
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dados pessoais sensíveis em larga 

escala.” 

 

Por essa razão, não se pode perder de 

vista os princípios da prestação de 

contas e da responsabilidade. Bioni 

destacou que as medidas de segurança e 

prevenção têm de ser substanciais, não 

podendo ser somente uma papelada ou 

uma check list simples. 

 

Sedimentação 
 
Os especialistas ouvidos 

pelo JOTA concordaram em um ponto: 

a pacificação do assunto ficará nas mãos 

do Poder Judiciário. Até lá, o debate 

deve correr por alguns anos. 

 

ARTHUR GUIMARÃES – Repórter 

em São Paulo. Atua na cobertura política 

e jurídica do site do JOTA. Estudante de 

jornalismo na Faculdade Cásper Libero. 

Antes, trabalhou no Suno Notícias 

cobrindo mercado de capitais. 

Email: arthur.guimaraes@jota.info 
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Brasil 

Combustíveis são exceção na 
arrecadação dos Estados 
 
Receita com ICMS de setores 
importantes tem perdido fôlego 
 
Por Marta Watanabe e Cibelle Bouças — 
De São Paulo e Belo Horizonte 
23/06/2022 05h02  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Juliana Damasceno: não há garantias de 

que impacto nas contas dos Estados com 

redução de ICMS será devolvido na 

forma de uma inflação menor — Foto: 

Leo Pinheiro/Valor 

 

Em meio às mudanças em curso no 

Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), a 

arrecadação dos Estados perde fôlego 

em setores importantes. A receita total 

com o tributo nos 26 Estados e Distrito 

Federal alcançou R$ 226 bilhões no 

primeiro quadrimestre do ano e subiu 

16,7% nominais contra iguais meses de 

2021, em alta ainda 4,6 pontos 

percentuais acima da inflação 

acumulada em 12 meses até abril. 

 

A composição, porém, mostra que a alta 

real foi sustentada pelos segmentos de 

petróleo, combustíveis e lubrificantes e 

de energia elétrica, que avançaram 

45,6% e 21% nominais em igual 

comparação, respectivamente. 

Combustíveis e energia devem ter 

alíquota do ICMS limitada com a sanção 

do PLP 18/2022. Nos setores secundário 

e terciário, que representam mais de 

60% da receita de ICMS, foi diferente. 

Nesses dois setores o aumento da receita 

com o tributo de janeiro a abril empatou 

com a inflação ou ficou abaixo dela. 

 

Os dados foram retirados do portal do 

Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz). Por não terem até 

ontem os dados de abril de 2022 

disponíveis no portal, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo tiveram receita 

considerada até março para 

comparação. O desempenho do ICMS 

preocupa representantes das Fazendas 

estaduais e especialistas, tanto pela 

desaceleração de receita em alguns 

setores quanto pela iminente perda de 

arrecadação com as novas medidas para 

o imposto. 

 

 
Pelos dados do Confaz, o setor terciário, 

composto por comércio atacadista, 

varejista e serviços, é o mais importante 

na arrecadação agregada de ICMS do 

país. A receita do imposto do setor 

somou R$ 83 bilhões no primeiro 

quadrimestre, com alta nominal de 8% 

contra iguais meses de 2021, em taxa 
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4,13 pontos percentuais abaixo da 

inflação de 12,13% medida pelo IPCA em 

12 meses até abril. O desempenho fez a 

fatia do setor na arrecadação total do 

imposto cair de 39,7% em 2021 para 

36,7% neste ano, sempre no primeiro 

quadrimestre. No setor secundário, 

onde estão as indústrias, a alta de receita 

de ICMS foi de 11,5%, pouco abaixo da 

inflação acumulada. O setor perdeu 1,2 

ponto percentual na fatia da arrecadação 

total do imposto, ficando com 26,4% de 

janeiro a abril deste ano. 

 

O espaço dos setores secundário e 

terciário foi tomado principalmente pelo 

grupo de petróleo, combustíveis e 

lubrificantes, que avançou de 15,4% para 

19,3% na receita total de ICMS do país 

em igual período. Energia elétrica 

também avançou, embora pouco, com 

apenas 0,39 ponto percentual, 

mantendo posição importante com fatia 

de 10,89% do ICMS total de janeiro a 

abril de 2022. 

 

Energia e combustíveis, além de 

telecomunicações, estão entre os itens 

que sofrerão impacto do PLP 18/2022. 

Ao estabelecer a comercialização dos 

três itens como atividade essencial, o 

projeto limita a cobrança do ICMS 

nesses produtos à alíquota padrão, que é 

de 17% ou 18%, dependendo do Estado. 

 

Juliana Damasceno, economista da 

Tendências e pesquisadora do Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação 

Getulio Vargas (FGV Ibre), lembra que 

os três setores são as chamadas “blue 

chips” do ICMS, por tradicionalmente 

garantirem a arrecadação dos Estados. 

Para alguns combustíveis e em alguns 

Estados, lembra ela, o PLP 18 fará a 

alíquota cair à metade, num impacto 

abrupto para os governos estaduais. “E 

não há garantias de que isso será 

devolvido na forma de uma inflação 

menor.” As “fontes reais” de pressão 

sobre os preços dos combustíveis, avalia, 

são externas, como a alta das cotações 

internacionais de petróleo e o câmbio, 

que, embora reflita a percepção de risco 

em relação ao país, tem sido mais 

influenciado pela política monetária do 

Fed, o banco central americano. 

“Podemos zerar todos os impostos sobre 

combustíveis e ainda teremos 

volatilidade nos preços dos combustíveis 

no mercado doméstico.” 

 

Fernanda Pacobayba, secretária de 

Fazenda do Ceará, lembra que a base de 

comparação em relação a 2021 para o 

ICMS é relativamente alta. Segundo 

dados do Confaz, no primeiro 

quadrimestre de 2021 a receita de ICMS 

de todos os 27 entes subiu 19,5% 

nominais em relação a iguais meses do 

ano anterior. A inflação acumulada em 

12 meses era bem menor que a deste ano, 

de 6,76%. A receita com o imposto no 

Ceará cresceu naquele período 20,4% 

nominais. Mas no primeiro 

quadrimestre deste ano, lembra, o 

Estado sentiu não somente a 

desaceleração do imposto como o efeito 

da inflação nos insumos. 

 

A arrecadação cearense de ICMS subiu 

14,7% nominais de janeiro a abril deste 

ano ante iguais meses de 2021, 2,57 

pontos percentuais acima da inflação 

nos 12 meses até o período. “Mas os 

gastos estão aumentando. O custeio da 

saúde subiu 40%. Os Estados também 

estão sentindo o impacto da alta de 

preços e o impacto do PLP 18 será direto 

na veia.” Segundo ela, a compensação 

prevista pelo projeto será insuficiente. 

As projeções do Estado indicam que em 

seis meses a perda será de R$ 2,16 

bilhões, incluindo o impacto aos 

municípios e no Fundeb. A compensação 

deve ser R$ 466,3 milhões, indica. 
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O que está ajudando alguns Estados, diz 

George Santoro, secretário de Fazenda 

de Alagoas, é a transferência do Fundo 

de Participação dos Estados (FPE), num 

reflexo de que a arrecadação federal de 

Imposto de Renda ainda continua mais 

vigorosa. Enquanto a receita líquida de 

ICMS de janeiro a abril de 2022 ficou 

com alta 1,4 ponto percentual acima da 

inflação contra iguais meses de 2021, a 

de FPE ficou 15,14 pontos acima. 

 

Em Minas Gerais, a arrecadação de 

ICMS no acumulado de janeiro a abril 

aumentou 16,7% nominais. Os 

combustíveis, diz o secretário de 

Fazenda do Estado, Gustavo Barbosa, 

tiveram a contribuição mais relevante no 

aumento da receita em razão da alta de 

preços. Isso, lembra, aconteceu mesmo 

com o ICMS dos combustíveis congelado 

desde novembro. Os dados apontaram 

aumento nominal de 38,04% na 

arrecadação com petróleo e 

combustíveis no Estado. O setor de 

comércio e serviços foi o único grande 

setor com queda real na arrecadação, 

num recuo de 3,65%. 

 

Para Minas, diz Barbosa, o PLP 18 vai 

refletir algo como 15% de perda de ICMS 

e não tem nenhuma compensação, 

observou o secretário. “Os combustíveis 

representam 21% da arrecadação. 

Qualquer impacto tem efeito 

importante. As diretrizes são bastante 

preocupantes para os Estados.” Para o 

ano, a estimativa, diz, é de que a receita 

com ICMS cresça entre 7% e 8% 

nominais contra 2021, quando a 

arrecadação subiu 26%. 

 

Em São Paulo, informa o secretário de 

Fazenda e Planejamento, Felipe Salto, a 

arrecadação de ICMS de janeiro a maio 

subiu 5,3% reais ante um ano antes. Para 

ele, a evolução precisa ser avaliada 

mensalmente, com a instabilidade 

gerada pelas mudanças no imposto. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/23/combustiveis-sao-
excecao-na-arrecadacao-dos-
estados.ghtml   
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

IPC-S desacelera alta para 
0,76% na terceira medição de 
junho, diz FGV 
 
Indicador acumula alta de 10,41% nos 
últimos 12 meses 
 
Por Valor — São Paulo 
23/06/2022 08h57  Atualizado há 2 
horas 

 
O Índice de Preços ao Consumidor 

– Semanal (IPC-S) subiu 0,76% na 

terceira prévia de junho, depois de 

avançar 0,91% na medição anterior, e 

acumula alta de 10,41% nos últimos 12 

meses, conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação 

Getulio Vargas (FGV Ibre). 

 

Sete das oito classes de despesas 

componentes do índice registraram 

desaceleração em suas taxas de variação. 

Segundo o Ibre, a maior contribuição 

para o resultado do IPC-S partiu do 

grupo Educação, Leitura e Recreação, 

cuja taxa de variação passou de 3,44% na 

segunda quadrissemana de junho para 

2,76% na terceira prévia do mês. Nesta 

classe de despesa, cabe mencionar o 

comportamento do item passagem 

aérea, cujo preço variou 12,64%, ante 

15,90% na leitura anterior do IPC-S. 

 

Registraram desaceleração entre a 

segunda e a terceira leitura de junho 

Transportes (0,30% para 0,11%), 

Habitação (0,79% para 0,62%), 

Vestuário (1,94% para 1,47%), Despesas 

Diversas (0,61% para 0,28%) e Saúde e 

Cuidados Pessoais (0,72% para 0,59%). 

Comunicação, por sua vez, aprofundou a 

queda (-0,23% para -0,49%). 

Em contrapartida, Alimentação (0,70% 

para 1,01%) apresentou avanço em sua 

taxa de variação. 

 

 
— Foto: Daniel Wainstein/Valor 

 

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

2022/06/23/ipc-s-desacelera-alta-

para-076percent-na-terceira-medicao-

de-junho-diz-fgv.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Petróleo opera com leve alta 
com investidor atento ao 
cenário econômico 
 
Por Daniel Gateno, Valor, com agências 
internacionais — São Paulo 
23/06/2022 09h11  Atualizado há 2 
horas 

 
Os contratos futuros do 

petróleo registravam leve avanço nesta 

quinta-feira. Entre os assuntos que 

permanecem na pauta, estão os receios 

relacionados a uma possível recessão 

econômica global. 

 

Os agentes se preocupam com que os 

aumentos de juros promovidos pelo 

Federal Reserve (Fed, banco central 

americano) e outros bancos centrais 

para conter a inflação poderão afetar o 

crescimento econômico. 

 

Perto de 9h10, o contrato do WTI com 

entrega em agosto subia 0,08%, saindo a 

US$ 106,28. O vencimento do Brent 

para o mesmo mês tinha elevação de 

0,14%, cotado a US$ 111,90. 

 

Os investidores levam em conta ainda o 

pedido do presidente dos Estados 

Unidos, Joe Biden, ao Congresso 

americano para que se suspenda por três 

meses os impostos federais sobre a 

gasolina e o diesel em meio a alta da 

inflação no país. 

 

 
— Foto: Pixabay 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/06/23/petroleo-opera-com-
leve-alta-com-investidor-atento-ao-
cenario-economico.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Campos de petróleo e gás na 
Rússia, Turcomenistão e 
Texas são os mais prejudiciais 
ao clima 
 
Os campos mais sujos emitem mais de 
10 vezes mais dióxido de carbono 
equivalente do que os locais com menos 
emissões 
 
Por Bloomberg 
23/06/2022 10h17  Atualizado há uma 
hora 

 
Os campos de petróleo e gás 

natural na Rússia, Turcomenistão e 

Texas são os mais prejudiciais ao clima 

da Terra, de acordo com o primeiro 

estudo que analisa as emissões de gases 

de efeito estufa em todas as cadeias de 

suprimentos. Os campos mais sujos 

emitem mais de 10 vezes mais dióxido de 

carbono equivalente do que os locais 

com menos emissões. 

 

Lançada na quinta-feira pela 

organização sem fins lucrativos Rocky 

Mountain Institute, a ferramenta Índice 

do Clima do Petróleo mais Gás (OCI+, 

na sigla em inglês) classifica 135 

recursos globais de produção de petróleo 

e gás — que juntos representam metade 

do suprimento mundial dessas 

commodities — com base em uma vida 

completa de suas emissões em 2020. 

 

O campo de gás natural de 

Astrakhanskoye, na Rússia, tem a maior 

pegada em toda a sua cadeia de 

suprimentos devido a vazamentos em 

oleodutos e outras infraestruturas “a 

jusante”, de acordo com a análise. A 

bacia do Cáspio do Sul do 

Turcomenistão e a Bacia do Permiano no 

oeste do Texas ocupam o segundo e 

terceiro lugar; a maioria de suas 

emissões surgem "a montante", durante 

a produção. 

 

Criada por pesquisadores da RMI, da 

Universidade de Stanford, da 

Universidade de Calgary e da Koomey 

Analytics, a ferramenta OCI+ e um 

relatório que a acompanha concluem 

que emissões significativas de 

combustíveis fósseis ocorrem não 

apenas no ponto de combustão, mas 

diretamente na cabeça do poço e durante 

o processamento, refino e transporte. A 

RMI estima que o programa de 

relatórios de gases de efeito estufa da 

Agência de Proteção Ambiental dos 

EUA reconta as emissões da indústria de 

petróleo e gás por um fator de dois. 

 

O projeto recebeu financiamento 

da organização filantrópica de Michael 

Bloomberg, fundador e proprietário 

majoritário da Bloomberg LP, 

proprietária da Bloomberg News. 

 

O metano, um gás de efeito estufa que é 

o principal componente do gás natural e 

um poderoso agente de aquecimento 

global, é responsável por mais da 

metade das emissões operacionais em 

locais em todo o mundo. Conter a 

queima e a ventilação do gás e garantir 

que os equipamentos do campo 

petrolífero estejam funcionando 

corretamente podem ajudar a reduzir 

significativamente as emissões a 

montante, diz o relatório, chamando as 

reduções de metano de “a maior 

prioridade para o setor de petróleo e 

gás”. A iniciativa se baseia em anos de 

pesquisa de acadêmicos e instituições 

sem fins lucrativos, dados públicos e 

imagens de satélite. 

 

Tudo se resume às perguntas: "Quem 

tem o pior barril e quem são os otários 
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que compram as coisas ruins?", disse 

Deborah Gordon, diretora sênior de 

inteligência climática da RMI, líder da 

pesquisa. É aí que os holofotes precisam 

estar para combater as mudanças 

climáticas, disse ela. 

 

Os preços do petróleo e do gás 

dispararam depois que a demanda se 

recuperou da pandemia de covid-19 e 

devido a deslocamentos causados pela 

guerra da Rússia na Ucrânia. Apesar do 

crescimento na geração de energia 

renovável, a dependência global de 

combustíveis fósseis deve crescer antes 

de diminuir em meio a uma transição 

para alternativas como eólica e solar. 

 

No entanto, a urgência de reduzir as 

emissões aumentou. Um painel de 

cientistas apoiado pelas Nações Unidas 

alertou recentemente que as emissões 

devem ser significativamente reduzidas 

até 2030 para ajudar a evitar os 

impactos catastróficos que resultariam 

do aquecimento superior às metas do 

Acordo de Paris de 1,5° e 2° Celsius. 

 

O relatório recomenda a compra de 

combustível localmente o máximo 

possível para economizar nas emissões 

relacionadas ao transporte, mas, de 

acordo com a análise do OCI+, a Europa 

pode realmente evitar algumas 

emissões comprando gás dos EUA que é 

super-resfriado em líquido e enviado 

pelo oceano, em vez do da Rússia. O 

fornecimento de gás da Rússia é 

"horrível" por causa de vazamentos, 

Gordon disse "No mapa de emissões 

digitais OCI+, o sistema de oleodutos da 

Rússia salta em amarelo brilhante e 

laranja devido às emissões concentradas 

de metano. (Nova York e Boston, que 

têm infraestrutura de tubulação 

envelhecida, aparecem como pontos 

quentes menores e menos intensos, 

enquanto o terminal de exportação de 

gás natural liquefeito da Rússia na 

Sibéria é um pontinho)". 

 

Por décadas, as políticas visaram reduzir 

as emissões de carros e usinas de 

energia, que colocam a responsabilidade 

no consumidor com pouca 

transparência sobre as emissões dos 

próprios produtores, disse Gordon. “A 

sabedoria convencional é que o 

consumidor é responsável por 86% das 

emissões do barril.” Mas a 

pesquisa mostra que esse não é o caso 

dos campos de petróleo e gás mais 

poluentes, disse ela. 

 

Os pesquisadores também 

estimaram um preço para carbono, e o 

OCI+ mostra como a contabilização das 

emissões do ciclo de vida atingiria mais 

de US$ 50 por barril para os locais de 

maior emissão. Se uma taxa refletindo o 

custo social do carbono fosse imposta 

hoje, o custo médio ponderado de 

produção para os 135 campos seria de 

US$ 7 por barril de óleo equivalente, 

menos de US$ 1 para refinarias e US$ 4 

para embarcadores, de acordo com a 

análise. Os valores são baseados em um 

custo de US$ 56 por tonelada métrica 

que foi modelado pelo governo dos EUA. 

(As taxas de carbono podem ser 

ajustadas em OCI+ para considerar 

diferentes cenários.) Os campos de 

petróleo e gás envelhecidos se tornam 

mais intensivos em GEE, pois mais 

energia e água são necessárias para 

extrair o combustível do subsolo. 

 

As emissões médias de um grande 

campo petrolífero típico dobrarão em 25 

anos, de acordo com pesquisas 

anteriores. Dois principais candidatos 

ao descomissionamento são o campo de 

minas na Indonésia e em Wilmington na 

Califórnia, pois já exigem grandes 

injeções, disse Gordon. A ferramenta da 

web também divide a parcela das 
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emissões dos locais de queima ou 

queima de excesso de gás natural. Essa 

prática é notoriamente comum na Bacia 

do Permiano, onde o petróleo é o 

combustível mais lucrativo e o gás 

natural é um subproduto incômodo. 

 

“O Permiano parece terrível”, disse 

Gordon, mas “se o Texas limpar seu ato 

e realmente se concentrar em não vazar 

metano e não queimar seu gás, ele estará 

lá no topo” das áreas de emissão mais 

baixa. 

 

 
Apesar do crescimento na geração de 

energia renovável, a dependência global 

de combustíveis fósseis deve crescer 

antes de diminuir — Foto: Pixabay 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/23/campos-de-petroleo-
e-gas-na-russia-turcomenistao-e-texas-
sao-os-mais-prejudiciais-ao-
clima.ghtml   
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Legislação 

Nova legislação facilita 
negociação de débitos com a 
Fazenda Nacional 
 
Empresas em crise financeira poderão 
usar prejuízo fiscal para quitar dívida 
com o Fisco 
 
Por Beatriz Olivon — De Brasília 
23/06/2022 05h00  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Priscila Faricelli: transação abre canal 

de diálogo entre Fisco e contribuintes — 

Foto: Leonardo Rodrigues 

 

Contribuintes e a Fazenda Nacional 

terão mais chances de fechar acordos 

por meio das transações tributárias. 

Publicada ontem, a Lei nº 14.375 amplia 

descontos e prazos de pagamento. Ainda 

permite a negociação de todas as dívidas 

discutidas na esfera administrativa - 

hoje existem restrições em relação a 

débitos com a Receita Federal. 

 

A nova norma traz também um ponto 

particularmente importante, que deve 

atrair empresas em dificuldade 

financeira: a possibilidade de abater 

dívidas com o Fisco usando valores de 

prejuízo fiscal. 

 

No ano passado, com base nas regras 

antigas, foram recuperados aos cofres 

públicos R$ 31,7 bilhões - valor 29% 

superior ao alcançado no ano anterior. 

 

A transação foi instituída em fevereiro 

de 2020, por meio da Lei nº 13.988. A 

medida foi um marco porque o Código 

Tributário Nacional previa a transação, 

mas faltava a regulamentação por lei. O 

Fisco, desde então, tem permissão para 

sentar à mesa e negociar com devedores, 

não importa o valor da dívida. 

 

Pela lei anterior, o limite de descontos 

era de 50% sobre juros e multas. O teto 

passou para 65%. O limite do 

parcelamento também foi estendido, 

passando de 84 meses para 120 meses. É 

possível ainda que a transação seja 

aberta a partir de pedido do próprio 

contribuinte. 

 

O prejuízo fiscal e a base de cálculo 

negativa da CSLL poderão ser usados 

para quitar débitos tributários até o 

limite de 70% do valor remanescente, 

após a aplicação dos descontos. Embora 

o uso deva ser autorizado pela Receita 

Federal ou PGFN, tributaristas 

comemoram essa oportunidade. 

 

Precatório ou direito creditório com 

sentença de valor transitada em julgado 

- inclusive se o precatório ainda não 

estiver emitido - também poderão ser 

usados para amortização da dívida 

tributária principal, multa e juros. O 

tributarista André Oliveira, sócio do 

Castro Barros Advogados, projeta que o 

contribuinte poderia pedir a revisão das 

transações não individuais já firmadas 
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para prever o uso de precatórios nos 

termos da nova Lei. 

 

O que ficou de fora da nova lei, após a 

sanção, é a possibilidade de incidência 

do desconto sobre o débito principal. 

Mesmo assim, o avanço foi relevante, 

segundo a advogada Priscila Faricelli, 

sócia do Demarest Advogados. “A Lei 

13.988 tinha vindo de forma muito 

tímida porque havia muita resistência ao 

instituto”, afirma a tributarista. 

 

Alguns contribuintes esperavam pelo 

chamado “Refis da Covid”, que seria um 

parcelamento especial de débitos 

tributários. Priscila destaca que, 

diferente do Refis, na transação é feita a 

análise da recuperabilidade do crédito 

do contribuinte. Para ela, haverá um 

monitoramento da procuradoria que 

barrará, no momento do acordo, o 

contribuinte que provavelmente vai se 

furtar do pagamento de tributos para 

tentar, constantemente, se aproveitar de 

benefícios. 

 

Para a advogada, a transação tem 

permitido a construção de um canal de 

diálogo entre Fisco e contribuintes que 

há anos era esperado. Por isso, considera 

as mudanças relevantes, mesmo que o 

desconto sobre a dívida principal tenha 

sido vetado na sanção da legislação. 

 

Até a nova norma, apenas parte dos 

débitos não inscritos em dívida ativa 

podiam ser negociados com a 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). Eram os considerados 

de pequeno valor ou aqueles discutidos 

por meio de teses do contencioso 

tributário. Apenas duas teses foram 

abertas para acordos: a dos programas 

de participação nos lucros e resultados 

(PLR) e a do ágio. Agora, os débitos não 

inscritos poderão ser negociados de 

forma mais ampla. 

 

A lei ainda esclarece que descontos 

concedidos nas cobranças de créditos da 

União e autarquias não serão tributados 

por Imposto de Renda, CSLL, PIS e 

Cofins. “São alterações pontuais que 

aperfeiçoam a transação”, segundo 

Fábio Calcini, sócio do escritório Brasil 

Salomão e Matthes Advocacia. O 

advogado também destaca o 

aproveitamento de prejuízo fiscal pelas 

empresas em crise financeira. 

 

Os setores mais beneficiados serão as 

empresas em recuperação judicial ou 

prestes a entrar em recuperação, porque 

têm rating baixo e mais desconto, além 

de, provavelmente, prejuízo acumulado, 

segundo Matheus Bueno, sócio do 

Bueno Tax Lawyers. “Qualquer 

contribuinte que acumulou passivos na 

pandemia e ainda está no Carf [Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais] 

pode ter vantagem”, afirma. 

 

A norma poderá levar a PGFN e a 

Receita Federal a modificarem o edital 

que abriu a transação para discussões 

judiciais e administrativas sobre ágio, de 

acordo com Julio Janolio, sócio do 

Vinhas e Redenschi Advogados. “Na 

prática, haverá perda de interesse por 

parte dos contribuintes, já que a os 

benefícios trazidos na lei são melhores 

do que aqueles previstos no edital do 

ágio atualmente vigente”, afirmou. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/06/23/nova-legislacao-
facilita-negociacao-de-debitos-com-a-
fazenda-nacional.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Banco Central eleva projeção 
de crescimento para 1,7% e 
vê inflação de quase 9% em 
2022 
 
BC viu surpresas positivas para o PIB 
na primeira metade do ano, mas vê 
desaceleração no segundo semestre 
 
Por Gabriel Shinohara — Brasília 
23/06/2022 11h14  Atualizado há 25 
minutos 
 

 
BC apresentou suas projeções para os 
cenários econômicos Daniel 
Marenco/Agência O Globo 
 
O Banco Central (BC) revisou sua 

projeção de crescimento para este ano e 

passou a esperar uma alta de 1,7% do 

PIB. A expectativa anterior, divulgada 

em março, era de 1%. 

 

De acordo com o BC, a surpresa positiva 

no PIB do 1º trimestre e a previsão de 

nova alta para o segundo trimestre 

foram fatores relevantes para a revisão 

de expectativas. 

 

No entanto, para o segundo semestre a 

expectativa é de desaceleração na 

atividade econômica. 

 

“Efeitos cumulativos do aperto 

monetário em curso, persistência de 

choques de oferta e antecipações de 

governamentais às famílias para o 1º 

semestre contribuem para projeção de 

arrefecimento da atividade no 2º 

semestre”, aponta o BC. 

 

O diretor de Política Econômica do BC, 

Diogo Guillen, explicou que o consumo 

das famílias foi o principal fator para a 

revisão para cima do PIB, assim como 

um impacto positivo das exportações na 

primeira metade do ano também 

impactou. Para o restante de 2022, a alta 

nos juros deve frear a atividade. 

 

— Grande parte do aperto monetário 

ainda vai se fazer presente tanto na 

invasão quanto no crescimento, então a 

gente espera uma desaceleração da 

atividade nos próximos trimestres — 

apontou. 

 

Na avaliação da autoridade monetária, a 

incerteza nas projeções ainda está alta 

por conta da continuidade da guerra na 

Ucrânia e dos riscos crescentes de 

desaceleração na atividade global com 

inflação pressionada. 

 

Juros e inflação 
 
Na última semana, o Comitê de Política 

Monetária (Copom) do BC 

decidiu elevar a taxa básica de 

juros, a Selic, de 12,75% para 

13,25% ao ano. Além disso, sinalizou a 

continuidade da trajetória de altas com 

mais uma elevação para 13,5% ou 13,75% 

na próxima reunião, em agosto. 

 

Para a inflação, as expectativas do Banco 

Central já haviam sido publicadas no 

documento que comunicou a decisão de 

alta nos juros na semana passada. O 

cenário de referência aponta para 

inflação em 8,8% este ano, de 4% em 

2023 e 2,7% em 2024. 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/bc-sobe-juros-pela-11a-vez-seguida-e-selic-chega-a-1325percent-ao-ano.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/bc-sobe-juros-pela-11a-vez-seguida-e-selic-chega-a-1325percent-ao-ano.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/bc-sobe-juros-pela-11a-vez-seguida-e-selic-chega-a-1325percent-ao-ano.ghtml
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Se o cenário se concretizar, seria o 

segundo ano consecutivo de 

rompimento do teto da meta de inflação, 

que é de 3,5% com intervalo de 

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

para cima ou para baixo. 

 

Para 2023, atual objetivo do BC, a 

projeção fica acima da meta de 3,25%, 

mas ainda dentro do intervalo. 

 

Arrefecimento da inflação 
 
O BC vê um arrefecimento na inflação 

nos próximos meses com pressão em 

alta nos bens industriais e serviços, mas 

recuo da inflação nos alimentos. 

 

Para a o terceiro trimestre, a expectativa 

é de inflação de 0,81% em junho, 0,84% 

em julho e 0,33% em agosto, chegando a 

11,31% nos 12 meses até agosto. 

 

O último índice divulgado pelo IBGE foi 

de maio, quando a inflação ficou em 

0,47% no mês e 11,73% nos 12 

meses anteriores. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/banco-central-eleva-
projecao-de-crescimento-para-
17percent-e-ve-inflacao-de-quase-
9percent-em-2022.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Arrecadação federal bate 
recorde e soma R$ 165,3 
bilhões em maio 
 
Resultado foi divulgado nesta quinta-
feira pela Receita Federal 
 
Por Fernanda Trisotto — Brasília 
23/06/2022 10h30  Atualizado há uma 
hora 
 

 
Arrecadação federal bate recorde em 
maio de 2022 Agência Brasil 

 
A arrecadação federal em maio de 2022 

somou R$ 165,3 bilhões, de acordo com 

dados da Receita Federal. Isso 

representa um avanço de 4,13% em 

relação ao mesmo mês do ano anterior, 

já descontada a inflação do período. 

 

Os dados foram divulgados nesta 

quinta-feira pelo Fisco. O resultado é o 

melhor para o mês de maio em toda a 

série histórica, iniciada em 1995. No 

acumulado dos cinco primeiros meses 

de 2022, a arrecadação federal somou 

R$ 908,5 bilhões, um crescimento de 

9,75%, também o melhor desempenho 

para o período. 

 

Mais uma vez, o desempenho do período 

está relacionado ao crescimento dos 

recolhimentos de IRPJ e CSLL. 

 

 

Desde 2021, a arrecadação federal vem 

batendo recordes e o governo sustenta 

que esse aumento é estrutural, a 

despeito da preocupação com que alguns 

analistas veem esse cenário. O governo 

se fia no aumento da arrecadação para 

reduzir alguns tributos. O governo já 

promoveu rodadas de cortes na alíquota 

do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e Imposto de 

Importação (II). 

 

Em outra frente, para tentar brecar o 

avanço dos preços dos combustíveis, o 

governo zerou PIS e Cofins do diesel e 

gás de cozinha até o final do ano e 

pretende estender a ação para a 

gasolina, etanol e gás natural. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/arrecadacao-federal-
bate-recorde-e-soma-r-1653-bilhoes-
em-maio.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Lucro do FGTS deverá ser 
distribuído no 2º semestre; 
saiba como funciona o 
rendimento 
 
Caixa Econômica Federal tem até o dia 
31 de agosto para divulgar valores de 
receita aos trabalhadores 

 
Fabio Tarnapolsky e Natália Coelho, 
especial para o ‘Estadão’ 
23 de junho de 2022 | 10h07 

 
Titulares de contas ativas ou inativas 

no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) terão acesso em 

agosto à distribuição de lucro obtida em 

2021. A Caixa Econômica 

Federal ainda não divulgou a data 

oficial e as cifras obtidas, e a previsão é 

de que as informações sejam lançadas 

até 31 de agosto. Terão direito à 

distribuição os trabalhadores que 

tinham saldo positivo até 31 de 

dezembro de 2021. 

 

O FGTS tem retorno de 3% ao ano mais 

a variação da Taxa Referencial (TR). Sua 

aplicação é motivo de discussões em 

relação a investimentos, muitas vezes 

pelo fato de o rendimento ficar abaixo 

da inflação – com raras exceções. 

 

FGTS não tem desempenho superior a 

outras formas de investimento, mas vale 

a pena fazer a retirada quando possível 

para o pagamento de dívidas, diz Fabio 

Gallo.  Foto: Marcelo Camargo/Agência 

Brasil 

 

Os titulares das contas no fundo podem 

retirar o dinheiro em casos especiais, 

como o recente programa de saque 

extraordinário de R$ 1.000, ou por 

motivos específicos, que incluem 

demissão sem justa causa, término de 

contrato por prazo 

determinado, falência, doença grave 

e aposentadoria. 

 

Investimento e FGTS 
 
De acordo com Fabio Gallo, professor de 

finanças da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) de São Paulo, o FGTS 

não tem desempenho superior a outras 

formas de investimento, mas vale a pena 

fazer a retirada quando possível para o 

pagamento de dívidas. Além disso, caso 

o titular tenha sua reserva financeira 

inteira no fundo, “não é recomendável 

colocar em renda variável ou qualquer 

outra do tipo”. 

 

“Tirando 2019 e 2020, até a caderneta 

de poupança ganhou do rendimento 

do FGTS, pois ela paga 6,17% ao ano 

mais a variação da TR”, disse Gallo. “Não 

tem comparação obviamente com o 

fundo que é 3%. Mesmo com esse 

recebimento do lucro, não chega perto 

da caderneta.” 

 

Os anos citados por Gallo foram 

favoráveis ao FGTS em questão de 

rendimento por conta da queda 

da Selic, a taxa básica de juros 

do Banco Central. Isso fez com que o 

rendimento da poupança, considerado 

de baixo risco, tivesse retorno menor 

que o fundo. 

 

“Se (o trabalhador) estiver em uma 

situação de dívida, é melhor deixar de 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgts-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fgts-fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico
https://tudo-sobre.estadao.com.br/caixa-economica-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/caixa-economica-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/concordata-e-falencia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/aposentadoria
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/caderneta-de-poupanca
https://tudo-sobre.estadao.com.br/caderneta-de-poupanca
https://tudo-sobre.estadao.com.br/selic-sistema-especial-de-liquidacao-e-custodia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-central-do-brasil
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pagar juros, sacar e quitá-la. Se 

realmente não precisar, pode pegar o 

dinheiro e investir em título do Tesouro 

ou em um CDB ou RDB (depósitos 

bancários para aplicação em renda fixa). 

Qualquer outro tipo vai dar mais 

rendimento.” 

 

Em 2021, o lucro do FGTS referente ao 

ano de 2020 aprovado para distribuição 

foi de R$ 436,2 bilhões. O valor foi 

dividido entre as mais de 191 milhões de 

contas ativas e inativas do FGTS, de 

forma que a cada R$ 100 na conta do 

trabalhador, era creditado R$ 1,86 por 

parte da Caixa. Segundo o banco, a 

rentabilidade anual do FGTS foi de 

4,92%, maior que o rendimento da 

poupança, de 2,11%, e 9% maior que 

o IPCA – medidor da inflação. 

 

“O dinheiro é aplicado, há um comitê 

gestor que o investe em projetos do 

próprio governo. É daí que vem o lucro”, 

explicou Gallo. “Eu, particularmente, 

sempre advoguei que essa participação 

do público deveria ser maior na gestão 

do dinheiro, afinal, ele não é do governo, 

e sim uma contribuição dos 

trabalhadores e das empresas para uma 

forma de poupança forçada.” 

 

Apesar de fazer a gestão dos valores do 

fundo de garantia, a Caixa Econômica 

Federal não influencia em seu 

rendimento ou aplicação, como 

relembra o professor. “O governo 

permitiu que a instituição tenha a 

gerência do comitê gestor e que 

recebesse como outro fundo qualquer.”  

 

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

ias/geral,lucro-fgts-distribuicao-

rendimento-npre,70004099981  

 

Retorne ao índice 
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No primeiro ano de 
pandemia, Brasil teve mais 
empresas exportadoras e 
menos importadoras 
 
Empresas importadoras foram mais 
afetadas pelos efeitos da pandemia e 
caíram mais de 13%, aponta 
levantamento do IBGE 
 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
23 de junho de 2022 | 10h00 
 
RIO – O primeiro ano da pandemia 

do novo coronavírus, em 2020, foi 

marcado por um aumento no número de 

empresas exportadoras no País, mas 

redução de companhias importadoras, 

segundo os dados do Cadastro 

Central de Empresas (Cempre), 

informou nesta quinta-feira, 23, 

o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). 

 

Brasil teve mais empresas exportadoras 

durante o primeiro ano de pandemia 

Foto: Márcio Fernandez/ Estadão 

 

O Brasil tinha 23.632 empresas 

exportadoras em 2020, que 

representavam 0,4% do total de 

organizações ativas no País. O montante 

significou uma alta de 3,4% em relação 

ao montante de companhias existentes 

em 2019. 

 

Ao mesmo tempo, havia 33.495 

empresas importadoras em 2020, 

respondendo por uma fatia de 0,6% das 

organizações ativas, depois de um 

tombo de 13,4% em relação ao universo 

de companhias atuantes em 2019. 

 

"As empresas exportadoras tiveram 

crescimento de 3,4%. Por outro lado, as 

importadoras sentiram muito mais os 

efeitos da pandemia, caíram mais de 

13%", frisou Thiego Gonçalves 

Ferreira, gerente da pesquisa do IBGE. 

 

As empresas exportadoras empregaram 

5,074 milhões de assalariados em 2020, 

o equivalente a 11,2% do total de 

ocupados assalariados existentes 

naquele ano. Houve um avanço de 2,1% 

no número de vagas em relação a 2019. 

 

Já as empresas importadoras 

respondiam por tinham 8,1 milhões de 

trabalhadores assalariados, 17,9% do 

total de ocupados nessa condição, 

apesar da redução de 1,3% no 

contingente de empregados em um ano. 

 

"É uma participação pequena no 

número de empresas, mas elas 

empregam muita gente", observou 

Ferreira. 

 

De acordo com a pesquisa, uma empresa 

pode ser simultaneamente exportadora 

e importadora. 

  

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

ias/geral,pandemia-mais-exportadoras-

menos-importadores,70004099905  

 
Retorne ao índice 
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Elevar metas de inflação 
afetaria credibilidade do BC, 
dizem economistas 
 
CMN se reúne nesta quinta-feira (23) 
para definir objetivo a ser perseguido 
em 2025 

 
23.jun.2022 às 7h00 
Nathalia Garcia 
BRASÍLIA 
 
Voltar a elevar as metas 

de inflação geraria desconfiança, 

afetando a credibilidade do Banco 

Central por ganhos pouco significativos. 

Essa é a opinião de grande parcela do 

mercado antes da próxima reunião do 

CMN (Conselho Monetário Nacional), 

nesta quinta-feira (23). 

 

No encontro, o órgão colegiado definirá 

a meta de inflação a ser perseguida pelo 

BC em 2025, além de ratificar ou 

reajustar o objetivo fixado para 2023 

(3,25%) e 2024 (3%). 

 

O CMN é atualmente presidido pelo 

ministro Paulo Guedes (Economia) e 

composto pelo presidente do 

BC, Roberto Campos Neto, e por Esteves 

Colnago, secretário especial de Tesouro 

e Orçamento do Ministério da 

Economia. 

 

Segundo economistas ouvidos 

pela Folha, a tendência é o conselho 

estabelecer novamente 3% como alvo em 

2025, apesar da grande probabilidade de 

estouro da meta de inflação por dois 

anos consecutivos —e com um terceiro 

ameaçado. 

 
Fachada da sede do Banco Central, em 

Brasília - Antonio Molina - 

10.jan.22/Folhapress 

 

Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do 

BC e sócio fundador da Mauá Capital, 

defende a permanência da meta em 

patamar equivalente ao praticado pelos 

pares internacionais, ainda que o 

cenário inflacionário atual seja 

desfavorável. 

 

"3% é uma inflação de país emergente. 

Para o Brasil, é um desafio, mas um bom 

desafio. [Voltar a subir a meta] é uma 

sinalização ruim, acaba tendo um custo 

que não precisa", afirmou. 

 

No acumulado de 12 meses até maio, o 

IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo) atingiu 11,73%. A 

estimativa do BC para a inflação de 2022 

é de 8,8%, enquanto a mediana da 

pesquisa Focus é de 8,5% para este ano. 

Em ambos os casos, as expectativas já 

estão longe do teto da meta (5%). Em 

2021, o IPCA atingiu 10,06%. 

 

Para 2023, o BC e o boletim Focus 

projetam inflação de 4% e 4,7%, 

respectivamente, já encostando no 

limite de intervalo de tolerância (4,75%). 

 

E as estimativas ainda devem se 

deteriorar, visto que as medidas 

tributárias sobre preços de 

combustíveis, energia elétrica e 

telecomunicações em tramitação no 

Congresso podem reduzir a inflação no 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nathalia-garcia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inflacao/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/banco-central/
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/06/meta-de-inflacao-de-2024-sera-de-3-define-conselho-monetario.shtml
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curto prazo, não o suficiente para o 

cumprimento da meta em 2022, e elevá-

la em menor magnitude no próximo ano, 

a ponto de talvez provocar um novo 

estouro. 

 

Ainda assim, Ana Madeira, economista-

chefe para Brasil do HSBC, acredita que 

uma mudança de rumo agora traria 

"mais ruído do que outra coisa". "É 

importante para a credibilidade do 

Banco Central manter os mesmos 

patamares, as mesmas metas", disse. 

 

Sérgio Machado, sócio fundador e gestor 

da SF2 Investimentos, ressalta o valor da 

comunicação para que o BC preserve a 

confiança do mercado em sua atuação: 

"A consistência do discurso é mais 

importante do que a própria ação em si". 

 

Andrea Damico, economista-chefe da 

Armor Capital, também considera que 

não é o momento ideal para anunciar 

alterações nas metas de inflação. Para 

ela, a margem de tolerância já é um 

mecanismo suficiente para lidar com 

choques inflacionários atípicos. 

 

"Não é momento adequado para mexer 

na meta quando a gente precisa 

reancorar as expectativas longas do 

mercado, que estão muito deterioradas. 

Vai ser visto como uma senha para, de 

repente, tolerar uma inflação mais alta 

em detrimento de um cenário de 

estabilidade de preços mais perene. O 

sistema já tem flexibilidade suficiente", 

disse. 

 

O sistema de metas de inflação foi 

adotado em 1999 para dar segurança à 

sociedade sobre os rumos da economia, 

evitando o risco de hiperinflação que 

atingiu o país nas décadas de 1980 e 

1990. 

 

O objetivo é fixado pelo CMN com três 

anos-calendário de antecedência de 

forma a reduzir incertezas e melhorar a 

capacidade de planejamento de famílias, 

empresas e governo, segundo o BC.  

 

A meta serve como uma âncora para as 

expectativas dos agentes do mercado e, 

desde 2019, vem sendo reduzida em 

0,25 ponto percentual ao ano até chegar 

aos 3%, em alinhamento com outras 

economias emergentes. 

 

Marco Maciel, sócio e economista da 

Kairós Capital, ressalta que o CMN 

busca manter a meta de inflação mais 

baixa possível por causa dos padrões 

internacionais, ainda que as 

expectativas do mercado para o próximo 

ano mostrem que há pouca crença na 

convergência da inflação para o centro 

do alvo. 

 

"É preciso colocar nosso centro da meta 

em linha com o resto do mundo, senão a 

gente paga o preço ou no câmbio ou na 

visão da competitividade da economia 

brasileira", afirmou. 

 

Outro especialista que aponta o reflexo 

sobre a competitividade da economia 

brasileira é Margarida Gutierrez, 

professora do Coppead/UFRJ (Instituto 

de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração, da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro). 

 

"Se a nossa inflação é maior que a dos 

nossos pares emergentes, isso tira 

competitividade das nossas exportações 

e gera uma série de efeitos nocivos à 

indústria", disse. 

 

A economista considera que ainda não é 

o momento de recorrer à "meta 

ajustada", recurso utilizado pelo BC nos 

anos de 2003 e 2004, quando Henrique 
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Meirelles ocupava o posto de presidente 

da autoridade monetária. 

 

"O Banco Central pode usar o critério da 

norma ajustada, mas não o tempo todo. 

Isso descredencia o regime de metas de 

inflação. O principal objetivo do regime 

de metas é ancorar as expectativas de 

inflação, para isso precisa ter 

credibilidade", afirmou. 

 

Segundo Rafael Cardoso, economista-

chefe da Daycoval Asset, uma possível 

alta na meta de inflação para 2025 seria 

uma discussão difícil de ser 

encaminhada. "Será que vale o risco de 

você gerar esse atrito na comunicação 

para ganhar 0,25 na meta de inflação?", 

ponderou. 

 

Ele observa que esse movimento só se 

tornaria menos custoso caso a discussão 

na sociedade ganhasse novos contornos. 

"Vamos supor que a gente entre em um 

mundo que vire consenso 

macroeconômico de que meta de 

inflação tem de ser maior, aí muda o 

jogo", disse. 

 

Para Adalmir Marquetti, professor da 

PUC-RS (Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul), essa 

mudança de paradigma pode não estar 

tão distante. A Guerra na Ucrânia se 

traduziu em novos choques 

inflacionários em todo o mundo em um 

momento em que a economia ainda se 

recuperava dos efeitos da pandemia de 

Covid-19. 

 

O conflito provocou uma reorganização 

nas cadeias produtivas globais e, 

consequentemente, um aumento de 

preços tanto em economias emergentes 

quanto desenvolvidas até que um novo 

equilíbrio do sistema produtivo seja 

estabelecido. 

 

"A gente vai conviver agora com taxas 

maiores de inflação. Isso também obriga 

o BC a repensar o estabelecimento das 

metas de inflação. Nos próximos dois 

anos, isso vai colocar mais limites sobre 

o crescimento econômico", disse. 

 

O presidente do BC, Roberto Campos 

Neto, já disse em mais de uma ocasião 

que mudança de metas futuras não é 

uma decisão que cabe somente à 

autoridade monetária, além de não 

trazer ganhos para a atuação da 

autarquia no combate à inflação. 

 

"O Banco Central tem um voto dentro de 

três votos do CMN. Isso pode ser 

debatido no CNM, mas a opinião do 

Banco Central hoje é que teria pouco a 

ganhar em termos de credibilidade", 

comentou Campos Neto, em março. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/elevar-metas-de-inflacao-
afetaria-credibilidade-do-bc-dizem-
economistas.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Governo recua e deve desistir 
de compensação a estados 
para elevar Auxílio Brasil a R$ 
600 
 
A menos de 4 meses da eleição 
presidencial, avaliação é que o ideal é 
turbinar programas existentes 
 
23.jun.2022 às 10h39Atualizado: 
23.jun.2022 às 11h14 
Julia ChaibIdiana 
TomazelliMarianna Holanda 
BRASÍLIA 
 
O governo Jair Bolsonaro (PL) quer 

aumentar o valor mínimo do Auxílio 

Brasil para R$ 600 e desistir de pagar 

uma compensação aos estados em troca 

de eles zerarem alíquota do ICMS sobre 

diesel e gás até o fim do ano. 

 

O presidente chegou a anunciar a 

proposta de repasse no dia 6 de junho, 

mas o diagnóstico do governo e de 

parlamentares é que, como a medida 

dependeria da adesão dos estados, o 

impacto poderia demorar ou nem chegar 

na ponta para os consumidores. 

 

Uma PEC (proposta de emenda à 

Constituição) em discussão no Senado 

reservou até R$ 29,6 bilhões para a 

compensação aos governos estaduais, 

mas a medida enfrenta fortes 

resistências de governadores e 

secretários de Fazenda. 

 
O presidente Jair Bolsonaro em 

cerimônia no Palácio do Planalto. 

- Ueslei Marcelino -

20.jun.2022/Reuters 

 

A substituição das medidas deve ser 

levada à discussão na reunião de líderes 

no Senado nesta quinta-feira (23). 

 

A nova proposta é pagar, até o fim deste 

ano, um adicional de R$ 200 às famílias 

beneficiárias do Auxílio Brasil, que hoje 

já recebem um mínimo de R$ 400. Cerca 

de 18,2 milhões de famílias estão no 

programa. 

 

Segundo fontes do governo, a medida 

agrada a Bolsonaro e não deve ter a 

resistência do ministro Paulo Guedes 

(Economia), que já manifestava 

preferência por uma transferência de 

renda às famílias de baixa renda em caso 

de eventuais novas medidas contra a alta 

dos combustíveis. 

 

O incremento teria um custo de 

aproximadamente R$ 22 bilhões. O 

valor é menor do que a reserva para os 

estados na PEC, e não se descarta que a 

diferença seja usada para subir ainda 

mais o Auxílio Brasil ou turbinar o 

Auxílio Gás, outra medida que está em 

discussão no pacote. 

 

O governo também pretende criar um 

vale de até R$ 1.000 para 

caminhoneiros e, para isso, 

articula instituir um estado de 

emergência para driblar restrições 

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/idiana-tomazelli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/marianna-holanda.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/auxilio-brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/auxilio-brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-anuncia-corte-de-tributos-sobre-gasolina-e-repasse-para-estados-zerarem-icms-sobre-diesel-em-ano-eleitoral.shtml
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eleitorais à criação de novos benefícios 

em ano eleições, como revelou a Folha. 

 

Bolsonaro está sob pressão, em segundo 

lugar nas pesquisas de intenção de voto, 

lideradas pelo ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) e demandou dos seus 

ministros soluções para conter a alta dos 

combustíveis. 

 

A elevação dos preços é vista como um 

dos fatores que mais ameaçam o projeto 

de reeleição de Bolsonaro. Turbinar o 

Auxílio Brasil seria uma estratégia para 

tentar minimizar o impacto da inflação 

nas famílias mais pobres e também 

fortalecer a marca do programa. 

 

O Auxílio Brasil foi pensado para ser a 

vitrine social de Bolsonaro, mas o 

governo está com dificuldade de 

emplacar a nova marca do programa 

entre a população, que ainda o associa 

muito ao Bolsa Família, uma das 

principais bandeiras das gestões 

petistas. 

 

Como mostrou a Folha, a campanha de 

Bolsonaro constatou os nós no Auxílio 

Brasil e preparou uma estratégia para 

tentar fazer a marca colar na população. 

 

Elevar o valor do auxílio se insere neste 

contexto, já que uma das constatações 

foi a de que o benefício era considerado 

baixo se comparado ao auxílio 

emergencial, lançado em 2020 para 

ajudar famílias vulneráveis em meio à 

pandemia de Covid-19. O valor inicial do 

benefício era de R$ 600. 

 

Apesar da disposição do governo em 

injetar mais recursos no Auxílio Brasil, o 

dinheiro não poderia ser usado para 

zerar a fila de espera pelo programa, pois 

essa seria uma despesa permanente, 

com impacto nos próximos anos, não só 

em 2022. 

 

Como mostrou a Folha, havia em maio 

uma fila de espera de 764,5 mil famílias 

já habilitadas ao programa, mas que não 

recebem o benefício por falta de verbas 

dentro do teto de gastos —regra que 

limita o avanço das despesas à variação 

da inflação. 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/governo-recua-e-deve-
desistir-de-compensacao-a-estados-
para-elevar-auxilio-brasil-a-r-
600.shtml  
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Só a multirreincidência 
prevalece sobre a atenuante 
da confissão, diz STJ 
 
23 de junho de 2022, 8h44 
Por Danilo Vital 
 
Embora seja possível, na segunda fase 

da dosimetria, a compensação total da 

atenuante da confissão espontânea do 

crime com a agravante da reincidência 

(mesmo que seja específica), ela deve ser 

proporcional na hipótese de o réu ter 

contra si múltiplas condenações. 

 

Posição firmada atende à 

individualização da pena e á 

proporcionalidade, explicou o ministro 

Sebastião Reis Júnior, relator 
Lucas Pricken/STJ 

 

Com esse entendimento, a 3ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça promoveu 

uma adequação do Tema 585 dos 

recursos repetitivos, para abarcar na 

tese a situação do réu multirreincidente 

que é condenado mais uma vez após 

confessar sua participação no crime. 

 

A reincidência é situação que sempre 

deve agravar a pena, conforme prevê o 

artigo 61, inciso I do Código Penal. E a 

confissão, por sua vez, sempre deve 

atenua-la, de acordo com o artigo 65, 

inciso III, alínea ‘d’ da mesma lei. 

 

Em 2013, o STJ definiu tese no Tema 

585 para entender que o réu reincidente 

que confessa a participação no crime 

pode fazer a compensação da majorante 

com a atenuante — ou seja, a pena-base 

definida na primeira fase da dosimetria 

deixa de ser alterada na segunda fase. 

 

Na proposta de readequação, o 

colegiado esclareceu que essa regra vale, 

inclusive, para os casos em que a 

reincidência é específica. Ainda que o 

réu tenha sido condenado pela segunda 

vez pelo mesmo crime, a  compensação 

com a confissão deve ser integral. 

 

"Apenas nos casos de multirreincidência 

deve ser reconhecida a preponderância 

da agravante prevista no artigo 61 do 

Código Penal, sendo admissível sua 

compensação proporcional com a 

atenuante da confissão espontânea", 

explicou o relator, ministro Sebastião 

Reis Júnior. 

 

Ele destacou ainda que essa posição 

atende aos princípios da 

individualização da pena e da 

proporcionalidade, consagrados no 

Direito Penal. "Eu não posso zerar todas 

as reincidências em razão de uma 

confissão", explicou, durante os debates 

do colegiado. A votação foi unânime. 

 

A tese anterior do Tema 585 era: 

 

É possível, na segunda fase da 

dosimetria da pena, a compensação 

da atenuante da confissão 

espontânea com a agravante da 

reincidência. 

 

A nova tese ficou: 

 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-23/multireincidencia-prevalece-atenuante-confissao#author
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É possível, na segunda fase da 

dosimetria da pena, a compensação 

integral da atenuante da confissão 

espontânea com agravante da 

reincidência, seja ela específica ou 

não. Todavia, nos casos de 

multirreincidência, deve ser 

reconhecida a preponderância da 

agravante prevista no artigo 61, 

inciso I do CP, sendo admissível sua 

compensação proporcional com a 

atenuante da confissão espontânea, 

em estrito atendimento aos 

princípios da individualização da 

pena e da proporcionalidade. 

 

REsp 1.931.145 

  

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

23/multireincidencia-prevalece-

atenuante-confissao  
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Acionista não pode se 
antecipar a empresa lesada 
para pedir reparação por 
ilícitos 
 
22 de junho de 2022, 21h24 
Por Danilo Vital 
 
A ação de reparação de danos causados 

ao patrimônio de uma empresa por atos 

dos administradores deverá ser 

proposta, em regra, pela própria 

companhia diretamente lesada, pois ela 

é a titular do direito material. Apenas em 

caso de inércia dela confere-se aos 

acionistas a legitimidade para agir. 

 

De repente, JBS ganhou sócios 

minoritários que se habilitaram a 

receber reparação por supostos danos 

cometidos por controladores 
Divulgação 

 

Com esse entendimento, a 2ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça declarou 

incompetente o tribunal arbitral 

instalado a pedido de acionistas 

minoritários da JBS na tentativa de 

responsabilizar os controladores da 

empresa, Wesley e Joesley Batista, pelos 

danos causados por ilícitos narrados em 

acordos com o Ministério Público 

Federal em 2017. 

 

Nos termos da Lei das Sociedades por 

Ações (Lei 6.404/1976), essa 

responsabilização depende de prévia 

deliberação da assembleia-geral. O 

parágrafo 3º do artigo 159 prevê que 

qualquer acionista pode promover a 

ação, desde que a própria empresa não o 

faça no prazo de três meses depois da 

decisão assemblear. 

 

No caso, foi o BNDES, como acionista da 

JBS, que requisitou a assembleia-geral. 

Dias antes da data prevista para sua 

realização, um grupo de pessoas 

adquiriu lotes ínfimos de ações. Segundo 

a empresa, elas usaram brechas da lei 

para se habilitar a receber os dividendos 

de eventual condenação dos irmãos 

Batista. 

 

O artigo 256, parágrafo 2º, da LSA prevê 

que a empresa, se condenada, além de 

reparar o dano e arcar com as custas, 

deve pagar honorários advocatícios de 

20% e prêmio de 5% ao autor da ação, 

calculados sobre o valor da indenização. 

 

A assembleia-geral da JBS acabou 

adiada até outubro de 2020 porque, 

antes de sua realização, foi preciso 

instaurar outro tribunal arbitral para 

decidir se os irmãos Batista poderiam ou 

não exercer direito a voto, por motivo de 

conflito de interesses. 

 

Segundo ministro Bellizze, sócios só 

podem ajuizar ação de reparação se 

houver demora de mais de três meses da 

própria empresa 
Lucas Pricken/STJ 

 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-22/acionista-nao-antecipar-empresa-pedir-reparacao#author
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Foi assim que, antes mesmo da 

instauração da assembleia, em agosto de 

2017, o grupo de sócios minoritários da 

JBS que adquirira ações meses antes 

requereu a instauração do procedimento 

arbitral para pedir a reparação dos 

danos causados à empresa, referente a 

período em que eles sequer figuravam 

no quadro social. 

 

Por fim, só em fevereiro de 2020 o 

tribunal arbitral decidiu que os irmãos 

Batista não poderiam votar na 

assembleia-geral. Esta, por sua vez, foi 

feita em outubro daquele ano e aprovou 

o uso da ação de responsabilidade em 

face dos controladores da JBS. E em 

janeiro de 2021, portanto dentro dos três 

meses de prazo, a própria empresa 

solicitou a instauração do procedimento 

arbitral para cobrar os prejuízos. 

 

Relator no STJ, o ministro Marco 

Aurélio Bellizze observou que, no 

conflito de competência entre esses dois 

tribunais arbitrais, deveria prevalecer o 

que foi aberto pela própria JBS, pois 

consentâneo com a lei de regência. 

 

"Enquanto não superado o prazo legal 

para que a companhia promova a ação 

de responsabilidade social de 

administradores e de controladores (três 

meses contados da deliberação 

autorizativa), os acionistas minoritários 

ainda não ostentam legitimidade para 

promover a ação social ut singili (por 

acionistas)", afirmou ele, ao interpretar 

a lei federal. 

 

Assim, a arbitragem requerida pelos 

acionistas minoritários é ilegítima. O 

ministro destacou que não seria possível 

entender que a JBS, titular do direito 

supostamente lesado pelos seus 

controladores, fique impedida de 

prosseguir com a ação de 

responsabilização apenas porque 

determinados acionistas se anteciparam 

em solicitá-la. A votação na 2ª Seção foi 

unânime. 

 

Aplicação das regras do CPC resolveria o 

problema, disse a ministra Nancy 

Andrighi 
Gustavo Lima/STJ 

 

E o CPC? 

 

Não houver divergências no julgamento. 

Ao acompanhar o relator, a ministra 

Nancy Andrighi fez algumas 

considerações sobre o modo como as 

câmaras arbitrais poderiam solucionar 

tais conflitos: nada disso teria 

acontecido se fossem aplicadas as regras 

do Código de Processo Civil. 

 

“É por isso que temos que pensar se, 

daqui pra frente, será necessário 

dizermos que se aplicam as regras do 

CPC. Aí o próprio administrador dos 

painéis, da câmara arbitral, ele poderia 

determinar, com base nas regras de 

prevenção. Não sei se estamos deixando 

passar uma oportunidade para deixar 

isso expresso. Aí não haveria de 

estarmos julgando questões que não 

estariam enquadradas na regra 

constitucional”, afirmou. 

 

Como mostrou a ConJur, a 

aplicabilidade da norma processual 

brasileira aos procedimentos de 

arbitragem é contestada por 

especialistas. A ideia é de que o CPC só 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-14/arbitragem-nao-sujeita-cpc-nem-admite-duplo-grau-jurisdicao#:~:text=O%20C%C3%B3digo%20de%20Processo%20Civil,processos%20que%20tramitam%20no%20Judici%C3%A1rio
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seja usado se as partes concordarem 

previamente que assim o seja. 

 

Na 2ª Seção, o assunto gerou debate 

entre os ministros. A ministra Isabel 

Gallotti falou sobre o tema antes de a 

ministra Nancy se manifestar. Disse que 

não cabe o CPC porque as câmaras 

arbitrais não são órgãos do Judiciário, 

inclusive porque cabe às partes 

escolherem os árbitros, que devem ser 

de sua confiança, alheios a possíveis 

litisconsortes que venham a ser 

integrados na arbitragem. 

 

Para o ministro Luis Felipe Salomão, o 

melhor seria ter uma regra que fixasse a 

atribuição de resolução dos conflitos 

para o administrador da câmara arbitral. 

“Ele nos tiraria esse ônus. Acho que era 

a solução mais viável. Mas enquanto não 

vier, temos que ir resolvendo”, 

lamentou. 

 

Segundo o ministro Salomão, as 

próprias câmaras arbitrais poderão criar 

regras para disciplinar como tratar a 

hipótese de conflitos internos positivos 

de competência. “Esse caso vai estimular 

as câmaras a, ciente dessa possibilidade, 

se prepararem para que não aconteça de 

novo”, destacou o ministro Bellizze. 

 

Clique aqui para ler o voto do 

ministro Bellizze 

CC 185.702 

 

*Texto alterado às 10h47 e 23/6 para 

acréscimo de informações 

 

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

22/acionista-nao-antecipar-empresa-

pedir-reparacao  

 

Retorne ao índice 
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Justiça de Santa Catarina 
prorroga cobrança do Difal de 
empresa para 2023 
 
23 de junho de 2022, 9h24 
Por José Higídio 
 
Com base no princípio da anterioridade 

anual, a 3ª Vara da Fazenda Pública de 

Florianópolis proibiu o governo de Santa 

Catarina de cobrar de uma empresa do 

ramo de construção civil o diferencial de 

alíquota (Difal) do ICMS até o início do 

próximo ano. 

 

Dollar Photo Club 

Empresa catarinense só vai pagar o Difal 

no ano que vem, por decisão judicial 

 

Em fevereiro do ano passado, 

o Supremo Tribunal Federal decidiu que 

é inconstitucional estabelecer o Difal por 

meio de ato administrativo, como vinha 

sendo feito até então. Uma lei 

complementar foi aprovada para regular 

o tributo, mas foi sancionada somente 

no dia 4 de janeiro deste ano. 

 

Segundo a alínea "b" do inciso III do 

artigo 150 da Constituição, leis que 

criam ou aumentam um imposto só 

produzem efeitos no ano seguinte à sua 

publicação. Esse é o princípio da 

anterioridade anual. A empresa, então, 

acionou a Justiça na tentativa de 

postergar os efeitos da lei complementar 

para 2023. 

 

Um dos argumentos do governo 

estadual era que a norma não menciona 

a anterioridade anual, mas somente a 

anterioridade nonagesimal — segundo a 

qual são necessários 90 dias para uma lei 

do tipo entrar em vigor. 

 

No entanto, a juíza Cleni Serly Rauen 

Vieira lembrou que o dispositivo 

constitucional que prevê a anterioridade 

nonagesimal faz menção expressa à 

anterioridade anual. 

 

"A conjugação de ambas as 

anterioridades (anual e nonagesimal) 

constitui regra geral quanto à incidência 

das normas tributárias que criam ou 

majoram tributos. Isto é: só poderá ser 

exigido um determinado tributo criado 

ou majorado em determinado exercício 

financeiro, no exercício financeiro 

seguinte, além de ter transcorrido pelo 

menos 90 dias da data de publicação", 

explicou a magistrada. 

 

A juíza Cleni também destacou que o 

termo inicial para a produção dos efeitos 

da cobrança do Difal é a lei 

complementar federal, e não a lei 

estadual regulamentadora (que foi 

publicada anteriormente). 

 

O governo de Santa Catarina ainda 

argumentou que o Difal não 

representaria a criação de uma nova 

espécie tributária. Porém, a juíza 

lembrou que o próprio STF reconheceu 

que a Emenda Constitucional 87/2015, 

responsável por instituí-lo, criou uma 

nova relação jurídico-tributária. 

 

"Trata-se, sem dúvida alguma, de 

importante decisão em favor dos 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-23/justica-sc-prorroga-cobranca-difal-empresa-2023#author
https://www.conjur.com.br/2021-fev-24/estados-nao-podem-cobrar-diferencial-aliquota-icms-stf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp190.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp190.htm
https://www.conjur.com.br/2022-jan-05/bolsonaro-sanciona-lei-regulamenta-cobranca-icms-interestadual
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc87.htm
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contribuintes, na medida em que se 

encontra amparada em fundamentos 

jurídicos, em dispositivos 

constitucionais e infraconstitucionais e 

em precedentes do próprio STF, os 

quais, lamentavelmente, parecem estar 

sendo deixados em segundo plano na 

análise dessa matéria", opina Thalles 

Silva, advogado do escritório Kincaid 

Mendes Vianna Advogados, que atuou 

no processo. 

 

A polêmica sobre o Difal já 

foi levada neste ano ao STF por meio de 

três ações diretas de 

constitucionalidade, que estão sob 

relatoria do ministro Alexandre de 

Moraes. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

5026124-51.2022.8.24.0023 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
23/justica-sc-prorroga-cobranca-difal-
empresa-2023  
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STJ edita Tema 585 para 
adequar texto à hipótese de 
multirreincidência 
 
3ª seção fixou que nos casos de 
multirreincidência, deve ser 
reconhecida a preponderância da 
agravante prevista no art. 61, I, do 
Código Penal. 
 
quarta-feira, 22 de junho de 2022 
 
A 3ª seção do STJ revisou o Tema 585 

nesta quarta-feira, 22, para adequar a 

redação sobre dosimetria da pena à 

hipótese de multirreincidência. O 

colegiado fixou a seguinte tese: 

 

"É possível, na segunda fase da 

dosimetria da pena, a compensação 

integral da atenuante da confissão 

espontânea com a agravante da 

reincidência, seja ela específica ou não. 

Todavia, nos casos de 

multirreincidência, deve ser 

reconhecida a preponderância da 

agravante prevista no art. 61, I, do 

Código Penal, sendo admissível a sua 

compensação proporcional com a 

atenuante da confissão espontânea, em 

estrito atendimento aos princípios da 

individualização da pena e da 

proporcionalidade." 

 

 
STJ edita Tema 585 para adequar texto 

à hipótese de 

multirreincidência.(Imagem: Arte 

Migalhas) 

 

Caso 

 

Trata-se de proposta de revisão do 

Tema 585 para fins de adequar a 

redação à hipótese de 

multirreincidência, com delimitação 

dos efeitos da compensação para ambas 

as espécies de reincidência (genérica e 

específica). 

 

A tese firmada pela 3ª seção em 2013, 

que se propõe a revisar, é: 

 

"É possível, na segunda fase da 

dosimetria da pena, a compensação da 

atenuante da confissão espontânea 

com a agravante da reincidência." 

 

O caso concreto trata de paciente 

denunciada pela prática, em tese, dos 

crimes de tráfico de drogas e de direção 

de veículo sem habilitação, condenada 

como incursa no art. 33, caput, da lei 

11.343/06, c/c o art. 309 da lei 

9.503/97, na forma do art. 69 do Código 

Penal, à pena de oito anos de reclusão, 

em regime inicial fechado, e oito meses 

e doze dias de detenção, em regime 

inicial aberto, além do pagamento de 

799 dias-multa, no mínimo legal. 

 

A defesa interpôs apelação, a qual foi 

desprovida pelo TJ/SP. Nas razões do 

especial, postula a Defensoria Pública a 

absolvição por ausência de provas 

idôneas da materialidade delitiva, 

tendo em vista a quebra na cadeia de 

custódia e, subsidiariamente, o 

redimensionamento da pena, com a 

compensação integral da agravante da 

reincidência com a atenuante da 

confissão espontânea. 

 

Multirreincidência 

 

https://www.migalhas.com.br/
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Ao analisar o caso e a proposta de 

revisão, o ministro Sebastião Reis Jr., 

relator, ressaltou que, na hipótese dos 

autos, "o Tribunal de origem 

expressamente afirmou não ter 

vislumbrado nenhuma evidencia 

concreta de mácula às provas dos 

autos, inexistindo qualquer 

sustentação probatória na alegação da 

defesa; ressaltou a validade dos 

atos  praticados, tendo-se evidenciado 

apenas um mero erro material, o qual 

não se revelou apto a tornar nula a 

prova produzida, tendo ainda 

destacado que a defesa, no momento 

oportuno, sequer impugnou a perícia 

realizada, sendo certo haver nos autos 

outras provas da prática delitiva". 

 

"Dessa maneira, não há como acolher 

o pleito defensivo, nos moldes 

postulados, sem o necessário 

revolvimento fático-probatório, 

vedado pela Súmula 7." 

 

O ministro destacou que a reincidência, 

ainda que específica, deve ser 

compensada integralmente com a 

atenuante da confissão, demonstrando, 

assim, que não deve ser ofertado maior 

desvalor à conduta do réu que ostente 

outra condenação pelo mesmo delito. 

 

"Apenas nos casos de 

multirreincidência deve ser 

reconhecida a preponderância da 

agravante prevista no art. 61, I, do CP, 

sendo admissível a sua compensação 

proporcional com a atenuante da 

confissão espontânea, em estrito 

atendimento aos princípios da 

individualização da pena e da 

proporcionalidade." 

 

Para o ministro, no caso em exame, não 

se mostra possível proceder à 

compensação integral entre a 

reincidência e a confissão espontânea, 

tendo em vista que o recorrente possui 

múltiplas condenações definitivas, o 

que, nos termos da jurisprudência da 

Corte Superior de Justiça, permite a 

preponderância da circunstância 

agravante. 

 

Assim, desproveu o recurso especial e 

acolheu a readequação da tese nos 

seguintes termos: 

 

"É possível, na segunda fase da 

dosimetria da pena, a compensação 

integral da atenuante da confissão 

espontânea com a agravante da 

reincidência, seja ela específica ou não. 

Todavia, nos casos de 

multirreincidência, deve ser 

reconhecida a preponderância da 

agravante prevista no art. 61, I, do 

Código Penal, sendo admissível a sua 

compensação proporcional com a 

atenuante da confissão espontânea, em 

estrito atendimento aos princípios da 

individualização da pena e da 

proporcionalidade." 

 

Veja o voto do relator. 

 

 Processo: REsp 1.931.145 

  
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/368415/stj-edita-tema-585-para-
adequar-texto-a-hipotese-de-
multirreincidencia  
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Princípio da insignificância: 
DPU propõe criação de 
súmula vinculante 
 
Defensor sustenta que, apesar de 
entendimento pacificado do STF, 
diversos tribunais do país insistem em 
afirmar que o princípio não possui 
previsão no ordenamento jurídico 
brasileiro e que sua aplicação fere o 
princípio da legalidade. 
 
quinta-feira, 23 de junho de 2022 

 
O defensor público-geral federal, 

Daniel de Macedo Alves Pereira, 

apresentou no STF a PSV - Proposta de 

Súmula Vinculante 144, em que pede 

que seja aplicada por todas as 

instâncias da Justiça do país a 

jurisprudência pacífica da Corte no 

sentido de que o princípio da 

insignificância ou da bagatela é 

compatível com o sistema jurídico 

brasileiro. 

 

Eis a sugestão de redação do 

enunciado:  

 

"O princípio da insignificância decorre 

da Constituição da República, sendo 

aplicável ao sistema penal brasileiro, 

quando preenchidos, 

cumulativamente, os seguintes 

requisitos: "a) a mínima ofensividade 

da conduta do agente, b) nenhuma 

periculosidade social da ação, c) o 

reduzidíssimo grau de reprovabilidade 

do comportamento e d) a 

inexpressividade da lesão jurídica 

provocada." 

 

Ele lembra que o STF tem aplicado o 

princípio em inúmeros processos, 

envolvendo, por exemplo, furtos 

simples de fraldas, peças de roupa, 

chinelos, desodorantes, entre outros. 

Para a caracterização da bagatela, a 

Corte entende que devem estar 

presentes no caso concreto, de forma 

cumulativa, os seguintes requisitos: a 

mínima ofensividade da conduta do 

agente, a nenhuma periculosidade 

social da ação, o reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e a 

inexpressividade da lesão jurídica 

provocada. 

 

Entretanto, o defensor público-geral 

sustenta que, apesar de entendimento 

pacificado do STF, diversos tribunais do 

país insistem em afirmar que o 

princípio não possui previsão no 

ordenamento jurídico brasileiro e que 

sua aplicação fere o princípio da 

legalidade.  

 

"Há forte recalcitrância, por parte de 

diversos julgadores espraiados pelo 

país, em aplicar o princípio da 

insignificância." 

 

 
DPU propõe ao STF criação de súmula 

vinculante sobre princípio da 

insignificância.(Imagem: Pillar 

Pedreira/Agência Senado) 

 

Condutas irrelevantes 

 

Segundo o chefe da DPU, as 

consequências da não aplicação do 

princípio acarretam prisões 

desnecessárias, e por longo tempo, de 

pessoas que praticaram condutas 

irrelevantes na seara penal.  

https://www.migalhas.com.br/
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"Não raras vezes, as condutas singelas 

como o furto de um par de sandálias 

infantis ou de um pacote de fraldas 

decorrem da necessidade urgente, da 

carência absoluta que, 

lamentavelmente, assolam boa parte 

da população brasileira."  

 

Além disso, a não aplicação pelas 

instâncias ordinárias gera 

"movimentação processual 

exacerbada", pois, antes de chegar ao 

STF, o caso tramitou por três 

instâncias, tomando tempo de juízes, 

membros do Ministério Público, 

defensores públicos e servidores, para, 

ao final, ser a conduta considerada 

insignificante. 

 

Tramitação de PSV 

 

Quando chega ao STF um pedido 

requerendo a edição, a revisão ou o 

cancelamento de enunciado de súmula 

vinculante, a petição é classificada 

como PSV e passa a tramitar sob rito 

específico previsto no Regimento 

Interno da Corte. Podem apresentar as 

propostas os próprios ministros do STF 

e entidades ou autoridades externas, 

dentre elas o defensor público-geral 

federal.  

 

Verificado pelo presidente do STF a 

adequação formal da proposta, o 

Tribunal publica edital para ciência e 

manifestação de interessados no prazo 

de cinco dias e, depois, os autos são 

encaminhados ao procurador-Geral da 

República. Em seguida, as 

manifestações e a proposta são 

submetidas aos ministros que integram 

a Comissão de Jurisprudência. Cabe ao 

ministro-presidente submeter a 

proposta ao plenário, e o texto será 

aprovado se receber oito votos 

favoráveis (dois terços dos integrantes 

do Tribunal). 

 

 Processo: PSV 144 

 

Leia a íntegra da inicial. 

  

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

/368423/principio-da-insignificancia-

dpu-propoe-criacao-de-sumula-

vinculante  
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Idosa condenada a 27 anos de 
prisão por estelionato 
consegue indulto 
 
A paciente estava em prisão domiciliar 
desde o início da pandemia por riscos 
de exposição ao coronavírus. 
 
quinta-feira, 23 de junho de 2022 
 
A 11ª câmara de Direito Criminal do 

TJ/SP acolheu pedido de indulto 

natalino especial de idosa 

septuagenária condenada a 27 anos e 8 

meses de prisão por crimes de 

corrupção passiva e estelionato. De 

acordo com a sentença, ela seria 

intermediária de supostas fraudes ao 

INSS. 

 

A idosa estava em prisão domiciliar 

desde o início da pandemia por riscos 

de exposição ao coronavírus. 

 

 
Idosa condenada a 27 anos de prisão 

por estelionato consegue 

indulto.(Imagem: Freepik) 

 

Trata-se de agravo em execução contra 

decisão que indeferiu seu pedido de 

indulto, formulado com apoio nos 

artigos 5º, incisos I, II e III, alínea "a", 

e 11, incisos I e II, ambos do 

decreto 9.246/17. 

 

A agravante sustenta, em resumo, que 

preenche todos os requisitos 

necessários para a concessão do 

benefício, razão pela qual requer a 

reforma do decisório que lhe foi 

desfavorável na origem. 

 

O pedido foi acolhido pelo relator 

Renato Genzani Filho. 

 

"O indulto postulado pela agravante 

foi indeferido por entender a 

Magistrada em exercício na origem 

que o requisito temporal, consistente 

no prévio resgate de 1/5 da pena 

privativa de liberdade em execução, 

não estava preenchido. Tal decisão, 

porém, não pode prevalecer." 

 

Segundo o magistrado, ao contrário da 

orientação que norteou o decisório 

combatido, ao editar o decreto-lei 

9.246/17, o presidente da República 

não condicionou a concessão do 

benefício previsto no artigo 5º do 

referido diploma legal a qualquer 

requisito temporal. 

 

"A propósito, ao tratar do Indulto 

Natalino Especial para Mulheres 

Presas previsto pelo Decreto-Lei nº 

9246/2017, o Centro de Apoio 

Operacional do Ministério Público do 

Paraná destacou que, ao contrário do 

que ocorreu em edição anterior 

(decreto concessivo do "indulto do dia 

das mães", de abril de 2017), desta 

feita, a concessão do benefício para 

sentenciadas nas condições da ora 

agravante (com condenação a pena 

privativa de liberdade por crimes 

cometidos sem grave ameaça ou 

violência a pessoa, que tenham 

completado sessenta anos de idade) 

não foi condicionada ao prévio 

cumprimento de qualquer fração da 

pena." 

 

Assim sendo, o colegiado deferiu o 

pedido de indulto natalino especial. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9246.htm
https://www.migalhas.com.br/quentes/357134/saidinha-e-indulto-conheca-as-diferencas-entre-os-beneficios-a-presos
https://www.migalhas.com.br/quentes/357134/saidinha-e-indulto-conheca-as-diferencas-entre-os-beneficios-a-presos
https://www.migalhas.com.br/
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A banca Höfling Sociedade de 

Advogados atua no caso. 

 

 Processo: 0008368-

76.2022.8.26.0050 

 

Veja o acórdão. 

 

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

/368431/idosa-condenada-a-27-anos-

de-prisao-por-estelionato-consegue-

indulto   

 

Retorne ao índice 
  

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=0008368-76.2022&foroNumeroUnificado=0050&dePesquisaNuUnificado=0008368-76.2022.8.26.0050&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO#?cdDocumento=20
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=0008368-76.2022&foroNumeroUnificado=0050&dePesquisaNuUnificado=0008368-76.2022.8.26.0050&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO#?cdDocumento=20
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/DA22BD251C8975_acordao-indulto.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/368431/idosa-condenada-a-27-anos-de-prisao-por-estelionato-consegue-indulto
https://www.migalhas.com.br/quentes/368431/idosa-condenada-a-27-anos-de-prisao-por-estelionato-consegue-indulto
https://www.migalhas.com.br/quentes/368431/idosa-condenada-a-27-anos-de-prisao-por-estelionato-consegue-indulto
https://www.migalhas.com.br/quentes/368431/idosa-condenada-a-27-anos-de-prisao-por-estelionato-consegue-indulto
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Lei aumenta desconto e 
permite uso de prejuízo fiscal 
na transação tributária 
 
Mudança sancionada amplia de 50% 
para 65% o desconto máximo do valor 
total dos créditos a serem negociados 
 
MARIANA BRANCO 
BRASÍLIA 
22/06/2022 17:30 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

A transação tributária, instituto que 

permite a renegociação de débitos com o 

fisco, passa a ter condições mais 

vantajosas com a publicação, nesta 

quarta-feira (22/6), da Lei 14.375/2022 

no Diário Oficial da União. A lei amplia 

de 50% para 65% o desconto máximo do 

valor total dos créditos a serem 

negociados, aumenta a de 84 para 120 as 

parcelas máximas na transação e 

permite utilizar prejuízo fiscal 

de IRPJ e base de cálculo negativa 

de CSLL para pagamento de dívidas, 

até o limite de 70% do saldo 

remanescente após os descontos. 

 

A Lei 14.375 é fruto da conversão da 

Medida Provisória 1.090/2021, que 

trata da renegociação de dívidas do 

Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies). O presidente Jair 

Bolsonaro sancionou a proposta com 

um único veto, ao trecho que estabelecia 

que os descontos concedidos na 

transação não seriam computados na 

base de cálculo do Imposto de Renda, da 

CSLL e das contribuições ao PIS e à 

Cofins. A justificativa foi que o benefício 

fiscal seria inconstitucional, pois 

implicaria em renúncia de receita. 

 

Além da ampliação do desconto e 

extensão do número máximo de 

parcelas, outra novidade introduzida 

pela Lei 14.375 é a possibilidade de 

contribuintes cujos débitos não estão 

inscritos na dívida ativa apresentarem 

proposta de transação ao fisco, inclusive 

os que têm débitos em discussão no 

contencioso administrativo ou que 

obtiveram decisão administrativa 

definitiva desfavorável. 

 

A legislação permite, ainda, negociar 

segundo as novas regras o saldo 

remanescente de parcelamentos 

anteriores ainda em vigor. Um 

representante da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) disse 

ao JOTA que essa possibilidade aplica-

se apenas às transações de cobrança, no 

âmbito do Programa Especial de 

Regularização Tributária (PERT), 

excluídas as transações do contencioso 

tributário, como a do ágio, que ainda 

está aberta, e a da Participação nos 

Lucros e Resultados (PLR), encerrada 

em agosto de 2021. 

 

Alterações positivas aos 
contribuintes 
 
Para Vivian Casanova, sócia do BMA 

Advogados, as novas condições vão 

encorajar os contribuintes a buscar a 

transação tributária. “O que eu via é que 

os contribuintes, com a limitação [do 

desconto] em 50% e o parcelamento em 

84 vezes, não se sentiam confortáveis”. 

 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/lei-aumenta-desconto-e-permite-uso-de-prejuizo-fiscal-na-transacao-tributaria-22062022#respond
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/irpj-entenda-o-que-e-como-funciona-e-como-e-calculado-13052021
https://www.jota.info/tudo-sobre/csll
https://www.jota.info/tudo-sobre/fies
https://www.jota.info/tudo-sobre/jair-bolsonaro
https://www.jota.info/tudo-sobre/jair-bolsonaro
https://www.jota.info/tudo-sobre/pgfn
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Ela destaca, ainda, a possibilidade de 

contribuintes cujos débitos não estão 

inscritos na dívida ativa negociarem 

débitos, mesmo sem edital da Fazenda. 

“Um dos pontos que acho importante é 

não só o desconto e o alongamento do 

parcelamento, mas a possibilidade de 

fazer a adesão, em termos de 

controvérsia jurídica, não apenas por 

meio de edital, mas por uma proposta 

individual. Acho que os contribuintes 

vão passar a propor [transações] para a 

Fazenda”, acredita. 

 

A advogada Juliana Mariana Zocrato, da 

área tributária do TPC Advogados, 

também vê vantagem para os 

contribuintes na adesão à transação 

tributária com as novas regras, mas 

recomenda uma análise caso a caso. “O 

principal ponto das alterações é abertura 

da possibilidade de transação de 

créditos ainda no contencioso 

administrativo. Eu vejo como uma 

oportunidade, mas tem que ser feita 

uma análise do caso concreto”, afirma. 

 

Judicialização 
 
Para Juliana Zocrato, a Lei 14.375 é clara 

ao não incluir nas novas condições as 

transações de relevante controvérsia 

jurídica, como ágio e PLR. No entanto, a 

advogada vê a possibilidade de 

judicialização da questão. “Entendo 

como viável uma discussão judicial, 

considerando [que a nova regra inclui] 

alguns benefícios que não estão 

previstos nos editais [do ágio e PLR]”, 

avalia. 

 

Vivian Casanova afirma que os 

contribuintes que aderiram às 

transações anteriores do contencioso 

estão vinculados aos editais que 

lançaram essas negociações.  “O que a 

gente tem, hoje, em termos de edital, é o 

edital que está posto, com base na 

legislação anterior”, diz. Para a 

tributarista, como o objetivo da 

transação é a redução do litígio, a 

Receita deveria se manifestar sobre a 

situação desses contribuintes. 

 

Segundo Casanova, é cedo para falar em 

judicialização. “Acho que o desejo, tanto 

do contribuinte quanto da Fazenda, é a 

resolução do conflito. É muito cedo para 

tratar da necessidade de um novo litígio. 

Acho que devemos aguardar para saber 

como a Receita vai se manifestar sobre 

esse edital posto”, comenta. 

 

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/lei-aumenta-
desconto-e-permite-uso-de-prejuizo-
fiscal-na-transacao-tributaria-
22062022  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/lei-aumenta-desconto-e-permite-uso-de-prejuizo-fiscal-na-transacao-tributaria-22062022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/lei-aumenta-desconto-e-permite-uso-de-prejuizo-fiscal-na-transacao-tributaria-22062022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/lei-aumenta-desconto-e-permite-uso-de-prejuizo-fiscal-na-transacao-tributaria-22062022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/lei-aumenta-desconto-e-permite-uso-de-prejuizo-fiscal-na-transacao-tributaria-22062022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/lei-aumenta-desconto-e-permite-uso-de-prejuizo-fiscal-na-transacao-tributaria-22062022
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Aspectos da trajetória da 
dívida ativa da União 
 
Estoque cresceu muito acima das 
demais séries analisadas e diferença se 
aprofundou nos últimos anos 
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JOÃO VICTOR EMILE ANDRADE 
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LEONARDO DE ANDRADE 
REZENDE ALVIM 
LORREINE MESSIAS 
MARIA RAPHAELA 
MATTHIESEN 
23/06/2022 11:50 
 
comentários 

Crédito: EBC 

 

Como relatado em texto 

anterior desta coluna, no dia 13 de 

maio o Núcleo de Tributação do Insper 

realizou o seminário “Contencioso 

Tributário no Brasil: Como torná-los 

mais Racional?”. Entre os tópicos 

discutidos, debateu-se o modelo de 

execução fiscal no Brasil; os especialistas 

presentes buscaram, a partir de 

evidências empíricas e dados, tecer 

hipóteses sobre o quadro brasileiro e 

formular recomendações para 

aproximá-lo dos padrões internacionais. 

Em paralelo, enfatizou-se a dívida ativa 

como uma importante estatística fiscal, 

uma vez que parcela dela, considerada 

recuperável, pode corresponder a 

recursos financeiros futuros para a 

União. 

 

Na construção de um diagnóstico para o 

modelo de execução fiscal, observou-se a 

evolução do estoque de dívida ativa da 

União (DAU), em valor, 

comparativamente à evolução da carga 

tributária do governo central e do PIB 

nominal. Consta-se que o estoque de 

dívida ativa da União cresceu muito 

acima das demais séries analisadas e que 

essa diferença se aprofundou nos 

últimos anos. 

 

Os fatores que conduziram a essa 

diferença serão investigados a seguir, a 

título de hipótese. Vale lembrar que 

conclusões mais robustas sobre os 

fatores requerem estudos aprofundados, 

inclusive econométricos, que vão além 

do escopo deste texto. Ainda assim, 

diante do problema posto, é possível 

elencar possíveis condicionantes, bem 

como medidas e experiências exitosas 

que poderiam ajudar a racionalizar o 

modelo de execução fiscal brasileiro e, 

por consequência, reduzir o ritmo de 

crescimento do estoque da DAU. 

 

Figura 1: Evolução da DAU 

comparativamente à carga 

tributária e PIB nominal (em 

número-índice, 2012=100) 

 

Fontes: 

IBGE, PGFN e STN 

 

O descolamento entre as séries 

observadas ocorreu sobretudo a partir 

de 2015-16, período de forte contração 

econômica. Como se sabe, é típico de 

recessões o crescimento das taxas de 

inadimplência. Em paralelo, observa-se 

https://www.jota.info/autor/carla-mendes-novo
https://www.jota.info/autor/joao-victor-emile-andrade-safieh
https://www.jota.info/autor/joao-victor-emile-andrade-safieh
https://www.jota.info/autor/leonardo-de-andrade-rezende-alvim
https://www.jota.info/autor/leonardo-de-andrade-rezende-alvim
https://www.jota.info/autor/lorreinemessiasjota-info
https://www.jota.info/autor/maria-raphaela-dadona-matthiesen
https://www.jota.info/autor/maria-raphaela-dadona-matthiesen
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/inspertax/aspectos-da-trajetoria-da-divida-ativa-da-uniao-23062022#respond
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/inspertax/os-caminhos-para-racionalizacao-do-contencioso-tributario-brasileiro-em-debate-26052022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/inspertax/os-caminhos-para-racionalizacao-do-contencioso-tributario-brasileiro-em-debate-26052022
https://www.jota.info/tudo-sobre/divida-ativa-da-uniao
https://www.jota.info/tudo-sobre/divida-ativa-da-uniao
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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que houve uma queda na taxa de 

recuperação do estoque da dívida ativa 

da União nesse mesmo período. 

 

Segundo dados da PGFN, a taxa média 

de recuperação no triênio 2013-15 foi de 

2,1%, ao passo que, entre 2019 a 2021, 

foi de apenas 1% na média. Como os 

anos de 2020 e 2021 apresentam ruídos 

estatísticos severos para a maioria das 

séries macroeconômicas e fiscais (em 

função da pandemia), por rigor 

estatístico, pode-se desconsiderá-los. 

Ainda assim, ao se ater ao triênio 2017-

19 constata-se uma média próxima a 1% 

(1,1%). 

 

Figura 2: Taxa de recuperação da 

DAU 

Fonte: 

PGFN 

 

Para uma melhor análise em termos 

fiscais, o estoque da dívida ativa deveria 

ser ajustado de modo a contemplar 

apenas aquela parcela da dívida que tem 

alguma chance de ser recuperada. 

Contudo, não dispomos de dados da 

DAU classificados anteriores a 2018. Ao 

se observar apenas o período disponível, 

2018 a 2021, conta-se que a taxa média 

de recuperação foi de cerca de 3%. 

 

De modo a reforçar essa constatação, o 

relatório “Diagnóstico do Contencioso 

Judicial Tributário Brasileiro”, 

produzido pelo CNJ em parceria com o 

Insper[1], identificou dados que 

demonstram baixos índices de garantia 

do débito em execução fiscal. 

 

Figura 3: Taxa de recuperação 

para a DAU classificada como “A” 

e “B” 

 

Fonte: 

PGFN 

 

Por outro lado, neste mesmo período, a 

PGFN aumentou seu protagonismo em 

várias medidas administrativas, 

relacionadas à recuperação de crédito 

tributário, como o ajuizamento seletivo 

em função do valor do crédito tributário, 

da pesquisa de bens prévia e condicional 

ao ajuizamento de execuções fiscais, o 

protesto de CDA, o redirecionamento 

administrativo de bens, a concentração 

de esforços em grandes devedores e a 

regulamentação do instituto da 

transação tributária, como ficou claro no 

Diagnóstico de Contencioso Tributário. 

Por isso, causa estranhamento que o 

estoque de créditos inscritos em DAU 

continue aumentando tanto, o que exige 

a realização de novas pesquisas para 

tratar o problema. 

 

Como ponto de partida, parece-nos que 

outras hipóteses, com sub-hipóteses 

decorrentes, precisam ser investigadas. 

 

A primeira delas é que o aumento do 

estoque de créditos inscritos em DAU 

decorra do aumento de créditos 

encaminhados pela Receita Federal para 

inscrição pela PGFN. Isso pode ter 

ocorrido por pedidos de contribuintes 

que desejam transacionar créditos 

tributários, pelo aumento do número de 

apresentação de apólices de seguro-

garantia para garantia de créditos ainda 

não inscritos em DAU e/ou pelo 

aumento da inadimplência de tributos 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/inspertax/aspectos-da-trajetoria-da-divida-ativa-da-uniao-23062022#_ftn1


39 

 

por ocasião da ocorrência dos fatos 

geradores anos antes do ato de inscrição 

em DAU. 

 

A segunda hipótese é que o aumento do 

estoque tenha ocorrido em função da 

redução da capacidade da PGFN de 

execução forçada. Esta hipótese, embora 

contraintuitiva, como afirmado 

anteriormente, em decorrência das 

elogiáveis medidas que vêm sendo 

tomadas pela PGFN recentemente, pode 

ter ocorrido em função da adoção de 

alguma medida especificamente, como o 

uso do protesto judicial de CDA ou pelas 

moratórias concedidas pela União, 

durante a pandemia da Covid-19. É 

possível também que a transação 

tributária, que vem aumentando sua 

importância a cada dia, tenha alterado o 

fluxo de pagamento. Explica-se. É que 

talvez alguns contribuintes tenham 

obtido diferimento de pagamento, 

direito a prestações balão, uso de 

precatórios ou outras pactuações que 

tenham aumentado o número de 

créditos regularizados, mas, por ora, 

reduzido o número de créditos extintos 

por pagamento. 

 

Seja como for, é preciso acompanhar, 

com atenção, este crescimento do 

estoque da DAU. Compreender suas 

causas e apontar caminhos para 

melhoria das políticas públicas é função 

primordial de pesquisas. 

 

 
[1]A pesquisa e o relatório divulgados no 

Diagnóstico foram elaborados em 

conjunto com os pesquisadores Daniel 

Santiago, Danilo Carlotti, Larissa Longo, 

Luciana Yeung, e com a fundamental 

contribuição de Vanessa Rahal Canado, 

a quem agradecemos nominalmente. O 

Diagnóstico está disponível 

em: https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2022/02/relator

io-contencioso-tributario-final-

v10-2.pdf, acessado em 22/06/2022. 
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Reviravolta: governo e 
Congresso devem trocar ICMS 
zero por Auxílio Brasil 
turbinado 
 
Mudanças foram definidas na quarta 
(22/6) à noite em reunião em Brasília e 
têm aval do presidente Bolsonaro 
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BRASÍLIA 
23/06/2022 11:28Atualizado em 
23/06/2022 às 11:43 
 
comentários 

Presidente da República Jair Bolsonaro 

e o ministro da Economia, Paulo Guedes 

/ Crédito: Clauber Cleber Caetano/PR 

 

Em uma reviravolta nas articulações da 

PEC 16/2022, governo e Congresso 

acertaram turbinar o Auxílio Brasil em 

R$ 200 por mês até o fim do ano em vez 

de usar o valor que inicialmente a União 

repassaria aos estados que adotassem 

uma alíquota zero do ICMS, até 

dezembro, para o diesel e gás. A medida 

foi antecipada pelo JOTA, em seu 

serviço JOTA PRO, na manhã desta 

quinta-feira (23/6). 

 

A equipe econômica deu sinal positivo 

para a ideia. Essa medida específica do 

Auxílio Brasil, cuja justificativa seria o 

combate aos efeitos da guerra da 

Ucrânia, custaria cerca de R$ 21 bilhões. 

O montante é menor os R$ 29 bilhões 

que estão na PEC original, e permitiria 

ainda fazer um aumento maior no 

auxílio-gás, cujo custo deve saltar de R$ 

2 bilhões para R$ 4 bilhões. 

 

Além disso, está mantida a ideia de um 

repasse para os caminhoneiros, que já 

vem sendo chamada nos bastidores de 

“PIX Caminhoneiro”, mas o valor pode 

ficar maior. Inicialmente a ideia era que 

esse programa para a categoria pagasse 

R$ 400 por motorista, mas o valor pode 

ficar bem maior – alguns interlocutores 

do Congresso já falam em R$ 1 mil. Para 

a Economia, o importante é que o 

orçamento total de todas essas medidas 

não supere os R$ 50 bilhões. 

 

As mudanças foram resolvidas na 

quarta-feira (22/6) à noite em reunião 

no Palácio e têm aval do presidente Jair 

Bolsonaro, que consultou o 

ministro Paulo Guedes e não 

encontrou resistências. Fontes do 

governo explicam que pesou também na 

mudança a postura dos governadores, 

que têm judicializado todas as iniciativas 

envolvendo o ICMS. 

 

Com as mudanças, a PEC poderá trazer 

também regras para mecanismos como 

esses acima serem acionados em outras 

crises, de modo similar ao que foi feito 

na PEC Emergencial com a criação da 

cláusula de calamidade. 

 

Não está descartada que a mudança 

constitucional seja fragmentada em 

outra PEC para que outro senador 

também relate as benesses, visando 

ganhos eleitorais por eventual 

apadrinhamento da medida. Também 

existe a possibilidade de a proposta 

incluir uma gratuidade no transporte 

público, no valor de R$ 5 bilhões que 

https://www.jota.info/autor/barbara-baiaojota-info
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seriam compensados pela União aos 

estados e municípios por três anos, e 

ainda uma espécie de auxílio para as 

Santas Casas. 

 

Diante do cenário crescente de 

insegurança jurídica envolvendo as 

diversas medidas de cunho social para 

frear o impacto dos preços, não há 

clareza sobre se é possível implementar 

a negociação em curso. Mas há um 

entendimento jurídico do Planalto de 

que, ainda que seja uma emenda 

constitucional, eventualmente 

promulgada sem sanção presidencial, 

seria necessária a criação de um estado 

de emergência para afastar qualquer 

risco de contestação pela lei eleitoral. 

 

Os termos da redação ainda estão em 

discussão, mas uma ala do Congresso 

defende que o dispositivo possa vigorar 

nos moldes do que foi a cláusula de 

calamidade no caso da PEC 

Emergencial. Ou seja, a medida não 

precisaria de uma situação adversa para 

ser implementada no momento atual 

diante do impacto da guerra da Ucrânia 

sobre o mercado internacional. Mas, 

poderia voltar ao radar de outro governo 

em uma conjuntura adversa, 

independentemente do calendário 

eleitoral. 

 

BÁRBARA BAIÃO – Analista de 

Congresso em Brasília. Passou pelas 

redações da CBN e CNN Brasil, com foco 

na cobertura do Legislativo. 

Email: barbara.baiao@jota.info 

FABIO GRANER – Analista de 

economia do JOTA em Brasília. Foi 

repórter e colunista de economia no 

Valor Econômico e também atuou no 

Estadão, DCI e Gazeta Mercantil, com 

mais de 20 anos de experiência, 

incluindo setor público. E-

mail: fabio.graner@jota.info 
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Brasil 

Mudanças no ICMS provocam 
revisão de projeções fiscais 
 
Economistas reduzem previsão de 
resultado primário com expectativa de 
renúncias tributárias 
 
Por Anaïs Fernandes — De São Paulo 
22/06/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Roberto Secemski, do Barclays: 

mudanças constantes de regra fiscal 

deixam informações qualitativamente 

ruins — Foto: Ana Paula Paiva/Valor 

 

A perspectiva de sanção do projeto de lei 

que estabelece um teto para a alíquota 

de ICMS sobre certos bens e serviços (o 

PLP 18), somada à expectativa de novas 

medidas em que governos teriam de 

abrir mão de receitas na tentativa de 

controlar a inflação às vésperas da 

eleição, tem levado economistas a 

ajustarem suas projeções fiscais para o 

Brasil neste e, principalmente, no 

próximo ano. 

Com dados de arrecadação 

surpreendendo recorrentemente para 

cima - impulsionados por uma atividade 

mais forte, pelo preço de commodities 

em alta e pela inflação elevada -, muitas 

casas passaram a esperar novo superávit 

do setor público consolidado em 2022, 

englobando o governo central (Tesouro 

Nacional, Previdência e Banco Central), 

Estados/municípios e estatais. Ao 

mesmo tempo, as expectativas para a 

relação dívida bruta/PIB, que atingiu 

89% em 2020 com a pandemia, 

melhoraram, ficando abaixo de 80% 

para este ano, auxiliadas ainda por um 

PIB nominal maior. 

 

Após o resultado primário (receitas 

menos despesas, sem considerar gastos 

com juros) do setor público consolidado 

de R$ 64,7 bilhões em 2021 (0,75% do 

PIB), o primeiro positivo desde 2013, o 

Banco do Brasil esperava um superávit 

acima de 1% em 2022 e números 

positivos em 2023 e 2024. 

 

As medidas aprovadas no Congresso nos 

últimos dias, no entanto, e outras 

compensatórias aos Estados que 

zerarem o ICMS sobre o diesel e o gás 

neste ano, em discussão em uma 

Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) no Senado, deverão gerar 

renúncia na arrecadação ao redor de R$ 

95 bilhões em 2022, calcula o BB. “Com 

isso, esperamos um superávit primário 

de 0,3% em 2022. Para 2023 e 2024 

esperamos déficit primário de 0,3% e 

0,2%, respectivamente”, diz a equipe de 

assessoramento econômico. 

 

Após a aprovação do PLP 18, o Safra 

também reduziu sua projeção de 

superávit primário do setor público 

consolidado de R$ 48 bilhões (0,5% do 

PIB) para R$ 25 bilhões (0,3% do PIB) 

em 2022, ao mesmo tempo em que o 

déficit já projetado para 2023 subiu de 
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R$ 32 bilhões (0,3% do PIB) para R$ 

81,8 bilhões (0,8% do PIB), devido, 

principalmente, à perda de receita dos 

Estados. A projeção de 2022 não 

contempla a aprovação da PEC 

compensatória aos Estados, o que ainda 

acarretaria transferências perto de R$ 

30 bilhões (0,4% do PIB), segundo o 

Safra. 

 

Considerando apenas o governo central, 

o BTG Pactual projetava superávit de R$ 

2 bilhões neste ano, mas, com a 

aprovação do PLP 18, disse que 

planejava reduzir para um déficit de R$ 

14 bilhões. “E se a chamada PEC dos 

Combustíveis também for aprovada, 

então nossa estimativa diminuirá para 

um déficit de R$ 37 bilhões”, escreveu o 

economista Fabio Serrano. 

 

Apesar de até considerar parcimoniosas 

as compensações da União até agora, o 

Safra antevê deterioração da relação 

dívida/PIB nos próximos 18 meses. 

Somando os efeitos fiscais do PLP 18 - 

que também prevê zerar impostos 

federais sobre gasolina e etanol neste 

ano - à dinâmica de endividamento, 

houve apenas ajuste na estimativa de 

dívida bruta de 81,2% para 81,3% do PIB 

em 2022. Para 2023, porém, a previsão 

passou de 84,6% para 85,4%. A XP, que 

previa uma dívida/PIB de 78,3% neste 

ano e de 82,4% no próximo, também já 

antevia que, no caso de aprovação do 

PLP 18 e das desonerações de 

combustíveis, a dívida pública cairia 

menos em 2022, chegando a 79,2%, e 

voltaria a subir com mais força em 2023, 

atingindo 84,1%. 

 

Ao incorporar em seus cenários o PLP 

18, o Barclays elevou em quase um ponto 

percentual sua projeção de dívida/PIB 

para 2022, agora em 77,7%, tanto por 

causa da diminuição das receitas quanto 

pelo PIB nominal menor, com uma 

inflação supostamente mais baixa. “Não 

descarrila o trem, mas limita a melhora 

circunstancial de 2022”, diz Roberto 

Secemski, economista-chefe para Brasil 

do banco. 

 

Ele alerta que o que Brasília pode 

chamar de “excesso de receitas”, para 

justificar as medidas, se dá em relação ao 

Orçamento previsto, mas não é 

suficiente para estabelecer um superávit 

primário consistente para o país. “E, 

quando a gente vê cortes permanentes 

de impostos feitos em momentos em que 

os principais ‘drivers’ de surpresa são 

preços de commodities - que estão em 

alta hoje, mas podem estar em baixa à 

frente -, surgem preocupações”, diz 

Secemski. As propostas, nota ele, 

também vão ficando mais arrojadas, 

incluindo não só redução de impostos, 

mas também gastos acima do teto, como 

para a eventual compensação aos 

Estados, o que é um ponto de inflexão 

mais perigoso. 

 

O mercado não necessariamente reage 

aos riscos na mesma medida, em parte, 

porque os dados para este ano ainda 

devem ser relativamente bons, observa 

Secemski. O acompanhamento do 

Barclays indica um déficit primário do 

governo central de 0,2% do PIB em 

2022, o que ainda seria o melhor 

número desde o resultado positivo de 

2013. Para o setor público consolidado, 

a expectativa é de ligeiro superávit, de 

0,1% do PIB. 

 

“Quantitativamente, não estamos 

falando de números que gerem uma 

preocupação imediata. Mas, 

qualitativamente, é ruim, porque é a 

segunda vez em cerca de seis meses que 

se discute mudança do teto”, diz 

Secemski, em referência ao debate sobre 

os precatórios no fim de 2021. “Uma 
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regra que muda com frequência não é 

uma regra.” 

 

Mesmo com as desonerações de curto 

prazo, o endividamento deve ser melhor 

em 2022 do que o projetado 

inicialmente, mas, a partir de 2023, o 

cenário é “muito nebuloso”, segundo 

Jeferson Bittencourt, economista da 

ASA Investments e ex-secretário do 

Tesouro Nacional. 

 

Do lado das despesas, “não sabemos sob 

qual arcabouço fiscal estaremos”, diz ele, 

por causa do cenário pós-eleitoral. Do 

lado das receitas, há dúvidas a respeito 

do caráter temporário ou não de certas 

desonerações deste ano. 

 

Apesar de incertezas sobre a 

implementação das medidas, o 

monitoramento do Santander continua 

indicando um pequeno déficit ou um 

número próximo de zero para o setor 

público consolidado neste ano. Na 

semana passada, antes mesmo da 

aprovação final do PLP 18, o Itaú 

Unibanco já tinha revisado sua projeção 

de primário em 2022 de superávit de 

0,5% para um resultado zerado, apesar 

de ter melhorado o déficit em 2023 de 

0,3% para 0,1% do PIB, assumindo a 

hipótese de não perpetuação das 

medidas de redução de tributos. 

 

Com o aperto da política monetária, nem 

seria preciso uma piora muito 

significativa do primário para fazer a 

dívida crescer em 2023, observa 

Bittencourt. “A Selic média de 2022 deve 

ser mais baixa que a de 2023, ou seja, na 

média, você vai estar se financiando 

mais caro no ano que vem. Além disso, 

devemos ter menos inflação, então esse 

‘efeito denominador’ vai ser menor, e, 

eventualmente, [haverá] menos 

crescimento”, diz. 

  

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

Aneel aprova reajuste de até 
63,7% em bandeiras 
tarifárias da conta de luz 
 
As bandeiras são os encargos extras 
cobrado nas contas de luz quando 
pioram as condições e os custos da 
geração de energia 
 
Por Valor 
21/06/2022 19h09  Atualizado há 16 
horas 

 
A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) aprovou reajustes nos valores 

das bandeiras tarifárias - o encargo extra 

cobrado nas contas de luz quando 

pioram as condições e os custos da 

geração de energia. Os aumentos foram 

de 3,2% a 63,7%. 

 

As tarifas são aplicadas a cada 100 

quilowatts-hora (kWh) consumidos e 

aumentam conforme se agravam as 

condições de geração. Em condições 

favoráveis, como as atuais, é praticada a 

bandeira verde, sem custo adicional. 

 

A bandeira amarela, aplicada quando há 

condições menos favoráveis para a 

geração de energia, passou de R$ 1,874 

para R$ 2,989 (alta de 59,5%). No caso 

da bandeira vermelha patamar 1, usada 

em condições desfavoráveis, a cobrança 

passará de R$ 3,971 para R$ 6,50 

(aumento de 63,7%). E a bandeira 

vermelha patamar 2, aplicada em 

condições muito desfavoráveis, irá R$ 

9,492 para R$ 9,795 (reajuste de 3,2%). 

 

Os valores aprovados foram superiores 

aos propostos em audiência pública 

realizada entre 14 de abril e 4 de maio 

(R$ 2,927 a amarela; R$ 6,237 a 

vermelha patamar 1, e R$ 9,330 a 

vermelha patamar 2). 

 

Os valores entram em vigor em 1º de 

julho e serão válidos até meados de 

2023. 

 

 
— Foto: minka2507/Pixabay 

 

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

2022/06/21/aneel-aprova-reajuste-de-

ate-637percent-em-bandeiras-

tarifarias-da-conta-de-luz.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/21/aneel-aprova-reajuste-de-ate-637percent-em-bandeiras-tarifarias-da-conta-de-luz.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/21/aneel-aprova-reajuste-de-ate-637percent-em-bandeiras-tarifarias-da-conta-de-luz.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/21/aneel-aprova-reajuste-de-ate-637percent-em-bandeiras-tarifarias-da-conta-de-luz.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/21/aneel-aprova-reajuste-de-ate-637percent-em-bandeiras-tarifarias-da-conta-de-luz.ghtml


5 

 

 
 

 
Finanças 

Persistência de choques 
recentes levou BC a sinalizar 
nova alta de juro 
 
Ata do Copom destaca deterioração na 
dinâmica inflacionária de curto prazo 
 
Por Larissa Garcia e Alex Ribeiro — De 
Brasília e São Paulo 
22/06/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 
Em sua justificativa para a sinalização da 

extensão do ciclo de alta de juros, o 

Banco Central afirmou que, durante as 

discussões sobre os próximos passos da 

política monetária, entendeu que apenas 

manter a Selic em patamar elevado por 

mais tempo não seria suficiente para 

levar a inflação e as expectativas do 

mercado à meta no próximo ano. Isso é 

o que mostra a ata da última reunião do 

Comitê de Política Monetária (Copom), 

publicada ontem. Segundo o 

documento, foram consideradas as 

hipóteses de indicar para o encontro de 

agosto a manutenção de juros altos por 

mais tempo ou de elevar a taxa Selic a 

um patamar mais alto ao fim do ciclo de 

aperto monetário. 

 

 “Dada a persistência dos choques 

recentes, o comitê avaliou que somente 

a perspectiva de manutenção da taxa 

básica de juros por um período 

suficientemente longo não asseguraria, 

neste momento, a convergência da 

inflação para o redor da meta no 

horizonte relevante”, disse o documento. 

“O comitê optou então por sinalizar um 

novo ajuste de igual ou menor 

magnitude.” 

Na última quarta-feira, o Copom elevou 

a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, 

para 13,25% ao ano, e sinalizou novo 

ajuste de igual ou menor magnitude para 

a reunião de agosto. A estratégia foi 

considerada a mais adequada para 

garantir a convergência da inflação ao 

longo do chamado horizonte relevante - 

período para o qual o BC entende que a 

política monetária tem efeito -, assim 

como a ancoragem das expectativas de 

prazos mais longos. 

 

Atualmente o Copom mira 

integralmente a meta de inflação de 

2023. Em estudos feitos pelo BC, a 

política monetária age com defasagem 

de 18 a 24 meses - então, na próxima 

reunião, 2024 entra no horizonte da 

autoridade, ainda em menor grau. 

 

O colegiado afirmou também que a 

decisão de elevar os juros em 0,5 ponto 

reflete “o aperto monetário já 

empreendido”, reiterando que parte dos 

efeitos da alta de juros ainda não foi 

sentido. Para o comitê, o impacto deve 

ser mais forte a partir do segundo 

semestre deste ano. 

 

Ainda assim, o colegiado concluiu que a 

dose de juros implícita no tamanho do 

ciclo de alta e o prolongamento do 

aperto monetário previstos pelo 

mercado em seu cenário de referência 

seriam insuficientes para cumprir a 

meta de inflação no horizonte relevante 

de política monetária. 

 

“O Comitê avalia, com base nas 

projeções utilizadas e seu balanço de 

riscos, que a estratégia requerida para 

trazer a inflação projetada em 4,0% para 

o redor da meta no horizonte relevante 

conjuga, de um lado, taxa de juros 

terminal acima da utilizada no cenário 

de referência e, de outro, manutenção da 

taxa de juros em território 
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significativamente contracionista por 

um período mais prolongado que o 

utilizado no cenário de referência”, disse 

a ata. 

 

Dessa forma, afirma o documento, “a 

estratégia de convergência para o redor 

da meta exige uma taxa de juros mais 

contracionista do que o utilizado no 

cenário de referência por todo o 

horizonte relevante”. O Copom ressaltou 

no texto que ocorreu deterioração tanto 

na dinâmica inflacionária de curto prazo 

quanto em suas projeções mais longas, 

“ainda que o cenário esteja cercado de 

incerteza e volatilidade acima do usual”. 

“O ciclo de aperto monetário corrente foi 

bastante intenso e tempestivo e, devido 

às defasagens de política monetária, 

ainda não se observa grande parte do 

efeito contracionista esperado bem 

como seu impacto sobre a inflação 

corrente”, destacou a ata. 

 

O BC reiterou que a inflação ao 

consumidor segue elevada, com alta 

disseminada e mais persistente que o 

antecipado. O Copom notou ainda que 

ocorreu deterioração tanto na dinâmica 

inflacionária de curto prazo quanto em 

suas projeções mais longas, “ainda que o 

cenário esteja cercado de incerteza e 

volatilidade acima do usual”. 

 

O colegiado reforçou também que a 

incerteza sobre o futuro do arcabouço 

fiscal do país e políticas que sustentem a 

demanda agregada podem trazer risco 

de alta para o cenário inflacionário e 

repetiu a avaliação publicada no 

comunicado de “as medidas tributárias 

em tramitação reduzem sensivelmente a 

inflação no ano corrente, embora 

elevem, em menor magnitude, a inflação 

no horizonte relevante de política 

monetária”. 

 

Sobre atividade econômica, o Copom 

disse que os dados recentes, que levaram 

a uma revisão positiva para o 

crescimento em 2022, ainda refletem 

majoritariamente o processo de 

normalização da economia após a 

pandemia de covid-19. Essa dinâmica se 

dá, segundo o BC, pelo maior consumo 

de serviços, pela utilização do excesso de 

poupança e pelo estímulo fiscal 

transitório efetuado no primeiro 

semestre do ano. 

 

“O Comitê avalia que a atividade deve 

desacelerar nos próximos trimestres, 

quando os impactos defasados da 

política monetária se fizerem mais 

presentes”, reiterou. 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/06/22/persistencia-de-
choques-recentes-levou-bc-a-sinalizar-
nova-alta-de-juro.ghtml  
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Empresas 

Mitsui pode travar venda da 
Gaspetro 
 
Após saber que Compass pretende se 
desfazer de até 12 distribuidoras de gás, 
japonesa pretende exercer direito de 
preferência na venda da participação de 
51% da Petrobras na Gaspetro 
 
Por Fábio Couto, Stella Fontes e Robson 
Rodrigues — Do Rio e de São Paulo 
22/06/2022 05h01  Atualizado há 3 
horas 

 
Às vésperas da decisão do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) sobre a aquisição da participação 

de 51% da Petrobras na Gaspetro pela 

Compass, empresa de gás e energia 

do grupo Cosan, a operação de R$ 2 

bilhões pode sofrer novas reviravoltas. 

 

O Valor apurou que a Mitsui Gás e 

Energia, sócia da estatal na Gaspetro, 

rechaça o novo formato da operação, em 

que a Compass vende até 12 das 18 

distribuidoras em que a Gaspetro tem 

participação, e sinalizou que deve 

exercer seu direito de preferência. 

 

A Compass informou em março que não 

ficaria com todas as distribuidoras, num 

movimento em busca do aval do Cade. 

No mesmo mês, a Superintendência-

Geral do órgão antitruste aprovou a 

operação sem restrições. Segundo uma 

fonte próxima ao conglomerado, a 

empresa já se comprometeu com a 

venda de sete distribuidoras para um 

grupo e de cinco, para outro. 

 

Para associações, venda para a 

Compass pode abrir caminho para 

a formação de um monopólio 

privado 

 

Além da Mitsui, distribuidoras locais 

também sinalizaram que podem exercer 

esse direito de preferência em relação à 

fatia da Gaspetro, caso a Compass vá 

vendê-las após a aquisição. 

 

A sócia japonesa declinou de exercer o 

direito de preferência em agosto 

passado. Mas após a mudança na 

proposta da Compass, recorreu ao 

relator do caso no Cade, conselheiro Luiz 

Hoffman, reclamando esse direito à 

medida que a transação foi modificada e, 

sob o novo formato, traria prejuízo a sua 

estratégia empresarial. 

 

Na mensagem por e-mail, que é pública 

mas contém trechos de acesso restrito, a 

Mitsui pede que qualquer sócio das 

companhias distribuidoras locais possa 

evocar o direito de preferência: 

“Naquela ocasião [da opção de não 

exercer o direito de preferência], era 

impensável cogitar que a venda, 

pela Petrobras, de sua participação 

societária na Gaspetro a terceiros - no 

caso, à Compass - pudesse/possa 

prejudicar os investimentos feitos pela 

Mitsui Gás ao longo dos anos.” 

 

Caso o Cade aprove a transação, a 

Compass passaria a deter 80% do 

mercado de distribuição de gás natural, 

estimam fontes, elevando a 

concentração no mercado. Além da 

Gaspetro, a empresa 

da Cosan comprou a Sulgás, 

distribuidora de gás do Rio Grande do 

Sul, em leilão de privatização ocorrido 

em outubro, por R$ 927,79 milhões. 

 

A Mitsui também tem participação 

acionária direta de 41,5 % em oito 

distribuidoras: Algás (Alagoas), 

Bahiagás (Bahia), Cegás (Ceará), SCGás 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/cosan/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/cosan/
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(Santa Catarina), Copergás 

(Pernambuco), PBGás (Paraíba), 

Compagás (Paraná) e Sergás (Sergipe), 

além de outras participações. E, na 

avaliação de fonte do setor, caso exerça 

direito de preferência, o resultado será 

justamente a concentração de mercado, 

dando origem a monopólio na 

distribuição de gás natural - com 

domínio sobretudo no Nordeste. 

 

Na última semana, o presidente da 

Mitsui Gás, Tadaharu Shiroyama, teve 

encontros nas distribuidoras do Ceará e 

de Pernambuco, para tratar sobre 

investimentos, o que reforçou a 

percepção de que a sócia japonesa 

estaria disposta a ficar com a fatia da 

Gaspetro. 

 

Procurada, a Mitsui Gás e Energia não 

retornou até o fechamento desta 

reportagem. A Compass afirmou que 

não comentaria. A Petrobras não 

comentou o assunto. 

 

Para quem acompanha o tema, o fato da 

Mitsui Gás ficar com a parcela 

da Petrobras na Gaspetro em vez da 

Compass seria um “mal menor”, já que a 

japonesa tem negócios apenas na 

distribuição de gás, enquanto a 

subsidiária da Cosan possui atuação 

verticalizada, deixando de ser 

independente como preconiza o termo 

de cessação de conduta (TCC) firmado 

entre o Cade e a Petrobras. A Compass 

atua no mercado de comercialização de 

gás, infraestrutura de importação, com 

um terminal de gás natural liquefeito 

(GNL) em implantação, escoamento e 

transporte. 

 

A Compass enfrenta resistência de 

associações de setores com atuação 

direta no mercado de gás natural, que 

pretendem convencer o Cade de que a 

aprovação pode abrir caminhos para a 

formação de um monopólio privado na 

distribuição de gás natural. 

 

Associações interessadas no tema 

apresentaram recursos contra a 

operação. Foi o caso da Associação 

Brasileira de Grandes Consumidores 

Industriais de Energia e Consumidores 

Livres (Abrace), da Associação de 

Empresas de Transporte de Gás por 

Gasoduto (Atgás), da Associação 

Brasileira de Empresas de Exploração e 

Produção de Petróleo e Gás (Abep) e da 

Associação Brasileira das Indústrias de 

Vidro (Abividro). Ontem, a Associação 

Brasileira dos Produtores 

Independentes de Petróleo e Gás 

(ABPIP) protocolou no Cade manifesto 

contra a aquisição pela Compass, 

alinhando-se às demais entidades. 

 

Até a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) 

recorreu no fim de março contra o 

negócio. No recurso, a agência havia 

afirmado que a Compass passaria à 

condição de controladora da Gaspetro, 

herdando todas as prerrogativas que 

antes pertenciam à petroleira, inclusive 

a nomeação de diretores comerciais das 

distribuidoras, a partir dos respectivos 

acordos de acionistas - situação que 

implicaria em abertos conflitos de 

interesse. 

 

Apesar do esforço, a compra deve ser 

aprovada com “restrições cosméticas”, 

segundo avaliação de fontes que 

acompanham o caso, numa tônica 

pessimista em relação ao desfecho do 

negócio. Para as fontes, que falaram 

ao Valor na condição de anonimato, o 

entendimento é de que eventuais 

restrições impostas pelo Cade não vão 

minimizar os efeitos da operação. A 

venda da participação na Gaspetro, 

inclusive, é parte do acordo firmado 

entre o Cade e Petrobras para 

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/cosan/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
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estimular a concorrência no mercado de 

gás natural, o que deixaria de ocorrer 

desde então. 

 

“É uma discussão contrária à tomada no 

passado [pelo Cade]. Acaba com o 

mercado integrado de gás”, avalia um 

dos executivos ouvidos pelo Valor. Para 

outro executivo, que atua como uma das 

partes interessadas no tema, com a 

aprovação da compra, o país “vai 

começar a ver um capitalismo 

desenfreado não regulado” no mercado 

de gás. 

 

Em sua defesa, a Compass alegou ao 

órgão antitruste que a operação é 

“incapaz de replicar o cenário anterior, 

de domínio transversal da Petrobras”, 

em particular porque “não atua, nem 

atuará nos elos estruturantes da cadeia 

de gás natural (produção e transporte), 

os quais representam as principais 

barreiras ao desenvolvimento do setor”. 

 

Um outro ponto a ser observado, destaca 

outra fonte, é que o atual presidente do 

Cade, Alexandre Cordeiro Macedo, 

deveria se declarar impedido de julgar o 

tema por ter participado ativamente da 

formulação do termo de compromisso 

do conselho com a Petrobras, 

iniciativa a partir da qual a petroleira 

realizou desinvestimentos em diversas 

áreas, entre elas a de gás natural. Além 

disso, quando era superintendente-geral 

do órgão, Macedo autorizou a 

participação do grupo Cosan no leilão 

da Gaspetro. 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/22/mitsui-pode-travar-
venda-da-gaspetro.ghtml  
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Legislação 

TJSP reduz multas na rescisão 
de contrato de compra de 
terrenos 
 
Desembargadores continuam a manter 
penalidade entre 10% e 25% do valor já 
pago 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
22/06/2022 05h03  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Advogada Kelly Durazzo: loteadoras 

podem quebrar ao fazer devolução de 

valores à vista, como decide o tribunal — 

Foto: Silvia Zamboni/Valor 

 

Pessoas que compraram terrenos e 

tiveram que desfazer seu negócio com 

loteadoras ou incorporadoras, em 

consequência da crise financeira, têm 

conseguido afastar no Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJ-SP) altos 

valores de multa. A penalidade 

estabelecida pela Lei dos Distratos (Lei 

nº 13.786, de 2018) vem sendo 

considerada abusiva na Corte paulista. 

 

Levantamento realizado pela presidente 

da Comissão de Loteamento da OAB/SP 

e conselheira jurídica da Associação das 

Empresas de Loteamento (Aelo), a 

advogada Kelly Durazzo, do escritório 

Durazzo & Medeiros Advogados, 

analisou mais de 30 decisões proferidas 

pela Corte de 2020 até agora, em 

contratos firmados após a entrada em 

vigor da lei: todas negam a aplicação da 

norma. 

 

No caso de rescisão, a Lei dos Distratos 

prevê a devolução parcelada do que foi 

pago em até 12 vezes e multa de até 10% 

do valor total do contrato. O tribunal 

tem afastado essa aplicação por 

entender que essas cláusulas seriam 

abusivas, e, portanto, nulas, com base no 

Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

As decisões mantêm o dever de 

devolução imediata dos valores 

quitados, com multa que varia entre 10% 

a 25% apenas do que já foi pago. 

 

Neste sentido, existem decisões da 1ª à 

10ª Câmaras de Direito Privado do TJSP 

- competentes para julgar ações desse 

tipo -, com exceção da 9ª Câmara onde 

não foram localizados julgados a 

respeito, segundo o levantamento. 

 

A conclusão é de que, mesmo com a 

edição da nova lei, nada se alterou no 

Judiciário, segundo Kelly. “É como se a 

lei não existisse”, diz. 

 

Para a especialista, a lei teria que ser 

aplicada, mesmo que considerando o 

Código de Defesa do Consumidor, “mas 

de forma mais equilibrada para as 

partes”. Segundo a advogada, o 

Judiciário está deixando de olhar o lado 

das loteadoras, que podem quebrar e 

deixar de gerar milhares de empregos no 

país, por ter que pagar esses valores de 

forma imediata. 

 

Em maio, a 2ª Câmara de Direito 

Privado do TJ-SP foi unânime ao 

entender que, mesmo que o contrato 

tenha sido celebrado após a entrada em 

vigor da Lei nº. 13.786/2018, “a 

aplicação dos descontos previstos 
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poderá implicar o perdimento quase 

total dos valores pagos pelos autores, o 

que não se pode admitir”, segundo o 

desembargador José Joaquim dos 

Santos. 

 

No caso, um terreno de cerca de 400 

metros quadrados havia sido comprado, 

e, segundo trecho da sentença copiada 

na decisão, se aplicada a nova lei, os 

adquirentes perderiam praticamente 

tudo o que pagaram e, provavelmente, 

ainda ficariam devendo valores. 

 

Assim, mantiveram a sentença que 

determinou reduzir a multa 

compensatória para 20% dos valores 

pagos, devendo o restante ser devolvido 

imediatamente (apelação cível nº 

1022874-21.2021.8.26.0100). 

 

Esse mesmo entendimento também foi 

aplicado por unanimidade pela 4ª 

Câmara, em março. Segundo o 

desembargador Fábio Quadros, “a 

relação jurídica havida entre as partes é 

regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor e, em que pese a novel 

legislação disciplinadora do distrato, a 

interpretação a ser dada entre as duas 

normas que devem conviver de forma 

equilibrada é a aquela que favorece e 

protege consumidor”. 

 

Os desembargadores ressaltaram ainda 

que já existe jurisprudência reiterada na 

Corte, que aplica nesses casos a Súmula 

nº 1, do TJ-SP. O texto diz que “o 

compromissário comprador de imóvel, 

mesmo inadimplente, pode pedir a 

rescisão do contrato e reaver as quantias 

pagas, admitida a compensação com 

gastos próprios de administração e 

propaganda feitos pelo compromissário 

vendedor, assim como com o valor que 

se arbitrar pelo tempo de ocupação do 

bem”. 

Declararam que o percentual a ser retido 

deverá ser fixado em 25% dos valores 

pagos, sem qualquer outro desconto, e 

esses valores devem ser devolvidos de 

uma única vez, em consonância com a 

Súmula nº 543 do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) (apelação cível 1010726-

97.2020.8.26.0007). 

 

Na 7ª Câmara de Direito Privado do 

TJSP, os desembargadores também 

foram unânimes ao entender que “a 

incidência da sobredita lei [Distratos] 

não é irrestrita, e deve ser analisada em 

cotejo com o Código de Defesa do 

Consumidor”. 

 

O relator, desembargador Luiz Antonio 

Costa, entendeu que a cláusula penal 

estabelecida em 10% do valor total do 

contrato, como prevê a Lei dos Distratos, 

seria “extremamente onerosa ao 

comprador”. Isso porque resultaria em 

pagamento de aproximadamente R$ 30 

mil, sendo que foi pago à vendedora um 

total de R$ 34,8 mil. “Ou seja, a multa 

perfaz quase que a totalidade do valor 

pago, o que revela a abusividade”. 

Assim, considerou que a penalidade 

deve ser de 10% dos valores 

efetivamente quitados (apelação cível nº 

1026028-53.2021.8.26.0001) 

 

Contudo, a não aplicação da penalidade 

prevista na Lei dos Distratos traz 

prejuízos enormes às loteadoras, 

segundo Kelly Durazzo. Isso porque, 

além de devolver à vista os valores que 

receberam, elas terão que fazer nova 

vistoria, demolir se já houver construção 

no terreno, pesquisar se existem dívidas 

e preparar tudo novamente para colocar 

à venda - fora a perda dos impostos já 

pagos, no caso das empresas de lucro 

presumido, de 6,53% de PIS, Cofins e 

CSLL. 
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As decisões realmente têm trazido 

insegurança jurídica ao setor 

imobiliário, afirma a gerente jurídica da 

Ibiaçu Loteamentos, Rosangela Favarin. 

“A lei veio para deixar as regras mais 

claras, mas não está sendo aplicada”, 

diz. 

 

Rosangela afirma que comparou 

decisões anteriores à Lei do Distrato 

com as posteriores, com relação às 

condições de devolução dos valores 

pagos e das penalidades aplicadas e não 

teve mudança alguma. Para ela, são 

poucas empresas do setor que têm caixa 

para suportar essas devoluções à vista. 

 

Especialista em Direito Imobiliário, 

Carlos Eduardo Alves Lazzarin, do 

Karpat Advogados, afirma que, em 

muitas dessas decisões, os 

consumidores são vencedores porque 

conseguem comprovar em juízo a 

incapacidade financeira, principalmente 

em decorrência da pandemia, para 

manter o contrato. E que, com base no 

artigo 413, do Código Civil, de 2002, 

segundo o qual o juiz tem a obrigação de 

reduzir a penalidade excessiva, e o CDC, 

os magistrados podem adequar cada 

caso. Para ele, contudo, tem faltado às 

incorporadoras demonstrar nos 

processos que também estão em 

desequilíbrio econômico, com a alta de 

insumos, decorrente da pandemia. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/06/22/tjsp-reduz-multas-na-
rescisao-de-contrato-de-compra-de-
terrenos.ghtml  
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Economia 

Estados recorrem a Gilmar 
Mendes para suspender 
decisão de Mendonça que 
limita cobrança de ICMS dos 
combustíveis 
 
Procuradorias-gerais entendem que 
decisão de Mendonça contrariou 
decisão anterior de Mendes 
 
Por Gabriel Shinohara — Brasília 
22/06/2022 10h27  Atualizado há 31 
minutos 
 

O ministro do STF, Gilmar Mendes, é 

relator de processo sobre alíquotas de 

ICMS sobre combustíveis Divulgação 

 

As procuradorias-gerais dos 26 estados e 

do Distrito Federal pediram ao ministro 

Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal 

Federal (STF), que suspenda a decisão 

do também ministro, André Mendonça, 

que limitou as alíquotas de ICMS 

cobradas sobre combustíveis. 

 

De acordo com o Colégio Nacional de 

Procuradorias-Gerais dos Estados e do 

Distrito Federal (Conpeg), a decisão de 

Mendonça contrariou uma decisão 

anterior de Mendes sobre o mesmo 

tema. Os estados pedem que haja uma 

determinação sobre o limite de atuação 

de cada ministro e que o tema seja 

levado ao plenário. 

 

Além disso, Mendonça determinou o 

controle de alíquotas pelo princípio da 

seletividade, que prevê tributação 

menor quanto mais essenciais forem os 

produtos. 

 

Na decisão da última sexta-feira, 

Mendonça determinou que as alíquotas 

de ICMS cobradas sobre gasolina, 

etanol, diesel, biodiesel e gás devem ser 

uniformes em todo o país a partir da 

edição de novas regras pelo Consefaz 

(conselho que reúne secretários de 

Fazenda dos estados). Enquanto isso 

não ocorresse, os estados deveriam 

adotar alíquotas baseadas em médias 

dos últimos cinco anos, o que na prática 

reduziria o imposto. 

 

No entanto, na visão dos estados essa 

decisão entrou em uma tema que já 

estava sendo tratado em outro 

processo, sob relatoria de Mendes. 

Com isso, o juiz natural da causa seria 

outro. 

 

“Visto que a matéria foi objeto de 

decisão primeiro por Vossa Excelência, 

Ministro Gilmar Mendes, deverá 

permanecer sob sua Relatoria. A lei 

processual e o Regimento Interno dessa 

Suprema Corte indicam a conveniência 

de manter a prevenção”, aponta o pedido 

O GLOBO mostrou que a decisão de 

Mendonça causou “mal estar” no 

STF por um entendimento, entre 

ministros ouvidos, de que Mendonça 

“invadiu” tema que já estava sendo 

tratado por Mendes. 

 

 

 

 

 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/decisao-de-ministro-do-stf-obriga-estados-a-reduzirem-icms-dos-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/decisao-de-ministro-do-stf-obriga-estados-a-reduzirem-icms-dos-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/governo-aciona-stf-para-suspender-leis-estaduais-que-fixam-icms-sobre-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/decisao-de-andre-mendonca-sobre-petrobras-e-icms-dos-combustiveis-causa-mal-estar-no-stf.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/decisao-de-andre-mendonca-sobre-petrobras-e-icms-dos-combustiveis-causa-mal-estar-no-stf.ghtml


14 

 

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

ticia/2022/06/estados-recorrem-a-

gilmar-mendes-para-suspender-

decisao-de-mendonca-que-limita-

cobranca-de-icms-dos-

combustiveis.ghtml  
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Economia 

Após pedir para 
supermercados diminuírem 
lucro, Bolsonaro pede para 
assessor checar preço do óleo 
 
Solicitação foi feita durante entrevista; 
presidente afirmou que vai 'conversar' 
para que valor caia mais 
 
Por Daniel Gullino — Brasília 
22/06/2022 12h05  Atualizado há um 
minuto 
 

O presidente Jair Bolsonaro, durante 

entrevista Reprodução/Youtube 

 

Pouco mais de 10 dias após pedir para 

que supermercados tenham "o 

menor lucro possível" nos produtos 

da cesta básica, o presidente Jair 

Bolsonaro insistiu na solicitação nesta 

quarta-feira. Durante uma entrevista ao 

vivo, Bolsonaro chegou a pedir para um 

assessor ligar para um supermercado 

para checar o preço do óleo de soja. Ao 

ouvir que o preço diminuiu, disse que vai 

"conversar" para que caia mais. 

 

— Fiz uma reunião há três semanas com 

todo o pessoal da rede de 

supermercados. Fiz um pedido para eles 

para reduzir a margem de lucros dos 

produtos da cesta básica. E eu, governo 

federal, zerei todos os impostos federais 

da cesta básica. Fiz um pedido. A 

imprensa falou que estava querendo 

tabelar o preço do óleo. Não é tabelar, 

meu Deus do céu. Fiz um pedido para 

eles. Vão atender? Espero que atenda — 

disse Bolsonaro, em entrevista à rádio 

Itatiaia. 

 

Neste momento, o presidente dirigiu-se 

aos assessores que acompanhavam a 

entrevista e fez um pedido: 

 

— Se alguém puder ligar para o 

supermercado, que está assistindo aqui, 

e vê se baixou de R$ 13 o litro do óleo de 

soja ou não ainda. 

 

Minutos depois, Bolsonaro foi 

informado que em uma rede de 

supermercados de Brasília o preço 

estava R$ 10,89. 

 

— Vamos conversar de novo para ver se 

passa para um dígito. Está caro? Está 

caro, sei disso. 
 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/apos-pedir-para-
supermercados-diminuirem-lucro-
bolsonaro-pede-para-assessor-checar-
preco-do-oleo.ghtml  
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Aneel abre consulta pública 
sobre repasse de R$ 5 bilhões 
da Eletrobras para redução 
das tarifas  
 
A expectativa é que o repasse impacte 
na redução média de 2% da tarifa de 
energia elétrica 
 
Ludmylla Rocha, O Estado de S.Paulo 
22 de junho de 2022 | 10h52 
 
A Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) abriu na terça-feira, 

21, consulta pública sobre o repasse que 

a Eletrobras fará para a Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), de 

modo a contribuir para a redução das 

tarifas de energia.  

 

O repasse foi pensado para diminuir os 

impactos tarifários previstos com a 

descotização de usinas da empresa que 

foi privatizada. Com os novos 

contratos, essas usinas poderão vender 

energia no mercado livre e não apenas 

para distribuidoras.  

 

Aneel abriu consulta pública sobre o 

repasse da Eletrobras para a CDE; para 

2022, está previsto o repasse de R$ 5 

bilhões a ser aplicado na Conta.  Foto: 

Aneel 

  

Para 2022, está previsto o repasse de R$ 

5 bilhões a ser aplicado na Conta, que 

compõe a formação da tarifa, até a 

primeira quinzena de julho, segundo a 

agência. Nos demais anos, a proposta é 

que os pagamentos sejam feitos até 30 

de abril em parcelas com valores 

variados até 2047.  

 

Ao todo, o repasse é estimado em R$ 71,1 

bilhões. Apesar de a legislação prever 

um repasse total de R$ 32 bilhões, a 

agência reguladora considerou no 

cálculo a incidência de WACC (7,31%) 

nos recursos que serão aportados 

anualmente. Apesar de a consulta ficar 

aberta entre os dias 22 de junho a 5 de 

agosto, o montante já poderá ser 

considerado em revisões tarifárias 

julgadas pela agência reguladora a partir 

da terça-feira.  

 

Na pauta do dia, constam revisões de 

empresas 

como Cemig, Copel e Energisa Mina

s Gerais que já devem ser contempladas 

com a diminuição da tarifa por conta do 

aporte. A redução média esperada é de 

2%. 

 

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

ias/geral,aneel-consulta-publica-

repasse-npre,70004099083  
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Com ruídos na Petrobras, 
importadores brasileiros 
elevam compras externas de 
petróleo e derivados 
 
Preços dos produtos desse setor quase 
dobraram em um ano, aponta indicador 
Icomex, da FGV 

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
22 de junho de 2022 | 09h38 

 
RIO - Em meio a turbulências em torno 

da Petrobras, importadores brasileiros 

aumentaram em maio as compras 

externas de petróleo e derivados, 

reduzindo o superávit da balança 

comercial, segundo os dados do 

Indicador de Comércio Exterior 

(Icomex) divulgado nesta quarta-feira, 

22, pela Fundação Getulio Vargas 

(FGV). Os preços desses produtos 

quase dobraram em um ano, mas a 

demanda também cresceu no período. 

 

O saldo da balança comercial brasileira 

foi de US$ 4,9 bilhões em maio, uma 

queda de US$ 3,6 bilhões em relação a 

maio de 2021. No acumulado de janeiro 

a maio, o superávit passou de US$ 26,6 

bilhões em 2021 para US$ 25,4 bilhões 

em 2022. Em volume, 

as exportações caíram 8,1% em maio 

de 2022 ante maio de 2021, enquanto 

as importações subiram 3,2%. 

 

 

Importadores brasileiros aumentaram 

compras externas de petróleo e 

derivados, reduzindo superávit da 

balança comercial; importadores podem 

ter antecipado compras, diz FGV.  Foto: 

Márcio Fernandes/Estadão 

 

"No mês de maio, as maiores 

contribuições para o aumento do volume 

importado foram as de derivados de 

petróleo (óleo diesel, naftas, hulha 

betuminosa), petróleo e produtos 

associados a adubos e fertilizantes. 

Os importadores, com receio da 

conjuntura internacional e com as 

turbulências que vem ocorrendo no 

mercado de petróleo do Brasil, podem 

ter antecipado suas compras. É 

prematuro concluir que se iniciou uma 

mudança no rumo das importações. No 

caso das exportações, a Organização 

Mundial do Comércio 

(OMC) revisou o crescimento do 

comércio mundial de 4,7% para 3% para 

2022, devido a guerra na Ucrânia, a 

desaceleração do crescimento 

na China e aceleração da inflação, o 

que leva a políticas de aumento de juros 

e reduz o crescimento da demanda", 

justificou a FGV, em nota oficial do 

Icomex. 

 

O relatório afirma que o superávit da 

balança comercial brasileira em 2022 

ainda pode superar o de 2021, "desde 

que a variação no volume importado 

desacelere num cenário de elevação de 

preços das commodities". 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
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18 

 

A balança comercial de petróleo e 

derivados vem reduzindo o superávit 

nos últimos meses, saindo de um saldo 

positivo de US$ 2,8 bilhões em fevereiro 

para apenas US$ 88 milhões em maio. O 

grupo respondeu por uma fatia de 13% 

nas exportações totais e de 15% nas 

importações. 

 

Em valores, as exportações de petróleo e 

derivados aumentaram 23,9% em maio 

de 2022 ante maio de 2021, e as 

importações avançaram 109%. O 

aumento das exportações é explicado 

por uma elevação de 53,8% nos preços, 

ao passo que o volume exportado caiu 

19,4%. Os preços das importações 

subiram 92,8%, mas o volume 

importado também aumentou, 6,8%. 

 

China 
 
No acumulado de janeiro a maio de 

2022, o volume de exportações 

brasileiras como um todo cresceu para 

todos os mercados, exceto China (-

13,1%) e Ásia sem China (-2,4%). Os 

avanços ocorreram no volume vendido 

para os Estados 

Unidos (3,2%), União 

Europeia (11,0%), Argentina (7,6%) 

e demais países da América do 

Sul (12,2%). 

 

Já o volume importado pelo Brasil 

recuou no acumulado do ano de todos os 

mercados, exceto as compras vindas da 

China, que cresceram 2,8%. Os recuos 

foram registrados nas encomendas de 

produtos dos Estados Unidos (-1,4%), 

União Europeia (-1,0%), Argentina (-

2,4%), demais países da América do Sul 

(-13,7%) e demais países da Ásia (-

12,5%). 

 

"Para a China, o minério de ferro, que 

é o segundo principal produto de 

exportação, registrou queda no volume e 

nos preços. Os embarques 

de soja recuaram nesse período e, as 

exportações de carne suína caíram em 

valor. O principal destaque são as 

exportações de carne bovina, com 

aumento de 91%, em valor. Este país 

continua a registrar o maior supéravit no 

comércio bilateral do Brasil, US$ 14,4 

bilhões", apontou o Icomex. "O aumento 

das exportações para os Estados Unidos 

está associado ao crescimento das 

exportações de petróleo bruto (134%), 

semimanufaturas de ferro, café não 

torrado (51%), entre outros produtos. É 

o segundo principal mercado de destino 

das exportações e de origem das 

importações do Brasil. O país registrou 

um déficit de US$ 7 bilhões com os 

Estados Unidos." 

 

Apesar da queda nas exportações de 

produtos brasileiros para a China, o país 

asiático ainda sustenta o resultado do 

saldo positivo da balança comercial. No 

entanto, se mantida a tendência de 

queda no volume exportado, 

aprofundada nos meses de abril e maio, 

o País pode fechar o ano de 2022 com 

redução nas remessas para os chineses, 

"o que parece provável no atual cenário", 

diz a FGV.  
  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,ruidos-petrobras-compras-
petroleo-npre,70004098987  
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Economia 

Governo deixa de pagar 25% 
dos precatórios em 2022 
 
Dos R$ 43 bilhões esperados pelo 
Judiciário, foram liberados R$ 32,4 
bilhões 

 
22.jun.2022 às 4h00 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
O governo federal não irá quitar todos 

os precatórios de 2022, incluindo os 

valores destinados aos segurados do 

INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social). O Judiciário havia solicitado R$ 

42,8 bilhões, mas o total liberado é de 

R$ 32,4 bilhões —75% do previsto. 

 

Precatórios são dívidas judiciais do 

governo acima de 60 salários mínimos. 

Para a Justiça Federal especificamente, 

que paga os precatórios do INSS, foram 

liberados R$ 25,4 bilhões. Os R$ 7 

bilhões restantes são para outras áreas 

do Judiciário. 

 

Os números foram informados pelo CJF 

(Conselho da Justiça Federal) e pelo 

Ministério da Economia. 

 

A redução do montante está amparada 

pelas emendas constitucionais 113 e 114, 

originadas da PEC (proposta de emenda 

à Constituição) dos Precatórios, que 

definiu um teto de pagamento para essas 

dívidas, fazendo com que parte dos 

cidadãos fique sem receber. O que não 

for pago em 2022 será incluído 

no Orçamento dos próximos anos, o que 

pode virar uma bola de neve. 

 

Do total de R$ 25,4 bilhões para a 

Justiça Federal, R$ 11,1 bilhões são para 

quitar dívidas judiciais de segurados do 

INSS que venceram ações de concessão 

ou revisão do benefício na Justiça. Na 

lista, estão benefícios previdenciários, 

como aposentadorias e pensão por 

morte; acidentários, como auxílio-

doença e auxílio-acidente; e 

assistenciais, como BPC (Benefício de 

Prestação Continuada). 

 

 
Sessão de promulgação da PEC dos 

Precatórios no Congresso - Zeca Ribeiro 

- 8.dez.22/Câmara dos Deputados 

 

A aprovação da PEC com um limite para 

o pagamento dos precatórios até 2026 

foi uma das formas encontradas pelo 

governo federal para furar o teto de 

gastos —já que parte das dívidas 

judiciais saem do teto— e encaminhar o 

dinheiro para o pagamento de outras 

despesas, como o Auxílio Brasil, 

substituto do Bolsa Família e aposta do 

governo Bolsonaro em ano eleitoral. 

 

Ainda não é possível saber quantos 

cidadãos entrarão na lista de 

recebimento dos precatórios neste ano. 

A definição de quem receberá sairá 

somente após o dia 10 de julho, quando 

os tribunais deverão fazer a divisão do 

dinheiro a ser enviado pelo CJF 

(Conselho da Justiça Federal). A 

previsão de depósito aos credores varia, 

em alguns tribunais será até o final de 

julho, em outros, no início de agosto. 
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20 

 

A previsão inicial, segundo o CJF 

(Conselho da Justiça Federal), 

responsável por repassar os valores aos 

tribunais, era pagar R$ 14 bilhões em 

precatórios do INSS, atendendo a 

processos que estavam na lista 

divulgada pela CMO (Comissão Mista de 

Orçamento) em 2021. No entanto, o 

dinheiro liberado, de R$ 11,1 bilhões, é 

80% do valor previsto. 

 

O corte também atinge ações de 

servidores contra a União em busca 

horas extras e verbas salariais não pagas. 

Do total previsto para 2022, estimado 

em R$ 10,8 bilhões, serão 

desembolsados R$ 9 bilhões para o 

pagamento, uma diminuição de 17% do 

previsto. 

 

Vitor Augusto Boari, presidente do 

Madeca (Movimento dos Advogados em 

Defesa dos Credores Alimentares do 

Poder Público) e membro efetivo da 

Comissão de Precatórios da OAB 

(Ordem dos Advogados do Brasil) em 

São Paulo, critica a falta de 

transparência. 

 

"Esse dinheiro economizado pode estar 

sendo usado de uma forma espúria, 

porque vai para Orçamento secreto e 

para outras coisas que a gente vê. Foi o 

jeito que conseguiram de furar o teto e 

rolar a dívida." 

 

O advogado destaca ainda outras 

mudanças feitas pela emenda, quer 

seriam prejudiciais aos credores: a 

da data-limite para que o precatório seja 

incluído no Orçamento do ano seguinte 

passou de 2 julho para 2 de abril, além 

da alteração na regra de correção, agora 

com base na taxa Selic. Antes, o índice 

utilizado era o IPCA-E (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo - 

Especial). 

 

"Eles colocaram a Selic como indexador 

de todas as dúvidas. A Selic está em alta 

agora, mas, para valores anteriores, os 

credores estão tendo prejuízo de cerca 

de 35% do valor, segundo o Madeca", 

afirma. 

 

Adriane Bramante, presidente do IBDP 

(Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário), avalia que as emendas 

foram muito prejudiciais para os autores 

de ações judiciais que estão há anos 

esperando pelo recebimento do seu 

precatório. 

 

"Os prejuízos são muitos, mas o 

principal é a espera ainda maior para 

receber o que lhes é de direito. Há 

processos com 10, 15 ou até 20 anos de 

espera e, agora, os segurados poderão 

ficar de fora da lista de 2022, ainda que 

tenham sido incluídos, caso a ordem 

deles esteja fora no limite orçamentário 

definido pelas emendas", diz. 

 

No STF (Supremo Tribunal Federal), 

uma ADI (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade) questiona 

trechos da PEC dos Precatórios. Um 

pedido de liminar foi feito, mas ele ainda 

não foi apreciado. "Nós não solicitamos 

que a PEC seja declarada totalmente 

inconstitucional. Há trechos com os 

quais concordamos, como usar o 

precatório para comprar um imóvel, por 

exemplo. Nunca vimos acontecer, mas é 

uma alternativa para o credor", diz 

Boari. 

 

COMO SERÁ O PAGAMENTO E 
QUEM DEVE RECEBER 
 
Segundo a Justiça Federal, o pagamento 

obedecerá as regras de prioridades da 

emenda 114. Devem ser pagos 

prioritariamente os precatórios 

alimentícios, como os do INSS, além de 

salários e indenizações com limite de até 

três vezes o teto das RPvs (Requisições 

https://agora.folha.uol.com.br/grana/2021/10/sai-lista-de-precatorios-de-2022-veja-como-consultar-se-vai-receber.shtml
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de Pequeno Valor) para quem tem a 

partir de 60 anos de idade ou seja pessoa 

com deficiência ou doença grave. 

 

O limite, neste caso, será de R$ 218.160 

neste ano. Depois, serão pagos os 

demais precatórios de natureza 

alimentícia, também limitados a até três 

vezes o valor da RPV de 2022, o que dá 

180 salários mínimos. Em terceiro lugar 

vêm as demais dívidas alimentícias e, na 

sequência, os outros precatórios. 

 

Os TRFs (Tribunais Regionais Federais) 

aguardam os valores para determinar 

quem irá receber. Após 10 de julho, o 

cidadão poderá consultar, no site do 

tribunal de sua região, se seu precatório 

será quitado. 

 

O TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 

3ª Região), que atende São Paulo e Mato 

Grosso do Sul, informou que receberá 

metade do valor previsto, mas que ainda 

haverá correções até a data de 

pagamento. Ao todo, foram solicitados 

R$ 8,7 bilhões para 2022 e devem ser 

liberados R$ 4,2 bilhões —total ainda 

sem correção. 

 

No TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 

4ª Região), que atende os estados do Sul, 

a previsão é pagar 48,02% dos 

precatórios federais que estavam 

previstos para 2022. 

 

Advogados de credores também podem 

ficar sem pagamento. Há entendimento 

de que eles também entram nas 

prioridades legais de idade, deficiência 

ou doença grave, mas há outras 

interpretações de que a verba dos 

profissionais não está amparada na 

regra constitucional. 
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Economia 

Dólar tem leve alta; 
acompanhe o mercado nesta 
quarta 
 
Na véspera, moeda teve desvalorização 
devido à recuperação das principais 
bolsas 

 
22.jun.2022 às 9h35 
SÃO PAULO 
 
O dólar era negociado em leve alta 

contra o real logo após a abertura desta 

quarta-feira (22), com os mercados 

operando em modo de espera antes de 

audiência do presidente do Federal 

Reserve, Jerome Powell, que pode 

fornecer mais pistas sobre a trajetória de 

aperto monetário do banco central dos 

Estados Unidos. 

 

Às 9h02 (de Brasília), o dólar à vista 

avançava 0,24%, a R$ 5,1657 na venda. 

 

Na B3, às 9h02 (de Brasília), o contrato 

de dólar futuro de primeiro vencimento 

subia 0,69%, a R$ 5,1795. 

 

Na véspera, o dólar spot fechou em 

queda de 0,67%, a R$ 5,1533 na venda. 

 

 
Ilustração mostra nota de cinco dólares 

enrolada e posicionada sobre cédulas de 

20 dólares - Florence Lo - 

14.jun.2022/Reuters 

 

Nesta terça-feira (21), a queda das ações 

da Petrobras voltou a prejudicar 

desempenho da Bolsa de Valores 

brasileira, dia em que o governo de Jair 

Bolsonaro (PL) deu continuidade às 

ofensivas contra a companhia após o 

aumento dos combustíveis na semana 

passada 

 

O Ibovespa caiu 0,17%, a 99.684 pontos. 

O recuo do mercado doméstico ocorreu 

mesmo diante de um cenário global de 

menor aversão ao risco e recuperação 

das principais bolsas, o que colaborou 

para a queda do dólar na sessão. 

 

As ações preferenciais da Petrobras 

(PETR4) tiveram desvalorização de 

1,99%. Os papéis ordinários da empresa 

(PETR3) perderam 1,06%. 

 

Também nesta terça, a ata da mais 

recente reunião do Copom (comitê de 

política monetária) do Banco Central 

sinalizou que a autoridade monetária 

deverá manter os juros em patamar 

elevado por mais tempo do que o 

inicialmente previsto, buscando assim 

convergir a inflação para perto das 

metas inflacionárias nos próximos anos. 

 

Nos Estados Unidos, o mercado de ações 

reabriu em alta depois de ter 

permanecido fechado na véspera para 

o Juneteenth, que comemora a 

emancipação dos afro-americanos 

escravizados. 

 

O indicador de referência da Bolsa de 

Nova York, o S&P 500, subiu 2,45%. 

Dow Jones e Nasdaq ganharam 2,15% e 

2,51%, respectivamente. A forte 

recuperação ocorre após a pior semana 

do mercado americano em dois anos. 
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Medida executiva atípica deve 
durar suficiente para dobrar 
renitência do devedor 
 
22 de junho de 2022, 10h12 
Por Danilo Vital 
 
O uso de medidas executivas atípicas, 

como apreensão da CNH ou do 

passaporte, deve durar tempo suficiente 

para dobrar a renitência do devedor, de 

modo a convencê-lo de que é mais 

vantajoso pagar a dívida do que, por 

exemplo, não poder dirigir ou fazer 

viagens internacionais. 

 

Devedora teve passaporte apreendido há 

quase dois anos, por uma dívida que 

insiste em não pagar há mais de 16 anos 
Marcelo Camargo/Agência Brasil 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça denegou a 

ordem em pedido de Habeas Corpus 

ajuizado por uma mulher que teve seu 

passaporte apreendido em setembro de 

2019, como modo de coagi-la a pagar 

uma dívida decorrente de honorários de 

sucumbência. 

 

Foi a primeira vez que o STJ debateu os 

limites temporais das medidas 

executivas atípicas. Até então, a corte só 

se posicionou sobre o cabimento delas, 

definindo que dependem de indícios de 

que o devedor tem fundos para quitar a 

dívida, além do esgotamento das 

medidas típicas, como a penhora de 

bens. 

 

Relator, o ministro Marco Aurélio 

Bellizze votou por reconhecer o prazo 

excessivo de duração da apreensão do 

passaporte, de quase dois anos. 

 

Venceu o voto-divergente da ministra 

Nancy Andrighi, que identificou a partir 

do caso concreto que a medida deve 

continuar até que a devedora cumpra a 

obrigação. 

 

O contexto e a dívida 

 

O caso trata de condenação a pagar 

honorários de sucumbência, fixada em 

2005, quando a autora do Habeas 

Corpus, sua filha e seu genro perderam 

uma ação de alienação judicial em face 

de terceiros. A execução da sentença foi 

iniciada no ano seguinte, em 2006. 

 

A dívida, que era de R$ 120 mil, nunca 

foi paga e, atualizada, já alcança R$ 920 

mil. A determinação do bloqueio dos 

passaportes dos executados só foi feita 

em 2019, mais de 14 anos após o início 

da execução. 

 

Em seguidas oportunidades, a executada 

acionou o Judiciário para tentar levantar 

a restrição. Apontou que tem residência 

nos Estados Unidos, que faz viagens 

constantes e que está impedida de 

conviver com a família. Para o Tribunal 

de Justiça de São Paulo, isso é um 

indício de que ela pode, de fato, pagar a 

dívida. 

 

Ao STJ, a devedora ofereceu usar 30% 

dos R$ 5 mil que recebe a título de 

aposentadoria para abater a dívida. Se o 

montante parasse de ser atualizado, a 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-22/medida-atipica-durar-suficiente-dobrar-devedor-stj#author
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mulher, que tem 71 anos, teria de pagar 

R$ 1,5 mil por 601 meses — ou mais de 

50 anos — para quitar o que deve. 

 

Para a ministra Nancy Andrighi, medida 

coercitiva deve durar tempo suficiente 

para convencer devedor de que é melhor 

pagar 
Gustavo Lima/STJ 

 

Para a ministra Nancy Andrighi, essa 

postura é intolerável, pois maximiza os 

problemas e necessidades do devedor 

para manter seu padrão de vida à custa 

dos problemas e necessidades do credor, 

que está há 16 anos esperando pelo 

pagamento. 

 

"O oferecimento dessa insignificante 

quantia mensal, após mais de 16 anos de 

execução sem que nenhuma outra forma 

de pagamento fosse viabilizada, não é 

apenas inócua, mas até mesmo 

desrespeitosa e ofensiva ao credor e à 

dignidade do Judiciário, na medida em 

que são oferecidas migalhas em trocas 

de um passaporte para o mundo e, quiçá, 

para a inadimplência definitiva", 

criticou a ministra. 

 

Vai ou racha 

 

Foi nesse contexto que a ministra Nancy 

Andrighi analisou a duração da medida 

executiva atípica. Para ela, o fato de a 

devedora agir para levantar a apreensão 

do passaporte é um indício de que a 

restrição está dando resultado e, logo, 

deve ser mantida. 

 

O voto-vista defende que as medidas 

executivas atípicas sejam mantidas 

enquanto operarem sobre o devedor 

restrições capazes de incomodar e 

suficientes para tirá-lo da zona de 

conforto, especialmente em relação a 

seus deleites, banquetes, prazes e luxos 

— todos bancados por credores. 

 

"É correto afirmar que não há formula 

magica e nem deve haver tempo pré-

estabelecido para duração de medida 

coercitiva. Ela deve perdurar pelo tempo 

suficiente para dobrar a renitência do 

devedor, de modo a efetivamente 

convencê-lo de que é mais vantajoso 

adimplir obrigação do que não poder 

realizar viagens internacionais, por 

exemplo", afirmou. 

 

 É por isso que, no caso, nada justifica o 

desbloqueio do passaporte antes da 

quitação da dívida."No caso, passamos 

um pouco do descaso [do devedor]: está 

havendo mais um deboche", criticou o 

ministro Moura Ribeiro. Também 

formaram a maioria os ministros 

Ricardo Villas Bôas Cueva e Paulo de 

Tarso Sanseverino. 

 

Ficou vencido o relator, ministro Marco 

Aurélio Bellizze, que inicialmente 

entendeu que a apreensão do passaporte 

por quase dois anos seria abusiva e 

desproporcional, caracterizando medida 

coercitiva de tempo indeterminado 

transmutada em penalidade ao credor. 

 

HC 711.194 
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Despesas com LGPD podem 
gerar créditos de PIS e Cofins 
 
22 de junho de 2022, 6h32 
Por Guilherme Saraiva Grava e Thiago 
Alves Cordeiro 
 
A Lei Geral de Proteção de Dados, mais 

conhecida como LGPD, tem exercido 

grande influência sobre qualquer 

organização que detenha dados de seus 

clientes, funcionários, fornecedores ou 

colaboradores. 

 

Com a nova lei, as empresas passaram a 

ter uma série de obrigações para a 

proteção dessas informações, sob pena 

de sofrerem severas punições — as quais 

incluem não apenas multas, mas até 

mesmo restrições às suas atividades, que 

podem ser interditadas pelo Poder 

Público. 

 

É evidente que a transição a este novo 

cenário regulatório implica um grande 

esforço, inclusive financeiro, para que as 

organizações possam se adaptar e 

continuar a explorar seus negócios. 

 

Diante disso, no âmbito fiscal, surge o 

questionamento: essas novas despesas, 

que se tornaram obrigatórias, podem 

gerar créditos de tributos como as 

contribuições ao PIS e à Cofins? 

 

Recentemente o tema foi pauta de 

deliberação no Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, no julgamento do 

recurso de apelação em mandado de 

segurança impetrado por uma empresa 

atuante na indústria e comércio de 

roupas em São Paulo [1]. 

 

Na ação, a entidade alegou que as novas 

despesas da LGPD gerariam créditos de 

referidas contribuições porque estariam 

enquadradas no conceito de "insumo", 

tal como definido nos artigos 3º, II das 

Leis Federais 10.637/2002 e 

10.833/2003. 

 

De acordo com seu entendimento, esses 

gastos preencheriam tanto os critérios 

da "essencialidade" quanto da 

"imposição legal", atendendo, portanto, 

aos requisitos definidos pelo STJ no 

Recurso Especial nº 1.221.170/PR. 

 

No entanto, embora a empresa tenha 

obtido êxito na sentença, que concedeu a 

segurança, o relator em segundo grau, 

desembargador federal Johonsom Di 

Salvo, negou o direito a créditos 

pretendidos na ação. 

 

De acordo com seu voto, a LGPD "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". 

 

Além disso, continua a decisão, tais 

gastos, "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/Cofins, mas custo 

operacional da empresa, ou seja, ônus 

da atividade que realiza". 

 

Para os contribuintes, o julgado pode 

representar uma má notícia — ao menos 

em um primeiro momento. No entanto, 

alguns dos elementos trazidos no caso 

evidenciam que o tema não está de todo 

superado. 

 

Embora, no caso concreto, o 

contribuinte não tenha conseguido 

demonstrar aos olhos do tribunal que as 
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despesas da LGPD são insumos, a corte 

deixou bastante nítido que o resultado 

do julgamento só foi esse porque a 

empresa não apontou, com precisão, a 

que gastos o pedido se referia e o modo 

como os dispêndios estariam 

relacionados com a sua atividade-fim. 

 

O uso dos critérios da essencialidade e 

da imposição legal, tal como definidos 

pelo STJ e pela própria Receita Federal 

no Parecer Normativo Cosit/RFB nº 

5/2018, não pode, de fato, ser aplicado 

indiscriminadamente a qualquer 

despesa ou a qualquer ramo 

empresarial. 

 

Mas também não se pode ignorar, por 

outro lado, que cada vez mais o 

tratamento de dados pessoais de clientes 

e fornecedores tem se tornado um 

elemento fundamental de fabricantes e 

prestadores de serviço de todo o Brasil e 

até mesmo ao redor do mundo. 

 

Assim, é prematuro descartar a tese de 

que despesas com a LGPD podem gerar 

créditos de PIS e Cofins somente com 

base neste precedente. Apesar disso, fica 

o alerta, a partir dele, de que a 

demonstração desse direito, ao menos 

neste momento da jurisprudência, 

depende de uma construção mais 

robusta de elementos fáticos e 

contextuais para demonstrar os reais 

impactos da nova lei nas atividades 

econômicas dos contribuintes. 

  

 
[1] O processo tramita sob o número 

5003440-04.2021.4.03.6000 
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STJ diz que competência para 
crimes de violência contra 
crianças é de vara criminal 
 
22 de junho de 2022, 7h24 
 
O Superior Tribunal de Justiça proferiu 

recentemente uma série de decisões 

em recursos interpostos pelo Ministério 

Público do Rio de Janeiro, todas a 

respeito de competência para julgar 

crimes contra mulheres e crianças. 

 

STJ profere decisões sobre violência de 

gênero em casos do MP-RJ 
Reprodução 

 

Em 8 de junho, o ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca afastou a 

competência do II Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher 

do Rio para julgar um processo de 

estupro de vulnerável, contrariando 

determinação do Tribunal de Justiça 

fluminense (Agravo em Recurso 

Especial 2.113.058). 

 

O MP-RJ argumentou que o caso deveria 

ser julgado pela 1ª Vara Criminal de 

Santa Cruz, zona oeste do Rio, uma vez 

que somente nas hipóteses em que há 

violência de gênero a competência para 

julgamento de crime praticado contra 

mulher é do juizado especial, não 

bastando que o delito seja praticado no 

âmbito doméstico ou por algum familiar 

contra pessoa do sexo feminino. 

 

"A transferência de todo e qualquer 

crime cometido contra crianças das 

varas criminais comuns para a 

competência dos juizados de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, 

sem dotá-los de estrutura para tanto, 

resultaria, em muitos casos, no colapso 

do sistema de proteção à mulher vítima 

de violência doméstica", destacou o MP 

no recurso. 

 

Em outro caso, no último dia 31 de maio, 

o ministro Joel Ilan Paciornik, já tinha 

aplicado o mesmo raciocínio para 

remeter à 34ª Vara Criminal do Rio o 

caso de um homem acusado de estuprar 

a enteada de dez anos (Habeas Corpus 

727.692). Um acórdão do TJ-RJ havia 

remetido a causa ao VI Juizado da 

Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher da Comarca da Capital, sob a 

alegação de tratar-se de violência de 

gênero. 

 

Em abril, o ministro relator Jesuíno 

Rissato tinha encaminhado o caso de 

uma menina de oito anos, que teria sido 

estuprada pelo padrasto, para análise da 

1ª Vara Criminal do Rio, contrariando 

acórdão do TJ-RJ que determinou o 

julgamento pelo II Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

Capital (Agravo em Recurso Especial 

2.063.613). 

 

"A jurisprudência desta Corte Superior 

de Justiça orienta-se no sentido de que, 

para que a competência dos juizados 

especiais de violência doméstica seja 

firmada, não basta que o crime seja 

praticado contra mulher no âmbito 

doméstico ou familiar, exigindo-se que a 

motivação do acusado seja de gênero, ou 
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que a vulnerabilidade da ofendida seja 

decorrente da sua condição de mulher", 

disse Rissato na decisão. 

 

O ministro Ribeiro Dantas, por sua vez, 

em março, determinou que um caso 

fosse julgado por uma das varas 

criminais do fórum de Bangu, zona oeste 

do Rio, e não pelo IV Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher de Bangu (Agravo em Recurso 

Especial 2.010.281). No processo, que 

tratava de estupro de vulnerável, não 

ficou evidenciada violência de gênero, 

tendo o delito sido praticado em razão 

da pouca idade da vítima. 

 

Em fevereiro, Ribeiro Dantas, ao 

analisar o HC no qual o MP-RJ figurou 

como parte interessada, anulou a 

condenação de um homem acusado de 

agredir o ex-enteado e a ex-enteada 

devido à falta de competência do 

Juizado Especial de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher do Rio para 

julgá-lo (Habeas Corpus 720.576). 

 

"De acordo com o próprio acórdão 

recorrido, os fatos ocorreram por ter o 

réu se irritado com as vítimas, não em 

razão de gênero ou de vulnerabilidade 

do sexo feminino. Diante da ausência 

das condições especiais que 

autorizariam a especialização da 

competência funcional criminal, deve-se 

afastar a competência da Vara de 

Violência Doméstica e Familiar contra 

Mulher", destacou o ministro. 

 

Vara criminal 

 

Em outro julgamento relacionado ao 

tema, a 6ª Turma do STJ decidiu de 

forma unânime, em 14 de junho, 

encaminhar para a 3ª Seção da Corte o 

julgamento de HC impetrado pelo MP-

RJ para encaminhar o caso do estupro 

de uma menina de três anos para a 1ª 

Vara Criminal de Duque de Caxias, ao 

contrário do que foi determinado pelo 

TJ-RJ, que definiu o Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher do município como competente 

para julgar a questão (Habeas Corpus 

728.173). 

 

"O MP-RJ levou o tema para discussão 

do STJ, considerando a divergência 

jurisprudencial existente no TJ-RJ, o 

qual insiste em submeter os acusados ao 

processamento e julgamento perante 

Juízo incompetente, em virtude de 

várias decisões contrárias do STJ. Todas 

as questões para definição da 

competência para julgamento dos casos 

de violência sexual praticadas contra 

crianças foram encaminhadas à 3ª Seção 

do STJ para decisão, conforme 

requerido pelo MP-RJ", explicou 

procurador de Justiça Orlando Belém, 

assessor-chefe da Assessoria de 

Recursos Constitucionais Criminais do 

MP-RJ. 

 

"Os casos recorridos estão circunscritos 

àquelas hipóteses que, inobstante o não 

reconhecimento de qualquer prática de 

violência de gênero, o tribunal estadual 

julgou procedente o conflito, declarando 

competente o juízo da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, 

com base no artigo 23, parágrafo único, 

da Lei 13.431/2017, norma de caráter 

meramente programático, entendendo 

que toda e qualquer violência contra 

criança seria da competência do juizado 

da violência doméstica. Era o que o MP-

RJ sempre quis, dar uma definição ao 

tema", complementou Belém. Com 

informações da Assessoria de Imprensa 

do MP-RJ. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
22/stj-manda-varas-criminais-rj-
julgar-violencia-criancas  
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Ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro é preso em 
operação da PF 
 
A operação Acesso Pago apura tráfico 
de influência e corrupção na pasta. 
 

quarta-feira, 22 de junho de 2022 

 

Na manhã desta quarta-feira, 22, a PF 

prendeu o ex-ministro da 

Educação Milton Ribeiro e pastores 

suspeitos de montar um gabinete 

paralelo dentro do MEC. A operação, 

não sem motivo denominada "Acesso 

Pago", investiga a prática de tráfico de 

influência e corrupção para a liberação 

de recursos públicos do FNDE - Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, vinculado à pasta. 

 

Com base em documentos, 

depoimentos e relatório final da 

investigação preliminar sumária da 

Controladoria-Geral da União, 

reunidos em inquérito policial, foram 

identificados possíveis indícios de 

prática criminosa para a liberação das 

verbas públicas. 

 

As ordens judiciais foram emitidas pelo 

seriíssimo juiz Federal Francisco 

Renato Codevila Pinheiro Filho, titular 

da 15ª vara Federal Criminal da SJ/DF, 

após declínio de competência à 1ª 

instância. A investigação corre sob 

sigilo. 

 

Estão sendo cumpridos 13 mandados de 

busca e apreensão e 5 prisões nos 

Estados de Goiás, São Paulo, Pará, além 

do Distrito Federal. Outas medidas 

cautelares diversas, como proibição de 

contatos entre os investigados e 

envolvidos, também foram efetuadas. 

 

O crime de tráfico de influência tem 

pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão. 

São investigados também fatos 

tipificados como crime de corrupção 

passiva (2 a 12 anos de reclusão), 

prevaricação (3 meses a 1 ano de 

detenção) e advocacia administrativa (1 

a 3 meses). 

 

 
PF deflagra operação contra ex-

ministro da Educação Milton 

Ribeiro. (Imagem: Arte Migalhas) 

 

Relembre 

 

No início do ano, o jornal Folha de 

S.Paulo divulgou um áudio que indicava 

que pastores, mesmo sem cargo no 

governo, atuariam na negociação de 

verbas federais. 

 

De acordo com as reportagens, os 

líderes religiosos manteriam 

proximidade com o ex-ministro Milton 

Ribeiro, e seriam responsáveis por levar 

a ele demandas de municípios por 

verbas e obras. 

 

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

/368353/ex-ministro-da-educacao-

milton-ribeiro-e-preso-em-operacao-

da-pf  
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https://www.migalhas.com.br/quentes/368353/ex-ministro-da-educacao-milton-ribeiro-e-preso-em-operacao-da-pf
https://www.migalhas.com.br/quentes/368353/ex-ministro-da-educacao-milton-ribeiro-e-preso-em-operacao-da-pf
https://www.migalhas.com.br/quentes/368353/ex-ministro-da-educacao-milton-ribeiro-e-preso-em-operacao-da-pf
https://www.migalhas.com.br/quentes/368353/ex-ministro-da-educacao-milton-ribeiro-e-preso-em-operacao-da-pf
https://www.migalhas.com.br/


31 

 

 

 

TSE veta coligações cruzadas 
nas eleições para governo e 
Senado 
 
Entendimento foi fixado na análise de 
consulta formulada por deputado 
federal sobre abrangência de coligações 
estaduais. 
 
quarta-feira, 22 de junho de 2022 
 
Na sessão administrativa desta terça-

feira, 21, o plenário do TSE decidiu que 

partidos coligados para concorrer ao 

governo do Estado não podem fazer 

outra aliança para o cargo de senador. 

Por maioria de votos, os ministros 

mantiveram a jurisprudência da Corte 

no sentido de vedar a possibilidade de 

que as agremiações que se uniram para 

disputar a vaga de governador formem 

coligações distintas com o intuito de 

concorrer ao Senado Federal. 

 

No entanto, caso a coligação não 

abranja as duas vagas (governador e 

senador), o Tribunal autorizou os 

partidos a lançarem candidaturas 

próprias - fora da aliança - para o cargo 

remanescente. Assim, também foi 

confirmada a possibilidade de uma 

agremiação, sem integrar qualquer 

coligação, lançar candidata ou 

candidato ao cargo de senador 

individualmente. 

 

A decisão foi tomada durante a análise 

de uma consulta formulada pelo 

deputado federal Waldir Soares de 

Oliveira. Ele perguntou ao TSE se, em 

uma situação hipotética, considerando 

que os partidos A, B, C e D façam parte 

da coligação majoritária para 

governador do Estado X, existiria 

obrigatoriedade que essas agremiações 

participassem da mesma coligação 

majoritária para o cargo de senador; se 

os partidos coligados ao cargo de 

governador poderiam lançar 

individualmente candidatos para 

senador; e se o partido A, sem integrar 

qualquer coligação, poderia lançar 

individualmente candidato ao Senado 

Federal. 

 

O julgamento foi iniciado na sessão de 

14 de junho, com o voto do relator, 

ministro Ricardo Lewandowski, no 

sentido de responder negativamente à 

primeira pergunta e positivamente aos 

demais questionamentos. Ele defendeu 

que as legendas têm autonomia para 

estabelecer as regras das coligações 

majoritárias por elas formadas. Um 

pedido de vista do ministro Mauro 

Campbell Marques suspendeu a análise 

do caso pelo colegiado. 

 

 
TSE veta coligações cruzadas nas 

eleições para governo e 

Senado.(Imagem: Abdias 

Pinheiro/ASCOM/TSE) 

 

Voto-vista 

 

Ao divergir do relator, o ministro 

Mauro Campbell Marques argumentou 

que a legislação e a jurisprudência do 

TSE "nunca admitiram que, na mesma 

circunscrição, partidos rivais em uma 

eleição viessem a se coligar em outra". 

 

Para o ministro, há uma estreita ligação 

entre os cargos em disputa, uma vez que 

https://www.migalhas.com.br/
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o governador e o vice são autoridades 

máximas do Poder Executivo estadual, 

enquanto os senadores representam os 

interesses dos estados no Poder 

Legislativo. 

 

Ele enfatizou que os arranjos 

partidários devem demonstrar 

coerência ideológica para o eleitorado, e 

que cabe ao Congresso Nacional avaliar 

se o atual texto legal está adequado ao 

sistema representativo partidário. 

 

O vice-presidente da Corte Eleitoral, 

ministro Alexandre de Moraes, 

acompanhou a divergência aberta por 

Campbell Marques. Ele afirmou que os 

partidos têm liberdade para deliberar 

sobre questões internas, mas devem 

observar aos parâmetros 

constitucionais. 

 

"As alterações legislativas sucessivas - 

seja por emenda constitucional, seja 

pela minirreforma política - não 

modificaram, a meu ver, o regime 

jurídico aplicável às coligações 

majoritárias, mantendo a unicidade 

das coligações majoritárias, vedando 

as coligações cruzadas." 

 

Além do ministro Alexandre de Moraes, 

votaram com a divergência os ministros 

Carlos Horbach e Benedito Gonçalves. 

Ficaram vencidos o relator e os 

ministros Sérgio Banhos e Edson 

Fachin. 

 

 Processo: CTA 0600591-69 
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Juiz do DF absolve acusado de 
estuprar adolescente de 13 
anos 
 
O homem contou que a menina 
aparentava ter 18 anos. 
 
quarta-feira, 22 de junho de 2022 
 
Um homem de 27 anos que manteve 

relações sexuais com uma adolescente 

de 13 anos foi absolvido da acusação de 

estupro pelo juiz de Direito Germano 

Oliveira Henrique de Holanda da 1ª 

vara Criminal e Tribunal do Júri 

de Santa Maria/DF. A decisão foi 

publicada pelo TJ/DF, nesta terça-feira, 

21, e consta que "há fundadas dúvidas 

se o acusado tinha a consciência ou 

tinha condições de ter a consciência de 

que praticou atos libidinosos com 

menor de 14 anos de idade". 

 

O caso foi originalmente registrado em 

outubro de 2017. Os dois teriam se 

conhecido em uma festa promovida 

pelo acusado, e começaram a trocar 

mensagens nas redes sociais. À Justiça, 

a jovem contou que, na semana 

seguinte, marcou um encontro com o 

homem e saiu de casa na madrugada, 

sem ser vista pelos familiares, e os dois 

mantiveram relações sexuais, de forma 

consensual, na casa do acusado. 

 

Um segundo encontro teria sido 

marcado dias depois, mas a mãe da 

menina desconfiou do comportamento 

dela, e teria ido até a casa do suspeito e 

os encontrou sozinhos no local. Os dois 

foram levados até a delegacia, a 

adolescente passou por exames e 

confirmou que eles tiveram relações 

sexuais. 

 

Ainda segundo o processo, o homem 

confessou a prática de "conjunção 

carnal" com a vítima durante o período 

em que se relacionaram, mas que não 

sabia da idade verdadeira dela. 

Segundo a adolescente, ela perdeu a 

virgindade com ele. 

 

"Aparentava ter 18 anos" 

 

A jovem contou que mentiu para o 

homem sobre a idade e informado que 

tinha 15 anos. Já o acusado contou que 

a vítima disse que tinha, "salvo engano 

17 anos, mas que aparentava ter 18 

anos, pois era alta, tinha compleição 

física, forte e seios desenvolvidos". O 

homem ainda afirmou que "só soube da 

idade da vítima quando informado pelo 

delegado de polícia e, se soubesse da 

idade, não teria mantido relações 

sexuais". 

 

Para o juiz de Direito, é "absolutamente 

irrelevante o consentimento da vítima", 

uma vez que a personalidade de criança 

ainda "se encontra em formação, com 

opiniões e conceitos instáveis". 

 

O magistrado disse que o fato de a 

adolescente ter 13 anos não basta para 

configurar o crime de estupro, 

"devendo ser analisada a presença do 

elemento subjetivo da conduta, 

consistente no dolo [intenção] do 

agente". 

 

"De fato, é plausível imaginar que o 

acusado tivesse a falsa percepção de 

que a vítima não tivesse menos de 14 

anos de idade. A uma, pelo fato de ter 

sido informado pela vítima que sua 

idade seria 15 anos; a duas, pela 

compleição física mais desenvolvida 

da vítima, o que poderia indicar sua 

idade mais avançada", diz trecho da 

decisão divulgada pelo G1. 

https://www.migalhas.com.br/
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O laudo pericial apontou que a vítima 

aparentava ser mais velha uma vez que, 

aos 13 anos, tinha 1,59 m de altura e 71,4 

kg. 

 

"Deve-se ressaltar que a vítima, ao 

tempo dos fatos, estava para 

completar seus 14 anos de idade, o que 

reforça ainda mais a construção da 

ideia de que o acusado, de fato, 

equivocou-se, de maneira escusável, 

quanto à real idade biológica da 

vítima." 

 

 
Juiz do DF absolve acusado de estuprar 

adolescente de 13 anos.(Imagem: 

Freepik) 

 

Estupro de vulnerável 

 

A figura do crime de estupro contra 

vulnerável é prevista no Código Penal, 

descrito no artigo 217-A, criado pela 

lei 12.015/09. O texto do mencionado 

artigo veda a prática de conjunção 

carnal ou outro ato libidinoso com 

menor de 14 anos, sob pena de reclusão 

de 8 a 15 anos. 

 

O entendimento judicial é de que os 

menores de 14 não têm discernimento 

para a prática do ato. 

 

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

/368367/juiz-do-df-absolve-acusado-

de-estuprar-adolescente-de-13-anos   
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PGR defende liminar que 
suspendeu decretos de 
redução de IPI por prejudicar 
ZFM 
 
Para Aras, manter o benefício para 
produtos brasileiros pode esvaziar 
estímulo à permanência e instalação de 
empresas em Manaus 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
21/06/2022 20:37 
 
comentários 

O procurador-geral da república, 

Augusto Aras / Crédito: Fabio Rodrigues 

Pozzebom / Agência Brasil 

 

O procurador-geral da 

República, Augusto Aras, manifestou-

se a favor da manutenção da liminar que 

suspendeu os decretos presidenciais de 

redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) para mercadorias 

manufaturadas em polos industriais fora 

da região amazônica e que concorrem 

com itens produzidos na Zona Franca de 

Manaus. A medida cautelar foi 

concedida pelo relator da ação, 

Alexandre de Moraes, em seis ADIs com 

o mesmo objeto. (ADIs 7153, 7155, 7157, 

7159, 7160 e 7161). 

 

Na manifestação protocolada na noite de 

segunda-feira (20/6), Aras defende que 

o agravo interposto pela Advocacia-

Geral da União (AGU) contra a 

liminar não deve prosperar, uma vez que 

a discussão requer mais 

aprofundamento e discussão. Para ele, 

manter a redução de IPI para todos os 

itens tem o potencial de esvaziar 

estímulo à permanência de empresas, e 

instalação de outras na Zona Franca de 

Manaus. 

 

Dessa forma, para a PGR, até que seja 

julgado o mérito, itens industrializados 

que também tenham produção em 

Manaus perdem o desconto linear de 

25% a 35%, conforme o decreto assinado 

pelo presidente Jair Bolsonaro. Por 

exemplo: uma indústria de geladeira de 

São Paulo que, antes, estaria abarcada 

pelo desconto, não terá mais a redução 

da alíquota se tiver uma indústria de 

geladeira situada na Zona Franca de 

Manaus. A decisão de Moraes abarca 

também os extratos concentrados para 

bebidas não-alcoólicas, como 

refrigerantes. Neste caso, em um dos 

decretos, o presidente zerou a alíquota 

de IPI em todo o país. 

 

Bolsonaro editou três decretos alterando 

o IPI e, entre as alterações, estava a 

alíquota zero para extratos concentrados 

de bebidas não alcoólicas e redução de 

35% para 25% sobre vários itens 

industrializados, como automóveis e 

eletrodomésticos da linha branca. A 

ideia do governo foi estimular a 

indústria nacional e foi comemorada 

pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI). O governo chegou a 

calcular que, em 15 anos, a desoneração 

gerará mais de R$ 530 bilhões em 

investimentos. 

 

Porém, os decretos geraram desconforto 

com o governo do Amazonas e a bancada 

https://www.jota.info/autor/flavia-pimenteljota-info
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amazonense no Congresso Nacional, 

principalmente quanto aos 

concentrados de refrigerantes, pois ao 

zerar a alíquota para todo o país, a 

indústria de Manaus perderia a 

competitividade garantida pelo 

benefício fiscal dado à região. O 

governador chegou a ir pessoalmente a 

Brasília para conversar com os ministros 

Alexandre de Moraes e o presidente do 

STF, Luiz Fux. 

 

A questão foi judicializada por partidos 

políticos, pelo governador do Amazonas, 

Wilson Lima, e pelo Conselho Federal da 

OAB, que contestam no Supremo a 

validade dos decretos. As agremiações, a 

OAB e o governador alegam que as 

normas são inconstitucionais porque 

ofendem a Constituição Federal, que 

determina a manutenção e a viabilidade 

da Zona Franca de Manaus. Assim, as 

reduções de alíquotas de IPI para todo o 

país retiram o benefício concedido à 

região e atrapalham a competitividade 

dos produtos industrializados no 

Amazonas. 

 

Em seu voto, Moraes entendeu que a 

região amazônica goza de proteção 

constitucional e que os decretos podem 

impactar no desenvolvimento 

econômico da região de forma imediata, 

por isso, a liminar. 
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TSE veda coligações cruzadas 
para senador e governador e 
autoriza candidatura isolada 
 
Decisão tem impacto importante em 
eleições estaduais em que as legendas 
têm dificuldade de montar palanque 
único 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
21/06/2022 22:37 
 
comentários 

Plenário do Senado / Crédito: Ana 

Volpe/ Senado 

 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

decidiu na noite desta terça-feira (21/6) 

que partidos coligados na eleição para 

governador podem lançar candidatos de 

forma “isolada” ao Senado. No entanto, 

por 4 votos a 3, os ministros vetaram a 

possibilidade de criação de uma 

coligação para o cargo de governador e 

outra diferente para o cargo de senador. 

Assim, se o partido não quiser lançar o 

candidato ao Senado pela mesma 

coligação do governador, ele não vai 

poder fazer uma segunda coligação para 

lançar o seu senador. Nesses casos, a 

legenda terá que lançar o seu candidato 

a senador sem coligação. 

 

Por exemplo, PT, PSB e PC do B 

provavelmente estarão na mesma 

coligação para governador no Rio de 

Janeiro. Mas, para o Senado, o PSB 

defende lançar o deputado federal 

Alessandro Molon, enquanto que o PT 

prefere o deputado estadual André 

Ceciliano para o mesmo cargo. Dessa 

forma, a decisão do TSE tem impacto 

importante principalmente em eleições 

estaduais em que as legendas têm 

dificuldade de montar palanque 

único para governador e senador. 

 

A decisão foi tomada em resposta a uma 

consulta levada à Corte pelo deputado 

federal Waldir Soares de Oliveira (PSL-

GO, atual União Brasil). O parlamentar 

levou três perguntas à Corte Eleitoral: 

(1) Existe obrigatoriedade de que os 

partidos A; B; C e D participem da 

mesma coligação majoritária para o 

cargo de Senador da República do 

Estado X? (2) Podem os partidos 

coligados ao cargo de Governador, 

lançar, individualmente, candidatos 

para Senador da República? (3) Pode o 

Partido A, sem integrar qualquer 

coligação, lançar, individualmente, 

candidato ao Senado Federal? 

 

Por maioria de votos, prevaleceu o “sim” 

para as 3 questões, conforme o voto 

divergente do ministro Mauro Campbell 

e em consonância com a jurisprudência 

eleitoral. Para ele, é preciso garantir a 

coerência nos arranjos partidários de 

ambas as eleições, de modo que o eleitor 

saiba, com transparência, a qual grupo 

político ele está endereçando o seu voto. 

 

“O governador e o seu vice são as 

autoridades máximas do Poder 

Executivo estadual e os senadores, os 

representantes dos interesses desses 

estados no Congresso Nacional, de 

modo que a opção do legislador, 

reforçada pela atual jurisprudência 

deste tribunal, de não permitir 

coligações diversas nesses pleitos, 
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sobretudo coligações que contemplem 

simultaneamente partidos aliados e 

rivais nas eleições majoritárias 

estaduais, está em consonância com o 

desejo de uma atuação política 

harmônica e coordenada por um mesmo 

grupo político, com vistas a dar 

estabilidade a essas relações 

institucionais no âmbito da Federação”, 

explicou Campbell em seu voto. 

 

Campbell divergiu parcialmente do 

relator, o ministro Ricardo 

Lewandowski, uma vez que discordou 

apenas sobre as coligações diversas para 

senador e governador, ou seja, quanto à 

primeira pergunta formulada pelo 

parlamentar. Na visão de Lewandowski, 

seria possível que partidos políticos 

formassem coligação diferente para as 

eleições de governador e outra para 

senador, conforme demandado por 

várias legendas. Para o relator, essa 

possibilidade traz mais autonomia 

partidária. 

 

“O postulado da autonomia partidária, 

além de possuir assento constitucional, 

tem inegável relevância jurídico política, 

e, por isso mesmo, somente pode ser 

relativizado quando as restrições à sua 

aplicação resultarem de texto legal 

expresso e inequívoco”, defendeu 

Lewandowski. 

 

Na avaliação do relator, o papel 

reservado do TSE não é o “de substituir 

o juízo do eleitor, concluindo, em lugar 

dele, que a formação de consórcios 

partidários distintos para as eleições de 

governador e senador afigura-se nociva 

ou desaconselhável. Afinal, ao eleitor — 

e a ninguém mais — incumbe avaliar e 

julgar a coerência ideológica e 

programática das agremiações que 

disputam o seu voto a cada eleição. E aos 

partidos políticos, de seu turno, compete 

a defesa dos postulados e das ações que 

propõem implementar”, afirmou. 

 

Acompanharam integralmente Mauro 

Campbell os ministros Benedito 

Gonçalves, Carlos Horbach e Alexandre 

de Moraes. Acompanharam o relator os 

ministros Sérgio Banhos e Edson 

Fachin. 

 

Discussão 
 
A discussão ocorre porque em 2021 a Lei 

das Eleições (9.504/1997) sofreu 

alterações para atender a promulgação 

da Emenda Constitucional 97/2017, que 

vedou as coligações partidárias para 

cargos proporcionais, como deputados e 

vereadores. No entanto, a norma 

manteve a possibilidade para os cargos 

majoritários, como presidente, 

governador, prefeito e senador. 

 

Antes da alteração na Lei das Eleições, a 

posição do TSE sempre foi no sentido da 

impossibilidade de formação de alianças 

diferentes nas eleições. Era permitida 

uma ampla coligação para os cargos 

majoritários e subcoligações para os 

cargos proporcionais, entre os mesmos 

partidos já coligados. 

 

Com a nova redação da lei, na visão do 

parlamentar que formulou a consulta, o 

legislador não deixou claro como podem 

ser feitas as coligações nos cargos 

majoritários. 

 

FLÁVIA MAIA – Repórter em Brasília. 

Cobre Judiciário, em especial o Supremo 

Tribunal Federal (STF). Foi repórter do 
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da Indústria (CNI). Faz graduação em 
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STF declara inválida lei 
pernambucana que usa 
depósito judicial para 
programa social 
 
O colegiado entendeu que a 
competência para regulamentar 
depósitos judiciais é da União e que o 
dinheiro não é receita pública 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
22/06/2022 07:00 
 
comentários 

 
Por unanimidade de votos, os ministros 

do Supremo Tribunal Federal (STF) 

declararam inconstitucional a lei do 

estado de Pernambuco que permite a 

utilização de depósitos judiciais para 

outros fins, como programas e ações 

sociais e no pagamento de precatórios 

judiciais relativos a créditos de natureza 

alimentar. O colegiado também 

modulou a decisão de modo que os 

efeitos só valham a partir da publicação 

da ata de julgamento, ou seja, junho de 

2022. A discussão ocorreu na ADI 

6.660. 

 

Prevaleceu o voto da relatora, ministra 

Rosa Weber, de que a Lei 12.305/2002, 

alterada pela Lei 12.337/2003, do estado 

de Pernambuco, não é válida porque 

instituiu a possibilidade do uso de 

recursos decorrentes de depósitos 

judiciais de terceiros, inclusive com 

formação de fundo de reserva, de modo 

a caracterizar situação sem nenhuma 

previsão na legislação federal. 

 

Na visão de Weber, usar o dinheiro de 

depósito para outros fins configura 

expropriação de valores pertencentes 

aos jurisdicionados, em afronta ao seu 

direito de propriedade e o uso do 

dinheiro caracteriza-se como uma 

espécie de empréstimo compulsório 

irregular. Para a relatora, os recursos 

não são públicos e não compõem as 

receitas públicas. Além disso, Weber 

entende que apenas a União poderia 

legislar sobre o assunto, pois se trata de 

matéria de Direito Civil e Processual 

Civil, portanto, o estado excedeu a 

competência concorrente. 

 

“Apesar da natureza transitória da 

rubrica, esta passa, nos termos da lei em 

exame, a figurar no orçamento. Trata-se, 

porém, de propriedade privada, dos 

litigantes, não sujeita a transferência 

diversa daquela autorizada 

constitucionalmente de forma 

provisória, conforme Ato das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias”, escreveu a ministra. 

“Ausente, ainda, liame jurídico entre o 

jurisdicionado depositante e o Executivo 

do Estado-membro. Não há um 

contrato, inexiste autonomia da 

vontade. Caracterizado, então, 

empréstimo compulsório”, 

complementou. 

 

A ação foi ajuizada pela Procuradoria-

Geral da República (PGR), que 

entende que os depósitos judiciais são 

valores confiados pelas partes ao Poder 

Judiciário, que fica responsável pela sua 

conservação e sua restituição ao final do 

processo, para a efetivação da tutela 

jurisdicional. Na avaliação da PGR, a 
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utilização desses valores pelo Poder 

Público é tema diretamente relacionado 

com o campo do Direito Civil e 

Processual Civil, de competência 

legislativa da União, e relacionada, 

também, a políticas de crédito e 

transferência de valores, sistema 

financeiro e normas gerais de direito 

financeiro. 

 

O depósito judicial é um instrumento 

processual que visa garantir o 

pagamento de uma obrigação financeira 

dentro de um processo judicial. Essa 

garantia realiza-se por meio de um 

depósito que a parte devedora faz em 

conta judicial, a partir da designação do 

juiz responsável pelo processo. 
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Brasil 

Produtividade do trabalho 
segue abaixo do nível pré-
pandemia 
 
Indicadores mostram desempenho um 
pouco melhor no 1º tri, mas cenário 
continua ruim, aponta FGV Ibre 
 
Por Anaïs Fernandes e Sergio 
Lamucci — De São Paulo 
21/06/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Fernando Veloso: Todas as medidas de 

produtividade estão convergindo para 

um nível um pouco abaixo do pré-

pandemia — Foto: Divulgação 

 

A produtividade do trabalho recuou no 

primeiro trimestre a um ritmo menos 

intenso em relação aos três primeiros 

meses de 2021, ao mesmo tempo em que 

chegou a mostrar uma ligeira alta na 

comparação com os três meses 

anteriores, a depender da métrica 

utilizada. Essas constatações, porém, 

não são animadoras. A produtividade 

continua abaixo do nível anterior à 

pandemia e não há fatores indicando 

sustentação de um movimento um 

pouco mais favorável ao longo deste e do 

próximo ano, segundo avaliação dos 

economistas do Observatório da 

Produtividade Regis Bonelli do Instituto 

Brasileiro de Economia (FGV Ibre), em 

estudo apresentado ao Valor. 

 

No primeiro trimestre, a produtividade 

calculada pela comparação do valor 

adicionado com as horas efetivamente 

trabalhadas recuou 8,2% em relação ao 

mesmo período do ano passado, uma 

queda menos expressiva que os 10,1% do 

quarto trimestre de 2021 e que os 14,5% 

do segundo trimestre do ano passado, 

por exemplo. A métrica por horas 

efetivamente trabalhadas é a que mostra 

mais claramente o efeito da pandemia 

sobre o mercado de trabalho - houve um 

forte recuo das horas trabalhadas no 

auge da covid-19, seguido depois por um 

aumento significativo, à medida que as 

restrições à mobilidade social foram 

relaxadas. Essa medida pode incluir 

reduções por motivo de doença e 

feriado, ou aumentos, se há pico de 

produção e reposição de horas. 

 

Na comparação com os três meses 

imediatamente anteriores, houve 

também uma melhora do desempenho 

da produtividade. A que compara o valor 

adicionado com o pessoal ocupado, por 

exemplo, recuou 0,4% entre janeiro e 

março de 2022, na comparação com o 

quarto trimestre de 2021, feito o ajuste 

sazonal. Na medida por horas habituais 

- que considera uma semana típica de 

trabalho -, a queda foi de 0,8%. Em 

ambos os casos, o recuo nos três últimos 

meses do ano passado havia sido um 

pouco superior a 1,5%. Já a 

produtividade por horas efetivamente 

trabalhadas subiu 0,5% no primeiro 

trimestre de 2022, vindo de uma queda 

de 2,7% no fim de 2021. 
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“Ainda assim, foi insuficiente para 

reverter o padrão geral. Todas as 

medidas estão convergindo para um 

nível um pouco abaixo do pré-

pandemia”, diz Fernando Veloso, um 

dos coordenadores do observatório. A 

produtividade por horas efetivas 

encontrava-se, no primeiro trimestre de 

2022, 0,7% abaixo do pré-covid. Na 

mesma base, a produtividade por horas 

habituais e a por pessoal ocupado 

estavam 0,9% e 0,2% aquém, pela 

ordem. 

 

As medidas de produtividade, 

especialmente a calculada com base nas 

horas efetivas, foram bastante afetadas 

pelos choques da pandemia. Efeitos de 

composição (trabalhadores menos 

qualificados e produtivos saíram mais 

do mercado) e medidas do governo para 

sustentação do emprego com corte de 

jornadas levaram os indicadores a 

registrar altas fortes no segundo e/ou 

terceiro trimestre de 2020. No decorrer 

daquele ano e também de 2021, porém, 

a elevação se confirmou temporária, 

tendo sido revertida ao longo do ano 

passado, em um processo que se 

manteve no início de 2022, segundo o 

estudo de Veloso, Silvia Matos, 

Fernando de Holanda Barbosa Filho e 

Paulo Peruchetti. 

 

Considerando o desempenho da 

produtividade por hora efetiva entre o 

primeiro trimestre de 2017 e o último de 

2019 e extrapolando as observações para 

projetar o que teria acontecido caso ela 

tivesse mantido o mesmo 

comportamento nos anos pandêmicos, 

os pesquisadores notaram que a alta na 

margem no primeiro trimestre de 2022 

apenas levou a trajetória do indicador de 

volta à tendência. “Só que é uma 

tendência de queda, ruim - inclusive, 

pior do que das últimas décadas”, diz 

Veloso. 

 

No caso da produtividade total dos 

fatores (PTF) - que leva em consideração 

não só a mão de obra, mas também a 

eficiência do uso de capital - por horas 

efetivas, nem essa tendência do período 

anterior à pandemia foi atingida, apesar 

do aumento de 0,7% no primeiro 

trimestre de 2022 em relação ao quarto 

trimestre do ano passado. 

 

A evidência para o Brasil está em linha 

com o observado no exterior, segundo os 

pesquisadores do FGV Ibre. Dados do 

Conference Board mostram que a 

produtividade mundial estagnou em um 

patamar acima do pré-pandemia, mas 

encontra-se mais ou menos no mesmo 

lugar em que estaria se o ritmo anterior 

à covid apenas tivesse se mantido, 

explica Veloso. 

 

“Havia muita expectativa de que a 

pandemia pudesse acelerar o aumento 

da produtividade global, pelo uso de 

tecnologias, digitalização. Mas ela não 

parece ter tido um efeito mais duradouro 

nem de aumento nem de queda da 

produtividade”, diz o pesquisador. “E a 

minha impressão é que no Brasil 

acontece algo parecido.” 

 

Não podemos olhar 2022 sem 2023 na 

conta, vai ser um ano complicado e é 

difícil imaginar crescimento de 

produtividade” 
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O economista destaca o avanço do setor 

de serviços, que, segundo ele, emprega 

cerca de 30% da população ocupada no 

Brasil. No primeiro trimestre do ano, 

enquanto o valor adicionado da 

economia como um todo subiu 1,9%, 

ante igual período de 2021, o segmento 

de outros serviços, que engloba aqueles 

prestados às famílias, cresceu 12,6%. Na 

mesma comparação, a população 

ocupada total subiu 9,4%, mas em 

outros serviços a alta foi de 14%. 

 

“O mercado de trabalho vem chamando 

a atenção e tem muito a ver com a 

retomada desse setor intensivo em 

trabalho, além de transporte e 

construção. São setores de 

produtividade mais baixa e que 

empregam muita gente”, afirma Veloso. 

 

Segundo os pesquisadores do instituto, a 

retomada geral do emprego via 

trabalhadores menos escolarizados e 

informais, os mais prejudicados na crise 

da covid, ajuda a explicar a redução da 

produtividade, passada a fase mais 

aguda da pandemia. Cabe notar, porém, 

que, desde os trimestres finais de 2021 e, 

principalmente, no início deste ano, o 

crescimento do emprego formal também 

está aparecendo de forma mais 

consistente nas estatísticas. Na série 

mensalizada com ajuste sazonal 

elaborada pelo FGV Ibre, a ocupação 

formal estava, em abril deste ano, 4,5% 

acima do período pré-pandemia, e a 

ocupação informal, 1,9%. 

 

Veloso diz que parece haver certa 

mudança na natureza da geração das 

vagas. Logo após o choque da covid, essa 

retomada da ocupação dependeu muito 

dos trabalhadores por conta própria, 

mas agora está mais ligada ao emprego 

associado a uma empresa, com ou sem 

carteira. Embora os pesquisadores 

sejam cautelosos para estabelecer 

relações de causalidade, Veloso sugere 

que essa dinâmica mais benigna do 

mercado de trabalho mais recente 

poderia ajudar a explicar a ligeira alta da 

produtividade por horas efetivas no 

primeiro trimestre de 2022. 

 

“Não é só no sentido de gerar mais 

ocupações, mas de elas serem mais 

formalizadas e, mesmo o informal, está 

mais associado a empresas, que 

costumam ter produtividade mais alta. É 

difícil dizer se foi isso [que gerou alta na 

produtividade por hora efetiva no 

primeiro trimestre], mas é um dado que 

merece discussão”, diz. 

 

Mesmo entre trabalhadores sem 

instrução ou com fundamental 

incompleto, o que se vê é crescimento do 

emprego formal nos últimos meses. 

Silvia Matos, também coordenadora do 

Observatório e do Boletim Macro do 

FGV Ibre, observa que a normalização 

dos setores de educação e saúde foi 

importante para o crescimento do 

trabalho formal, além da reabertura, 

com a maior mobilidade, dos pequenos 

negócios, que demandam mais mão de 

obra. 

 

Diante das perspectivas de 

desaceleração da atividade no segundo 

semestre, no entanto, os pesquisadores 

do FGV Ibre entendem como pouco 

provável que esses movimentos 

continuem. “Tem o efeito do enorme 

aumento da taxa de juros se fazendo 

sentir com mais força. Isso afeta 

atividade econômica, geração de 

ocupações e sua qualidade, tende a criar 

mais ocupações informais. Difícil 

imaginar que [essa melhora da 

produtividade na margem] vai continuar 

e, mesmo que continuasse, eu não 

mudaria a avaliação de que o cenário é 

de voltar para a tendência de queda do 

pré-pandemia”, diz Veloso. 
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Mesmo a retomada de segmentos dos 

serviços não parece sustentável, dizem 

eles. “Não parece que é um efeito 

consistente de esses setores bombarem 

nesse ritmo até o fim do ano, acho muito 

difícil”, afirma Barbosa Filho. 

 

Matos diz que o cenário é de “muito 

emprego para pouco PIB”, o que puxa 

para baixo a produtividade. O 

Conference Board projeta queda de 2,3% 

da produtividade por hora trabalhada no 

Brasil, enquanto no mundo ela deve ficar 

estagnada e, para emergentes, avançaria 

0,2%. 

 

O FGV Ibre prevê altas de 0,9% e 0,3% 

para o PIB brasileiro neste e no próximo 

ano. O número de 2022 até pode ser 

maior, reconhece Matos, mas isso viria 

acompanhado de mais inflação, 

consequentemente, mais juros e um ano 

de 2023 ainda pior. “Não podemos olhar 

2022 sem 2023 na conta, vai ser um ano 

complicado e é difícil imaginar 

crescimento de produtividade nesse 

cenário”, afirma. 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/21/produtividade-do-
trabalho-segue-abaixo-do-nivel-pre-
pandemia.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

Guedes vê economia global 
pior e cobra dívida do BNDES 
 
Ministro vê crise mundial, mas acredita 
que Brasil está “condenado a crescer” 
 
Por Alessandra Saraiva e Lucianne 
Carneiro — Do Rio 
21/06/2022 05h00  Atualizado há 7 
horas 

 

 
Paulo Guedes: “BCs acham que estão 

fazendo bom trabalho, mas não” — Foto: 

Reprodução/YouTube 

 

A cerimônia oficial de comemoração dos 

70 anos de fundação do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) ontem foi marcada por um 

tom pessimista do ministro da 

Economia, Paulo Guedes, em relação à 

economia mundial, em contraponto a 

uma avaliação positiva para a economia 

brasileira, ao lado de cobranças suas 

pela devolução de recursos da 

instituição para o Tesouro Nacional. 

 

Durante a cerimônia, Guedes citou três 

choques que marcam o momento atual - 

estagflação, ruptura de cadeias globais e 

a guerra entre a Rússia e a Ucrânia - e foi 

enfático em apontar que a inflação é um 

fenômeno mundial. 

 

“Vemos dias piores pela frente [na 

economia mundial]. Está tendo a maior 

bolha de ativos no mundo inteiro”, disse, 

acrescentando críticas à atuação dos 

bancos centrais em todo o mundo. “Os 

BCs acham que estão fazendo bom 

trabalho, mas não.” 

 

Guedes ponderou, ainda, que a 

economia mundial passa por “situação 

dramática”, enquanto o Brasil está 

“condenado a crescer” e “tem vitamina 

para crescer”. “O mundo está em 

situação séria e dramática e eles sabem 

disso. A verdade é que não tem ‘soft 

landing’, é ‘crash’ mesmo [para a 

economia mundial]”, disse ele, citando 

que o Brasil tem o correspondente a “R$ 

900 bilhões em investimentos 

contratados”, o que ele comparou a “dois 

planos Marshall”, plano de ajuda dos 

Estados para a economia europeia após 

a Segunda Guerra Mundial. 

 

Ao ressaltar o potencial de crescimento 

do Brasil em contraste com o mundo, 

Guedes destacou os diferentes estágios 

no que se refere ao ciclo de expansão. 

“Estamos prontos para a briga de novo; 

somos resilientes estamos 

desincronizados com a economia 

mundial. Temos vitamina para crescer. 

Só dependemos de nós, só dependemos 

de nós para crescimento. Nossa 

dinâmica de crescimento está aqui 

conosco. A economia mundial está em 

fim de ciclo e nós estamos em início de 

ciclo de crescimento”, disse. “O Brasil 

está condenado a crescer”, acrescentou. 

 

Ao comentar sobre a atuação do BNDES, 

Guedes elogiou especialmente o 

desempenho durante o período da 

pandemia e a liderança em temas como 

infraestrutura, saneamento básico e 
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privatização, mas foi veemente sobre a 

cobrança de recursos do Tesouro 

Nacional. Ele chegou a afirmar que a 

equipe do BNDES deu “uma rasteira” no 

governo ao tentar adiar o pagamento dos 

recursos. 

 

“O BNDES está à frente de projetos de 

infraestrutura, de projetos de 

saneamento, das privatizações”, disse. 

“Vocês estão fazendo um brilhante 

trabalho nos últimos três anos porque 

devolveram ao governo R$ 240 bilhões 

mais ou menos. Ainda estão devendo. 

Estão devendo e aplicaram uma rasteira 

na gente”, afirmou. 

 

O ministro mencionou o processo 

movido pelo BNDES no Tribunal de 

Contas da União (TCU), que estabeleceu 

cronograma para a devolução dos 

recursos. “Quando a inflação sobe, o 

Brasil está subsidiando o BNDES, pois o 

jurídico do BNDES teve a coragem de ir 

no TCU convencer o TCU que é o 

contrário. E o TCU caiu”, acrescentou. 

 

Guedes defendeu que o BNDES devolva 

o dinheiro, já que o governo precisa 

porque o país “está em guerra”. Ao usar 

o termo “guerra”, o ministro referiu-se 

ao combate, do governo, aos efeitos 

negativos, na economia, da crise causada 

pela pandemia. Guedes pontuou que, 

antes de o atual governo assumir, em 

2019, o Brasil estava “arrasado” de 

gestões anteriores, e o trabalho da 

União, no início da atual gestão, foi para 

recuperar prejuízos delineados no 

passado. 

 

Já o presidente do BNDES, Gustavo 

Montezano, ressaltou o foco adotado 

pelo banco no microcrédito e ressaltou 

que os microempreendedores são os 

principais “heróis nacionais”. A 

instituição anunciou a reabertura do 

Programa Emergencial de Acesso a 

Crédito na modalidade garantia (PEAC-

FGI). Nesta etapa, além das pequenas e 

médias empresas, serão apoiadas 

também as microempresas e os 

microempreendedores individuais 

(MEI), com a expectativa, do governo, de 

alavancar mais de R$ 20 bilhões em 

financiamentos até dezembro de 2023. 

 

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

2022/06/21/guedes-ve-economia-

global-pior-e-cobra-divida-do-

bndes.ghtml  
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Finanças 

Análise: Copom considera 
manutenção de juros altos 
por tempo prolongado 
 
BC parece ter alguma esperança de que 
as coisas melhorem ao ponto de que 
não seja preciso dose adicional nos 
juros 
 
Por Alex Ribeiro, Valor — São Paulo 
21/06/2022 10h11  Atualizado há uma 
hora 
 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil 

 

O Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco 

Central passou a considerar 

a manutenção dos juros altos por 

um período suficientemente 

prolongado para cumprir a meta de

 inflação, como complemento ou 

substituto da estratégia de seguir 

elevando a Selic a patamares cada vez 

maiores nessa reta final do ciclo de 

aperto monetário. 

 

A ata da reunião da semana 

passada, divulgada nesta terça-feira 

(21), informa que essa opção de 

manutenção dos juros altos por mais 

tempo foi avaliada pelos membros do 

Copom. Também fez parte das 

discussões sobre a sinalização de política 

monetária para o próximo encontro, de 

agosto. 

 

Com a deterioração do ambiente 

inflacionário, o Copom decidiu que era 

preciso subir mais o juro na semana 

passada, de 12,75% ao ano a 13,25% ao 

ano. Para complementar a dose de 

aperto necessária, também sinalizou 

juros mais altos por um período mais 

prolongado do que o previsto pelo 

mercado. “A estratégia de convergência 

para o redor da meta exige uma taxa de 

juros mais contracionista do que a 

utilizada no cenário de referência por 

todo o horizonte relevante”, diz a ata. 

 

O cenário de referência, na reunião da 

semana passada, contemplava uma taxa 

de juros de 13,25% ao ano ao final de 

2021, de 10% ao fim de 2023 e de 8,5% 

ao fim de 2024. Assim, aparentemente, 

pelo que está escrito na ata, o Copom 

acha que os juros têm que ficar acima de 

cada um desses percentuais ao fim de 

cada ano. 

 

O que não ficou muito claro na ata é 

como uma taxa de juros mais alta ao fim 

de 2023 ou de 2024 vai contribuir para 

cumprir a meta de inflação no horizonte 

relevante, que é 18 meses adiante. Os 

juros vigentes ao longo de 2023 terão 

mais impacto na inflação de 2024 do que 

propriamente no horizonte atual de 

política monetária. 

 

As opções entre subir mais o juro agora 

ou manter os juros mais altos por mais 

tempo também foram aventadas na 

discussão dos membros do Copom sobre 

a sinalização futura de política 

monetária, para a próxima reunião, de 

agosto. 

 

De novo, o Copom concluiu que manter 

os juros altos por muito tempo não será 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/17/copom-indica-que-vai-tolerar-inflacao-acima-da-meta.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/17/copom-indica-que-vai-tolerar-inflacao-acima-da-meta.ghtml
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suficiente para cumprir a meta de 

inflação. Por isso, a estratégia foi 

sinalizar uma alta de 0,5 ponto 

percentual ou de 0,25 ponto percentual, 

dependendo de como o quadro 

inflacionário evoluir até lá. 

 

Um ponto muito importante a se 

considerar é que, na sinalização futura 

de política monetária, o Copom disse 

que “neste momento” a perspectiva de 

manutenção de juros altos por um 

período suficientemente longo não seria 

suficiente para atingir a meta de 

inflação. 

 

Fazia algum tempo que o Copom não 

usava essa expressão nas suas indicações 

sobre passos futuros – a intenção, 

historicamente, foi enfatizar que a 

sinalização era condicional à evolução 

do cenário econômico. Se o comitê 

achou por bem incluir agora o “nesse 

momento”, provavelmente vê chances 

de uma evolução positiva do cenário até 

agosto de forma que seja possível 

cumprir a meta apenas com a 

manutenção dos juros no atual patamar, 

de 13,25% ao ano. 

 

O Banco Central, por outro lado, 

reforçou a retórica, adotada em maio, de 

que o cenário é muito incerto e, 

portanto, demanda cautela. Ao 

apresentar suas projeções de inflação, 

disse que a incerteza “cresceu desde a 

sua última reunião”. A cautela, no caso, 

é sobre o risco de dar uma dose 

exagerada de juros. 

 

O debate sobre a decisão do Copom 

começou com seus membros dizendo 

que já fizeram bastante até 

agora. “Ressaltou-se que o ciclo de 

aperto monetário corrente foi bastante 

intenso e tempestivo e que, devido às 

defasagens de política monetária, ainda 

não se observa grande parte do efeito 

contracionista esperado bem como o seu 

impacto sobre a inflação corrente.” 

 

Tudo considerado, o Copom se move 

para parar de subir os juros e para 

mantê-los altos por um período 

suficientemente prolongado. Para 

agosto, sinalizou um novo movimento 

de alta, mas parece ter alguma 

esperança de que as coisas melhorem ao 

ponto de que não seja preciso essa dose 

adicional. 

 

O BC vai conseguir parar? O colegiado 

vem sinalizando o fim do ciclo desde 

março, mas não foi possível. Dessa vez, 

seguiu adiante porque “ocorreu 

deterioração tanto na dinâmica 

inflacionária de curto prazo quanto nas 

suas projeções mais longas”. A função de 

reação parece continuar em pé: se 

vierem surpresas negativas, o BC segue 

com o aperto monetário. 

 

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

ia/2022/06/21/analise-copom-

considera-manutencao-de-juros-altos-

por-tempo-prolongado.ghtml  
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Empresas 

Turista vai ter de se 
acostumar com bilhete aéreo 
mais caro, diz diretor-geral da 
Iata 
 
Segundo a entidade que reúne as 
companhias aéreas no Brasil (Abear), 
de 1º de janeiro a 1º de junho, o preço 
do combustível dos aviões subiu 64,3% 
 
Por Cristian Favaro, Valor — De Doha 
(Catar) 
21/06/2022 09h32  Atualizado há 2 
horas 

 
Diante do salto do petróleo no mundo e 

do ainda difícil cenário para o setor 

aéreo, o consumidor terá de se 

acostumar com preços de 

passagens mais caros. A afirmação foi 

dada pelo diretor-geral da Associação 

Internacional de Transporte Aéreo 

(Iata, na sigla em inglês), Willie 

Walsh, em entrevista a jornalistas 

brasileiros em Doha, capital do Catar. 

 

"As pessoas vão ter de se acostumar com 

preços mais altos. O preço do 

combustível está mais caro. As aéreas 

podem fazer hedge, mas no longo prazo 

todo mundo vai ter de pagar o preço", 

disse. 

 

O yield médio real nacional (o preço 

pago por um passageiro para voar um 

quilômetro) saltou 9% no primeiro 

trimestre deste ano em relação a igual 

período de 2019, para R$ 0,425. 

Segundo a entidade que reúne as 

companhias aéreas no Brasil (Abear), de 

1º de janeiro a 1º de junho, o preço do 

combustível dos aviões subiu 64,3%. 

Essa despesa vai para o preço da 

passagem. 

Reportagem recente do Valor mostrou 

que o tíquete médio na rota Congonhas-

Santos Dumont foi de R$ 475,91 no 

primeiro trimestre deste ano, um salto 

de 41,27% na comparação com os R$ 

336,88 (corrigido pela inflação até 

março deste ano) do mesmo período de 

2019, segundo dados compilados pela 

Agência Nacional de Aviação Civil. Mas 

há bilhetes na ponte-aérea entre São 

Paulo e Rio que podem custar mais de 

R$ 3 mil. 

 

No Brasil, o setor tem sido bastante 

criticado por causa da disparada de 

preços. A revolta chegou a incentivar 

congressistas a tentar passar um artigo 

que retomava a gratuidade da franquia 

de bagagem despachada nos voos 

domésticos e internacionais, algo 

bastante criticado pelas aéreas, mas que 

foi vetado pelo presidente da República, 

Jair Bolsonaro. 

 

"Uma aérea que está perdendo dinheiro 

não pode ser criticada. O setor ainda está 

perdendo dinheiro. Não estamos em 

uma situação em que as aéreas estão 

tendo lucro. Acredito ser injusto criticar 

as aéreas quando elas não têm escolha", 

disse o diretor-geral da Iata. 

 

Walsh citou os dados divulgados ontem 

pela associação que apontam um 

prejuízo líquido para o setor estimado 

em US$ 9,7 bilhões para este ano. A 

associação melhorou as projeções, que 

antes apontavam para um prejuízo de 

US$ 11,6 bilhões. A melhora veio com a 

retomada da demanda aérea e abertura 

de fronteiras. 

 

O executivo destacou que apesar de 

desafios na América Latina, como a alta 

do preço dos combustíveis e atritos com 

reguladores, a perspectiva é positiva. 

Países como o Brasil já estão perto de 

atingir a demanda do pré-pandemia. 
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"Vemos uma perspectiva de a região 

retomar sua rentabilidade em 2023 

(assim como o esperado para o restante 

do mundo)", disse. 

 

Um dos pontos centrais da Iata tem sido 

a defesa das metas de redução de 

emissão do setor. Para atingi-las, 

entretanto, a produção de SAF (o 

combustível sustentável de aviação) 

teria de sair do papel em muitos países. 

Hoje, cerca de metade da produção 

global de SAF vem dos Estados Unidos. 

O Brasil, referência em biocombustível, 

é apontado como uma potência no 

futuro, mas ainda não produz SAF. 

 

Segundo Walsh, há uma necessidade de 

se ter investimento na indústria na 

produção de combustíveis - tanto SAF 

quanto o regular, uma vez que a falta de 

capacidade de refino tem feito o preço do 

QAV ficar 40% mais caro do que o 

petróleo atualmente, quando no passado 

essa diferença era de 20%. 

 

"Precisa ter investimento na indústria 

para se produzir. É uma oportunidade 

para novos fornecedores entrarem no 

mercado. É um novo mercado", disse, e 

emendou: "Mas acho que governos 

poderiam fazer mais ao incentivar a 

produção de SAF na mesma forma que 

incentivaram a transição de energia 

solar", disse. (O repórter viajou a convite 

da Iata) 

 

 
O yield médio real nacional (o preço 

pago por um passageiro para voar um 

quilômetro) saltou 9% no primeiro 

trimestre deste ano em relação a igual 

período de 2019, para R$ 0,425 — Foto: 

Pixabay 
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Legislação 

Tribunais vedam União de 
tributar incentivos de ICMS 
 
Magistrados entendem que a cobrança 
de IR, CSLL, PIS ou Cofins seria 
interferência nos Estados 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
21/06/2022 05h00  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Advogado Felipe Maia: Se o Estado 

concedeu esse benefício, a União não 

pode tirar — Foto: Divulgação 

 

A Justiça tem impedido a União de 

cobrar tributos federais sobre os ganhos 

obtidos pelas empresas com incentivos 

fiscais de ICMS. Há decisões contra a 

incidência de Imposto de Renda (IR) e 

CSLL, além do PIS e da Cofins. Tribunais 

têm entendido que a tributação seria 

uma interferência da União no benefício 

concedido pelo Estado - geralmente para 

atrair o desenvolvimento de negócios. 

Essas decisões têm um custo alto para a 

União. A Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) indica perda de 

R$ 16,5 bilhões só em relação à 

modalidade de incentivo fiscal por meio 

de crédito presumido de ICMS, caso não 

seja mais possível cobrar PIS e Cofins. 

 

Neste mês, o Tribunal Regional Federal 

(TRF) da 3ª Região, com sede em São 

Paulo, julgou um caso de incentivo por 

meio de redução de base de cálculo. Essa 

modalidade, segundo advogados, ainda 

não foi abordada pelos tribunais 

superiores. 

 

O ICMS, pela regra geral, incide sobre o 

valor de venda das mercadorias. Quando 

o Estado permite reduzir a base significa 

que a alíquota será aplicada sobre um 

valor menor, reduzindo o imposto a 

pagar. 

 

A discussão no TRF era se a União 

poderia cobrar PIS e Cofins sobre 

valores que - por conta desse benefício - 

deixaram de ser repassados aos cofres 

estaduais. Os desembargadores da 3ª 

Turma, ao afastar a tributação, 

entenderam não existir diferença entre 

essa situação e a que envolve crédito 

presumido. 

 

O crédito presumido já tem discussão 

avançada no Judiciário. O Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) tem 

entendimento consolidado contra a 

incidência de PIS e Cofins nesses casos. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

julgará o tema em repercussão geral, 

com efeito vinculante no país. 

 

Esse tema entrou na pauta do Plenário 

Virtual da Corte no ano passado (RE 

835.818). A maioria dos ministros havia 

votado contra a tributação, mas o 

julgamento foi interrompido por um 

pedido de destaque do ministro Gilmar 
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Mendes - transferindo a discussão para 

a sessão presencial. 

 

Nos casos de pedido de destaque, o 

julgamento, quando reiniciado em 

sessão presencial, preserva somente 

votos de ministros que já deixaram a 

Corte. Todos os demais devem se 

posicionar novamente e podem mudar o 

voto. 

 

Por conta dessa sistemática, o processo 

que trata sobre os créditos presumidos 

vai reiniciar com placar de um a zero a 

favor dos contribuintes. O relator 

original é o ministro Marco Aurélio, que, 

antes da aposentadoria, levou o caso ao 

plenário virtual e votou para afastar a 

tributação. 

 

O contribuinte, portanto, está em 

vantagem. As discussões que envolvem 

outros tipos de benefícios fiscais correm 

de forma paralela, mas, segundo 

advogados, é possível que os juízes 

apliquem, por analogia, o mesmo 

entendimento. 

 

A 3ª Turma do TRF, por exemplo, seguiu 

essa linha. Os desembargadores 

aplicaram a jurisprudência do STJ - 

contra a tributação dos créditos 

presumidos - ao decidir sobre o 

benefício concedido ao contribuinte por 

meio de redução de base de cálculo. 

 

“A despeito de serem distintos os 

benefícios dados ao contribuinte, é certo 

que, ambos, crédito presumido e valor 

de redução da base de cálculo, 

configuram incentivos fiscais que, por 

identidade de razão jurídica, não podem 

ser tratados de forma diferenciada”, diz 

o relator do caso, desembargador Carlos 

Muta. 

 

Ele acrescentou que nenhuma das duas 

hipóteses gera receita ou faturamento 

que possa ser tributado pela União. A 

decisão foi unânime na turma (processo 

nº 5003459-20.2021.4.03.6126). 

 

Felipe Maia, sócio do escritório Azevedo 

Maia Advogados, que representa o 

contribuinte nesse caso, diz que a única 

diferença entre os dois benefícios é a 

forma como se contabiliza. “Porque, no 

fim do dia, o resultado é o mesmo. Os 

contribuintes vão pagar menos imposto. 

Se o Estado concedeu esse benefício, a 

União não pode tirar”, frisa. 

 

Como o ICMS é um imposto não 

cumulativo, o que o contribuinte paga ao 

adquirir a mercadoria pode ser abatido 

na venda. Quando há crédito presumido, 

o contribuinte consegue “turbinar” esses 

abatimentos. O Estado estabelece um 

percentual para ser utilizado como 

“crédito extra” e esse “ganho” aparece na 

contabilidade da empresa. 

 

“O efeito na receita, com a injeção desse 

crédito, fica mais visível do que quando 

há redução de base”, diz o advogado 

Luca Salvoni, do escritório Cascione. 

“Não à toa as discussões sobre 

tributação começaram com o crédito 

presumido”, acrescenta. A discussão 

sobre redução da base, ele diz, surgiu por 

analogia. Gabriel Baccarini, que atua na 

mesma banca, frisa que essas são as 

formas de incentivos fiscais mais usadas 

pelos Estados. 

 

No STJ, há também jurisprudência 

contra a incidência de IR e de CSLL 

sobre os créditos presumidos. E, 

recentemente, a 1ª Turma da Corte se 

posicionou a favor do contribuinte em 

uma situação envolvendo outro tipo de 

benefício: um programa de incentivo do 

Estado de Santa Catarina - o Prodec. 

 

A empresa obteve o benefício como 

contrapartida à expansão da fábrica. 
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Ficou acordado que as parcelas de ICMS 

poderiam ser pagas em até 36 meses 

com uma taxa de juros de 4% ao ano - 

que, na ocasião, ficava bem abaixo da 

Selic, a taxa cobrada dos demais 

contribuintes que atrasam o pagamento 

do imposto. 

 

Os ministros entenderam que não 

poderia haver a interferência de um 

outro ente, sob pena de esvaziar o 

benefício concedido pelo Estado. A 

decisão foi unânime (REsp nº 1222547). 

 

“Há essa premissa a favor dos 

contribuintes de que ao tributar se 

estará violando o pacto federativo. Mas 

não é só isso. Não há fato gerador tanto 

de IR e CSLL como PIS e Cofins. O 

contribuinte não está auferindo receita e 

nem renda. Não existe acréscimo 

patrimonial”, diz o tributarista Leo 

Lopes, sócio do FAS Advogados. 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) entende que há 

tributação quando os benefícios são 

concedidos de forma incondicional e 

sem gerar receita. “Por 

incompatibilidade com os requisitos do 

artigo 30 da Lei nº 12.973/2014”, diz em 

nota. 

 

Acrescenta que é preciso distinguir os 

créditos presumidos de benefícios que 

trata como “negativos” - isenção, 

redução de base de cálculo, diferimento, 

devolução total ou parcial. Estes 

“negativos”, diz na nota, “não envolvem 

ingressos na pessoa jurídica e, quando 

concedidos de forma genérica, não se 

vinculam à implantação ou expansão de 

empreendimentos econômicos para se 

qualificarem como subvenção para 

investimento”, o que seria exigência da 

lei. 

 

A PGFN afirma que no TRF da 4ª 

Região, com sede em Porto Alegre, a 

maioria das decisões é favorável à 

tributação. Cita ainda que a 2ª Turma do 

STJ decidiu, recentemente, no mesmo 

sentido. Os ministros validaram a 

tributação de IR e da CSLL sobre 

benefícios fiscais obtidos por uma 

empresa do Paraná. 

 

A companhia, que atua no setor de 

bebidas, obteve o direito à isenção de 

ICMS nas vendas de produtos da cesta 

básica para consumidores finais. E pedia 

aos ministros para que os valores não 

repassados ao Estado ficassem livres de 

tributação. 

 

Os ministros descolaram o caso da tese 

dos créditos presumidos. Consideraram 

que, aqui, a lógica se inverteria. Se a 

União ficasse impedida de tributar, 

estaria sendo obrigada a reduzir, de 

forma automática, o IR e a CSLL (REsp 

nº 1968755). 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/06/21/tribunais-vedam-
uniao-de-tributar-incentivos-de-
icms.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/21/tribunais-vedam-uniao-de-tributar-incentivos-de-icms.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/21/tribunais-vedam-uniao-de-tributar-incentivos-de-icms.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/21/tribunais-vedam-uniao-de-tributar-incentivos-de-icms.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/21/tribunais-vedam-uniao-de-tributar-incentivos-de-icms.ghtml
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Economia 

Petrobras: comitê recebe hoje 
documentos de indicado do 
governo para a presidência. 
Veja os próximos passos 
 
Previsão é que só haja um parecer do 
nome de Caio Paes de Andrade a partir 
de quinta-feira 
 
Por Bruno Rosa — Rio de Janeiro 
21/06/2022 00h00  Atualizado há 7 
minutos 

 
Petrobras: troca no comando é teste 
para governança da estatal, segundo 
analistas Agência Petrobras 
 
O Comitê de Elegibilidade (Celeg) da 

Petrobras, que é uma parte do Comitê de 

Pessoas (Cope), recebe nesta terça-feira 

a documentação para análise do nome 

de Caio Paes de Andrade para 

comandar a companhia, segundo fontes 

na estatal. O envio ocorre um dia 

após José Mauro Ferreira pedir 

demissão. 

 

Serão dois grupos de documentos a 

serem analisados: o "background 

checking de integridade", que avalia a 

integridade do indicado, e o 

"background de covenants", que avalia o 

currículo e a capacitação profissional. 

 

Esses documentos serão analisados por 

uma comissão de cinco pessoas, sendo 

que só quatro votam. O quinto só vota se 

houver empate. 

 

O Cope é formado pelos 

conselheiros Ruy Flaks Schneider, 

Luiz Henrique Caroli e Francisco 

Petros, além de Ana Silvia Corso Matte 

e Tales José Bertozzo Bronzato, que são 

membros externos. 

 

Após os documentos serem enviados aos 

integrantes, eles têm um prazo para 

votar de até sete dias, de acordo com as 

regras da estatal. 

 

Apesar da pressão do governo e de parte 

de integrantes do Conselho de 

Administração da estatal ligada ao 

presidente Bolsonaro, a previsão é que 

só haja um parecer a partir de quinta-

feira. 

 

Mas esse prazo de análise é móvel: "Os 

membros do Comitê podem estar 

prontos para votar antes. Esse prazo só 

vai ser estipulado e acordado após cada 

membro receber a documentação de 

Caio na terça-feira". 

 

Segundo uma fonte, "essa é a regra de 

governança da empresa. Quem está 

fazendo pressão é quem tem interesse no 

tema. Não há ninguém nem adiando 

nem retardando", disse a fonte. 

 

Conselho de administração 
precisa nomear Caio como 
conselheiro 
 
Esse parecer vai gerar uma 

recomendação que será enviada ao 

Conselho de Administração da estatal 

que vai votar o nome de Caio. Essa 

votação pode ocorrer no mesmo dia, 

caso o presidente do Conselho, Márcio 

Weber, marque o encontro. 

 

Com a decisão do Conselho de 

Administração, Caio assume a posição 

de membro de Conselho e em seguida 

assume "imediatamente" a posição de 

presidente da estatal. 

 

Ao ser nomeado presidente, Caio toma 

posse e já pode nomear os diretores para 

empresa que vão precisar ser 

https://oglobo.globo.com/economia/falta-de-experiencia-em-energia-fere-lei-das-estatais-e-obstaculo-para-paes-de-andrade-na-petrobras-25517147
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/presidente-da-petrobras-pede-demissao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/nove-de-dez-conselheiros-da-eletrobras-pedem-renuncia-do-cargo.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-diz-que-proposta-de-congelar-precos-de-combustiveis-e-iniciativa-pessoal-de-conselheiro.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-diz-que-proposta-de-congelar-precos-de-combustiveis-e-iniciativa-pessoal-de-conselheiro.ghtml
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posteriormente aprovados pelo 

Conselho de Administração. 

 

Assembleia poderá ratificar nome 
de Caio 
 
E, quando houver "qualquer" assembleia 

de acionistas, o nome de Caio será 

ratificado. 

 

Segundo especialistas, Caio não 

preencheria os requisitos para o 

comando da empresa de acordo com as 

disposições da Lei das Estatais. 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 ou ainda 

cargo de docência ou pesquisa na área de 

atuação da empresa. 

 

Enquanto isso, foi nomeado para a 

presidência da empresa o atual diretor 

executivo de Exploração e 

Produção da Petrobras, Fernando 

Borges. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/noticia/2022/06/petrobras-
comite-recebe-hoje-documentos-do-
novo-presidente-veja-os-proximos-
passos-da-
transicao.ghtml?utm_source=globo.co
m&utm_medium=oglobo  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/contrariando-desejo-do-governo-conselho-da-petrobras-nomeia-diretor-da-empresa-como-interino.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/contrariando-desejo-do-governo-conselho-da-petrobras-nomeia-diretor-da-empresa-como-interino.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/contrariando-desejo-do-governo-conselho-da-petrobras-nomeia-diretor-da-empresa-como-interino.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-comite-recebe-hoje-documentos-do-novo-presidente-veja-os-proximos-passos-da-transicao.ghtml?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-comite-recebe-hoje-documentos-do-novo-presidente-veja-os-proximos-passos-da-transicao.ghtml?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-comite-recebe-hoje-documentos-do-novo-presidente-veja-os-proximos-passos-da-transicao.ghtml?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-comite-recebe-hoje-documentos-do-novo-presidente-veja-os-proximos-passos-da-transicao.ghtml?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-comite-recebe-hoje-documentos-do-novo-presidente-veja-os-proximos-passos-da-transicao.ghtml?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-comite-recebe-hoje-documentos-do-novo-presidente-veja-os-proximos-passos-da-transicao.ghtml?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-comite-recebe-hoje-documentos-do-novo-presidente-veja-os-proximos-passos-da-transicao.ghtml?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo
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Economia 

Líder do governo afirma que 
Senado deve votar apenas na 
semana que vem PEC que zera 
ICMS do diesel 
 
Apesar da pressa do governo em 
apresentar medidas para tentar reduzir 
preço do combustível, semana de festas 
juninas esvazia Congresso 
 
Por Camila Zarur — Brasília 
21/06/2022 09h01  Atualizado há 3 
horas 

 
A proposta faz parte do pacote de 
medidas que busca reduzir o preço dos 
combustíveis Antonio 
Molina/Fotoarena 
 

 
O líder do governo no Senado, Carlos 

Portinho (PL-RJ) afirmou nesta terça-

feira que a proposta de emenda à 

Constituição (PEC) que prevê uma 

compensação aos estados que zerarem o 

ICMS sobre o óleo diesel, o gás de 

cozinha, gás natural e etanol só deve ser 

votada na semana que vem. A proposta 

faz parte do pacote de medidas que 

busca reduzir o preço dos combustíveis e 

é a única que ainda não foi apreciada 

pelo Congresso. 

 

Segundo Portinho, as duas Casas 

legislativas estão esvaziadas por conta 

das festividades e, por isso, poderiam 

não ter quórum para aprovar a proposta. 

Ela deve ser votada na semana que vem. 

 

— Esta semana morna de ausências 

juninas, não seria recomendado [votar a 

PEC]. Possivelmente [será votado] dia 

28 ou 29 — disse o líder do governo ao 

GLOBO. 

 

Na semana passada, tanto o Senado 

quanto a Câmara aprovaram o projeto 

de lei complementar que impõe 

um teto de 17% ao ICMS. A medida 

aguarda agora a sanção do presidente 

Jair Bolsonaro (PL) 

 

Na noite de ontem, a Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara 

aprovou o texto da segunda PEC do 

pacote de medidas, que prevê um 

diferencial de alíquota entre 

biocombustíveis e os fósseis. Vista como 

menos polêmica, a medida apenas 

mantém a competitividade do item, o 

que já é prevista na legislação. 

 

Já a proposta que ainda será votada e 

está sendo chamada de PEC dos 

Combustíveis prevê zerar o ICMS do 

diesel, gás de cozinha e transporte 

público a partir do teto de 17%. A 

isenção, no entanto, só ficaria em vigor 

até o fim deste ano, isto é, durante o 

período eleitoral. 

 

Em troca, o governo federal 

compensaria estados e municípios por 

esta perda de arrecadação. 

 

Além disso, o governo federal também 

daria como contrapartida a isenção 

sobre impostos federais (PIS/Cofins e 

CIDE) sobre a gasolina e o etanol. 

 

 

 

 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/votacao-de-projeto-que-limita-icms-dos-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/votacao-de-projeto-que-limita-icms-dos-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/votacao-de-projeto-que-limita-icms-dos-combustiveis.ghtml
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https://oglobo.globo.com/economia/no

ticia/2022/06/lider-do-governo-

afirma-que-senado-deve-votar-apenas-

na-semana-que-vem-pec-que-zera-

icms-do-diesel.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Incertezas fiscais podem 
trazer risco de alta da 
inflação, diz Copom em ata 
 
Comitê repete que antevê novo ajuste 
de juros de igual ou menor magnitude 
na próxima reunião 

 
Thaís Barcellos e Célia Froufe, O Estado 
de S.Paulo 
21 de junho de 2022 | 09h12 

 
BRASÍLIA - O Banco Central voltou a 

mostrar preocupação sobre o impacto 

das incertezas fiscais sobre a sua atuação 

na ata da reunião do Comitê de Política 

Monetária (Copom) divulgada nesta 

terça-feira, 21.  

 

“O Comitê reforça que a incerteza sobre 

o futuro do arcabouço fiscal do País e 

políticas fiscais que sustentem a 

demanda agregada podem trazer um 

risco de alta para o cenário inflacionário 

e para as expectativas de inflação”, 

ressaltou o documento. 

 

Na quarta-feira (15), o Copom decidiu 

por unanimidade elevar a taxa básica de 

juros, a Selic, em 0,5 ponto porcentual, 

para 13,25% ao ano. O comitê ainda 

sinalizou que um novo aumento igual ou 

de menor magnitude deve ser decidido 

pelo colegiado no encontro de agosto. 

 

Sede do Banco Central; autarquia 

divulgou ata da reunião do Copom que 

decidiu pelo aumento de 0,5 ponto 

percentual na Selic Foto: Marcello Casal 

Jr./Agência Brasil 

 

Novo ajuste de juros 
 
O Copom repetiu, por meio da ata de seu 

último encontro, que “antevê um novo 

ajuste, de igual ou menor magnitude” do 

que em junho para a próxima reunião, 

em agosto.  

 

O comitê afirmou que sua atuação 

demanda “cautela adicional” diante da 

“crescente incerteza” da atual 

conjuntura e do estágio avançado do 

ciclo de ajuste, que ainda tem impactos a 

serem observados. Desde o início do 

processo de aperto monetário, a Selic já 

subiu 11,25 pontos porcentuais, a alta 

mais forte desde 1999. 

 

O BC ainda repetiu que poderão ser 

feitos ajustes nos passos futuros para 

assegurar a convergência da inflação às 

metas, e a depender da evolução do 

balanço de riscos, da atividade 

econômica e das projeções e 

expectativas de inflação para o horizonte 

relevante de política monetária. 

 

O Copom também voltou a dizer que é 

apropriado que o ciclo de aperto 

monetário “continue avançando 

significativamente em território ainda 

mais contracionista”, diante de suas 

projeções de inflação e com o risco de 
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desancoragem das expectativas para 

prazos mais longos. 

 

Juros contracionistas  
 
Ainda segundo o documento divulgado 

nesta terça, a estratégia de convergência 

para ao redor da meta da inflação exige 

uma taxa de juros mais contracionista 

do que o utilizado no cenário de 

referência por todo o horizonte 

relevante.  

 

O uso da expressão “ao redor da meta” 

foi acrescido pelo Copom no 

comunicado da semana passada e, de 

acordo com economistas, foi um dos 

destaques do documento. 

 

“O Comitê avalia, com base nas 

projeções utilizadas e seu balanço de 

riscos, que a estratégia requerida para 

trazer a inflação projetada em 4% para o 

redor da meta no horizonte relevante 

conjuga, de um lado, taxa de juros 

terminal acima da utilizada no cenário 

de referência e, de outro, manutenção da 

taxa de juros em território 

significativamente contracionista por 

um período mais prolongado que o 

utilizado no cenário de referência”, 

trouxeram os membros do colegiado na 

ata desta quarta. 

 

Especificamente sobre a reunião da 

semana passada, o Copom concluiu que 

um novo ajuste de 0,5 ponto porcentual 

era apropriado frente a um ambiente de 

elevada incerteza e o estágio 

significativamente contracionista da 

política monetária. O comitê considerou 

as defasagens do processo, salientando 

que ele deve impactar a economia mais 

fortemente a partir do segundo semestre 

deste ano. 

 

No início da discussão, o colegiado 

avaliou o ciclo de ajuste feito até aquela 

reunião. “Ressaltou-se que o ciclo de 

aperto monetário corrente foi bastante 

intenso e tempestivo e que, devido às 

defasagens de política monetária, ainda 

não se observa grande parte do efeito 

contracionista esperado bem como seu 

impacto sobre a inflação corrente”, 

salientou a ata. Ainda assim, o Comitê 

notou que ocorreu deterioração tanto na 

dinâmica inflacionária de curto prazo 

quanto em suas projeções mais longas, 

ainda que o cenário esteja “cercado de 

incerteza e volatilidade acima do usual”. 

 

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

ias/geral,ata-copom-banco-

central,70004097375  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ata-copom-banco-central,70004097375
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ata-copom-banco-central,70004097375
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ata-copom-banco-central,70004097375
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Economia 

Monitor do PIB aponta alta de 
0,3% em abril ante março 
 
Na comparação com abril de 2021, a 
atividade econômica teve expansão de 
3,6% em abril de 2022, aponta FGV 

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
21 de junho de 2022 | 11h20 

 
RIO - O Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro teve alta de 0,3% em 

abril ante março, segundo o Monitor do 

PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio 

Vargas (Ibre/FGV) e divulgado nesta 

terça-feira, 21. Na comparação com abril 

de 2021, a atividade econômica teve 

expansão de 3,6% em abril de 2022. 

 

“O crescimento de 0,3% do PIB em abril 

em comparação a março é o terceiro 

consecutivo, embora seja a uma taxa 

menor que as anteriores. A despeito do 

crescimento da agropecuária e 

da indústria, o setor de 

serviços parou de contribuir para o PIB 

da mesma forma que vinha 

contribuindo, principalmente devido à 

retração de comércio e transporte. Pela 

ótica da demanda, o consumo das 

famílias também cresce pelo terceiro 

mês consecutivo. O único segmento de 

consumo a retrair foi o de produtos 

duráveis, o que pode ser reflexo da 

elevação da taxa de juros e das incertezas 

com relação ao desempenho econômico 

e político no ano eleitoral", afirmou 

Juliana Trece, coordenadora do Monitor 

do PIB - FGV, em nota. 

 

Em comparação a março, agropecuária 

e indústria cresceram em abril, mas o 

setor de serviços parou de contribuir 

para o PIB da mesma forma que vinha 

contribuindo Foto: Werther 

Santana/Estadão 

 

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 trimestre encerrado em abril de 2022 

ante o mesmo período de 2021, o PIB 

avançou 2,8%. Sob a ótica da demanda, 

o consumo das famílias cresceu 4,8%, 

sustentado pelo componente de serviços 

(7,5%), bens não duráveis (2,1%) e bens 

semiduráveis (13,3%). 

 

A Formação Bruta de Capital Fixo 

(FBCF, medida dos investimentos no 

PIB) encolheu 5,2% no trimestre 

terminado em abril de 2022 ante o 

trimestre terminado em abril de 2021, 

resultado negativo influenciado pela 

queda de 10,7% no componente de 

máquinas e equipamentos. 

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://tudo-sobre.estadao.com.br/agropecuaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/industria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/setor-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/setor-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
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As exportações aumentaram 1,5%, e as 

importações tiveram retração de 8,2% 

no trimestre até abril. 

 

Em termos monetários, o PIB alcançou 

aproximadamente R$ 2,988 trilhões de 

janeiro a abril de 2022, em valores 

correntes. A taxa de investimento da 

economia foi de 18,7% em abril de 2022. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,monitor-do-pib-
abril,70004097421  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Aposentados do INSS vão 
receber R$ 1,6 bilhão em 
atrasados da Justiça; veja 
quem tem direito 
 
Valores vão pagar segurados que 
ganharam ações de até R$ 72.720 

 
20.jun.2022 às 17h47Atualizado: 
20.jun.2022 às 21h00 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
Os segurados do INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social) que 

processaram o instituto e ganharam o 

direito a concessão ou revisão do 

benefício previdenciário ou assistencial 

vão receber R$ 1,6 bilhão em atrasados 

de até 60 salários mínimos (R$ 72.720) 

da Justiça Federal neste mês. 

 

O valor foi liberado pelo CJF (Conselho 

da Justiça Federal) nesta segunda-feira 

(20) aos TRFs (Tribunais Regionais 

Federais) para pagar 102.404 

beneficiários que venceram 79.072 

processos contra o INSS e tiveram a 

ordem de pagamento do juiz emitida no 

mês de maio. 

 

 
Segurados que processaram o INSS, 

ganharam a ação e tiveram a liberação 

da ordem do pagamento em maio pelo 

juiz vão entrar neste lote - Gabriel 

Cabral/Folhapress 

 

A data de pagamento ao segurado ou seu 

advogado depende de cada tribunal. Em 

geral, os valores caem na conta entre o 

final do mês de liberação do dinheiro 

pelo CJF e o início do outro mês. No caso 

dos processos autuados em maio, o 

dinheiro será pago até o fim de junho ou 

início de julho. 

 

O TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 

3ª Região), que atende os estados de São 

Paulo e Mato Grosso do Sul, informou 

que, após o repasse dos valores pelo CJF, 

o setor responsável pelo pagamento das 

RPVs já começou a processar as 

informações, procedimento que leva, em 

média, sete dias para ser finalizado. 

 

Quando o processo for encerrado, será 

realizada a abertura das contas e os 

sistemas estarão atualizados com as 

informações dos valores, diz nota do 

órgão. 

 

O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 

2ª Região), que atende Rio de Janeiro e 

Espírito Santo, afirmou que a previsão é 

de pagar os valores até o quinto dia útil 

de agosto. "A praxe é que o dinheiro seja 

depositado no mês seguinte ao da 

liberação (no caso, julho) e esteja 

disponível para saque a partir do quinto 

dia útil do mês subsequente ao do 

depósito (no caso, agosto)", informa em 

nota. 

 

O TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 

1ª Região), que atende Distrito Federal e 

estados do Centro-oeste e do Norte, 

informou, em ocasião anterior, que 

geralmente a requisição autuada em um 

mês é depositada no final do mês 

seguinte. Com isso, a previsão é pagar 

ainda no final de junho. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/revisao-do-inss-pode-ate-reduzir-aposentadoria-veja-como-evitar-erros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/revisao-do-inss-pode-ate-reduzir-aposentadoria-veja-como-evitar-erros.shtml
http://www.folha.com.br/
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O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 

4ª Região), que atende os estados do Sul, 

deverá divulgar as datas de pagamento 

no final desta semana. O TRF-5 

(Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região), que atende estados do 

Nordeste, não respondeu. 

 

QUEM TEM DIREITO AOS 
ATRASADOS? 
 
Tem direito aos atrasados os segurados 

que processaram o INSS e ganharam a 

ação, e cuja data da ordem de 

pagamento do juiz —chamada de 

autuação— seja algum dia do mês de 

maio. É preciso que o processo seja de 

até 60 salários mínimos, chamado de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor), o 

que dá R$ 72.720 neste ano. 

 

Para receber, no entanto, ação tem que 

ter chegado totalmente ao final, sem 

nenhuma possibilidade de recurso por 

parte do INSS. 

 

As RPVs a serem pagas são referentes à 

concessão ou revisão de: 

 

 Aposentadorias 

 Pensões por morte 

 Auxílios 

 BPC (Benefício de Prestação 

Continuada) 

 

Ao todo, o CJF liberou R$ 1,9 bilhão para 

pagar as RPVs autuadas em maio para 

um total de 175.560 beneficiários que 

ganharam 142.834 processos. Além dos 

atrasados previdenciários e 

assistenciais, há ainda verba para as 

demais RPVs alimentares de servidores 

que ganharam processos contra a União, 

suas empresas e suas autarquias. 

 

COMO SABER SE VOU RECEBER? 
 
A consulta para saber se terá os valores 

pode ser feita no site do TRF da região 

onde o processo foi analisado. Também 

é possível obter informações com o 

advogado da causa. Em geral, ações de 

até 60 salários mínimos não precisam de 

advogado para serem propostas. 

 

No TRF-3, o site para consulta 

é trf3.jus.br. É possível saber 

informações por número do processo, 

pelo número da OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil) do advogado ou 

pelo CPF do segurado. 

 

Para saber se vai receber neste lote, é 

preciso observar as datas. São pagas no 

final de junho até o início de julho as 

RPVs cuja "Data protocolo TRF" seja 

algum dia de maio de 2022. 

 

Após o pagamento, aparecerá "pago 

total ao juízo". O dinheiro cairá na conta 

aberta pelo tribunal no Banco do Brasil 

ou na Caixa Econômica Federal. 

 

VEJA QUANTO SERÁ PAGO PELA 
JUSTIÇA FEDERAL EM CADA 
REGIÃO 
 
TRF da 1ª Região (sede no DF, com 

jurisdição no DF, MG, GO, TO, MT, BA, 

PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP) 

 

 Geral: R$ 748.147.499,42 

 Previdenciárias/Assistenciais: 

R$ 640.456.322,13 (30.237 

processos, com 34.683 

beneficiários) 

 

TRF da 2ª Região (sede no RJ, com 

jurisdição no RJ e ES) 

 

 Geral: R$ 156.687.154,38 

 Previdenciárias/Assistenciais: 

R$ 121.934.952,71 (6.153 

processos, com 8.236 

beneficiários) 

 

TRF da 3ª Região (sede em SP, com 

jurisdição em SP e MS) 

https://www.trf3.jus.br/
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 Geral: R$ 267.125.036,30 

 Previdenciárias/Assistenciais: 

R$ 218.054.184,27 (7.831 

processos, com 9.326 

beneficiários) 

 

TRF da 4ª Região (sede no RS, com 

jurisdição no RS, PR e SC) 

 

 Geral: R$ 413.641.674,10 

 Previdenciárias/Assistenciais: 

R$ 357.183.537,54 (20.254 

processos, com 26.553 

beneficiários) 

 

TRF da 5ª Região (sede em PE, com 

jurisdição em PE, CE, AL, SE, RN e PB) 

 

 Geral: R$ 281.975.231,41 

 Previdenciárias/Assistenciais: 

R$ 228.203.413,12 (14.597 

processos, com 23.606 

beneficiários) 

 

PRECATÓRIOS SERÁ PAGOS EM 
JULHO 
 
Os segurados que têm direito as valores 

maiores de atrasados —acima de 60 

salários— vão receber entre julho e 

agosto. O CJF vai liberar R$ 25,4 bilhões 

para o pagamento dos 

precatórios alimentares no mês que 

vem. A maior parte deste valor é 

destinada aos aposentados que 

venceram o INSS na Justiça. Os 

precatórios são dívidas judiciais do 

governo acima de 60 salários mínimos. 

 

Por lei, têm direito ao dinheiro 

aposentados e demais beneficiários com 

ordem de pagamento emitida pelo juiz 

entre os dias 2 de julho de 2020 e 1º de 

julho de 2021. No entanto, com a PEC 

(proposta de emenda à Constituição) 

dos Precatórios apenas parte dos 

segurados vão receber. 

O pagamento dos 

precatórios obedecerá à seguinte 

regra de prioridade: 

 

1. RPVs, que são ações de até 60 

salários mínimos 

2. Precatórios de natureza 

alimentícia cujos titulares ou 

herdeiros tenham no mínimo 60 

anos de idade ou sejam 

portadores de doença grave ou 

pessoas com deficiência, até o 

valor equivalente ao triplo do 

montante fixado em lei como 

RPV 

3. Demais precatórios de natureza 

alimentícia até o valor 

equivalente ao triplo das RPVs 

4. Demais precatórios que não 

entram as três primeiras regras 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/aposentados-do-inss-vao-
receber-r-16-bilhao-em-atrasados-da-
justica-veja-quem-tem-direito.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Não é possível interferir no 
preço de combustíveis, diz 
ministro de Minas e Energia 
 
Em audiência na Câmara dos 
Deputados, Adolfo Sachsida diz que 
governo tenta amenizar problema com 
redução de impostos 

 
21.jun.2022 às 11h27Atualizado: 
21.jun.2022 às 12h25 
Thaísa Oliveira 
BRASÍLIA 
 
O ministro de Minas e Energia, Adolfo 

Sachsida, afirmou nesta terça-feira (21) 

que o governo não tem poder para 

interferir no preço dos combustíveis e 

que o nome de Caio Paes de 

Andrade "satisfaz todos os critérios 

necessários para estar à frente" da 

Petrobras. 

 

"Eu respeito o presidente José Mauro 

[Coelho], ex-presidente da Petrobras. 

Todo respeito a ele, ao CA [Conselho 

Administrativo], seus diretores. Mas, 

tão logo eu assumi como ministro, eu 

achei por bem promover uma troca na 

empresa porque acredito que é o 

momento de aumentar a competição. 

Não há como ajudar o consumidor 

brasileiro com a estrutura atual." 

 

José Mauro Coelho abriu mão do cargo 

nesta segunda-feira (20) diante da 

ofensiva do presidente Jair Bolsonaro 

(PL) para tentar reduzir o preço dos 

combustíveis antes das eleições e do 

anúncio de uma CPI da Petrobras. 

 
O ministro de Minas e Energia, Adolfo 

Sachsida - Adriano Machado/Reuters 

 

Caio Paes de Andrade é secretário de 

Desburocratização do Ministério da 

Economia e foi indicado pelo governo 

para assumir a presidência da Petrobras. 

José Mauro Coelho já tinha sido 

demitido no final de maio, mas resistia a 

deixar a companhia antes da assembleia 

de acionistas. 

 

Adolfo Sachsida também afirmou que 

não é possível interferir no preço dos 

combustíveis e que o governo tenta 

"amenizar o problema" com a redução 

de impostos. 

 

"Eu entendo que muitos dos senhores 

são cobrados pela população porque é 

difícil para a população entender por 

que o governo não interfere no preço dos 

combustíveis. Com toda a transparência, 

eu preciso ser claro: não é possível 

interferir no preço", disse o ministro aos 

deputados federais. 

 

"Não está no controle do governo. E, 

honestamente, preço é uma decisão da 

empresa, não do governo. Além disso, 

nós temos marcos legais que impedem 

intervenções do governo na 

administração de uma empresa, mesmo 

o governo sendo o acionista 

majoritário", completou. 

 

Adolfo Sachsida participa de audiência 

pública na Câmara dos Deputados. Ele 

foi convidado para falar sobre o preço 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/thaisa-oliveira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/quem-e-adolfo-sachsida-o-novo-ministro-da-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/quem-e-adolfo-sachsida-o-novo-ministro-da-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/indicado-para-comandar-petrobras-e-visto-como-gestor-habilidoso-mas-sem-experiencia-no-setor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/indicado-para-comandar-petrobras-e-visto-como-gestor-habilidoso-mas-sem-experiencia-no-setor.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/06/presidente-da-petrobras-vai-renunciar-nesta-segunda-20-afirma-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/06/presidente-da-petrobras-vai-renunciar-nesta-segunda-20-afirma-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-insiste-em-cpi-da-petrobras-e-congresso-comeca-a-colher-assinaturas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/camara-dos-deputados/
http://www.folha.com.br/
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dos combustíveis e sobre a intenção do 

governo de privatizar a Petrobras, 

anunciada assim que assumiu o 

ministério. 

  
O ministro de Minas e Energia fez uma 

apresentação em PowerPoint indicando 

que a Petrobras teve mais lucro do que a 

média de outras petroleiras e que 

também tem mais gastos com pessoal, 

segundo ele. Questionado se tinha 

orgulho do lucro da estatal, respondeu 

que não. 

 

"A pergunta foi ‘lucro excessivo punindo 

a população, se eu tenho orgulho disso’. 

Não, não tenho, claro que não. Todos 

nós aqui temos responsabilidade social", 

disse. Em seguida, repetiu a afirmação 

de que o governo não tem influência nas 

decisões da estatal. 

 

"Mas, veja, eu falo como alguém que não 

está na companhia. A Petrobras é uma 

companhia listada em Bolsa e as 

decisões são tomadas pelo seu 

presidente, pelos seus diretores e pelo 

seu Conselho de Administração. Não há 

influência do governo nessas decisões. O 

que o governo faz é escolher o seu 

presidente e indicar alguns membros do 

Conselho de Administração para dar 

alguns nortes para a companhia." 

 

CONVITE A GUEDES 
 
Também nesta terça-feira (21), a 

Comissão de Assuntos Econômicos do 

Senado aprovou requerimento de 

convite ao ministro Paulo Guedes, para 

dar explicações sobre o mais recente 

anúncio de reajuste no preço dos 

combustíveis. 

 

Os senadores aprovaram também 

convite para o ministro Adolfo Sachsida 

e ao ex-presidente da Petrobras José 

Mauro Coelho, que renunciou nesta 

semana. 

As autoridades não são obrigadas a 

comparecer quando se trata de um 

convite, diferentemente da modalidade 

convocação, na qual a presença é 

obrigatória, sob risco de responder por 

crime de responsabilidade. 

 

Os requerimentos inicialmente previam 

a convocação, mas senadores 

governistas atuaram pela mudança, 

argumentando que Guedes iria 

comparecer e que não seria necessário 

uma "deselegância". Ainda não há data 

definida para as audiências. 

 

O autor do requerimento, Alexandre 

Silveira (PSD-MG), aliado próximo do 

presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

cobrou duramente Guedes pela 

condução da política econômica. 

 

"Eu acho que há uma unanimidade, 

inclusive no governo de que houve um 

equívoco ao se criar um superministério 

[da Economia, fundindo com 

Planejamento] e entregá-lo a alguém 

que não conhece poeira, que não anda 

pelas estradas vicinais deste país e que 

se submete exclusivamente ao manual 

de Chicago e à Faria Lima", afirmou. 

 

"Aguardo do ministro Paulo Guedes 

uma resposta imediata para essa 

possibilidade de caos social, diante da 

opressão da inflação, que aumenta a 

miséria e a fome. Não adianta fazer 

cortina de fumaça, de falar em CPI. O 

que a gente espera é que Guedes anuncie 

medidas que ultrapassem a solução dos 

combustíveis, que socorram o povo 

brasileiro", completou. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/nao-e-possivel-interferir-
no-preco-de-combustiveis-diz-
ministro-de-minas-e-energia.shtml  
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Bloqueio via Bacenjud não 
abrange parcelamento 
anterior do débito fiscal 
 
21 de junho de 2022, 8h47 
Por Danilo Vital 
 
O bloqueio de ativos financeiros via 

sistema BacenJud será levantado se a 

concessão do parcelamento fiscal for 

anterior à constrição patrimonial. Por 

outro lado, será mantido se o 

parcelamento for feito depois de já 

bloqueados os valores, ressalvada a 

possibilidade excepcional de substituir a 

penhora online por fiança bancária ou 

seguro-garantia. 

 

Deferido o parcelamento, fica tudo como 

está: não pode haver novos bloqueios ou 

levantamento dos bloqueios já 

existentes 
Reprodução 

 

Com esse entendimento, a 1ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça definiu tese 

seguindo o rito dos recursos repetitivos 

para disciplinar as consequências do 

parcelamento da dívida fiscal nos autos 

de execução fiscal movida pela Fazenda 

Nacional em que houver bloqueio de 

bens. 

 

A votação foi unânime e seguiu a 

proposta feita pelo relator, ministro 

Mauro Campbell. No caso concreto, o 

recurso especial foi julgado prejudicado 

pela perda superveniente do objeto, já 

que a execução fiscal foi extinta devido 

ao pagamento da dívida pelo 

contribuinte. 

 

A tese firmada foi: 

 

O bloqueio de ativos financeiros do 

executado via sistema BACENJUD, 

em caso de concessão de 

parcelamento fiscal, seguirá a 

seguinte orientação: 

 

 (i) será levantado o bloqueio se a 

concessão é anterior à 

constrição; 

 (ii) fica mantido o bloqueio se a 

concessão ocorre em momento 

posterior à constrição, 

ressalvada, nessa hipótese, a 

possibilidade excepcional de 

substituição da penhora online 

por fiança bancária ou seguro 

garantia, diante das 

peculiaridades do caso concreto, 

mediante comprovação 

irrefutável, a cargo do executado, 

da necessidade de aplicação do 

princípio da menor 

onerosidade.   

 

Deixa como está 

 

Para firmar a tese, o ministro Mauro 

Campbell observou jurisprudência 

pacífica do STJ segundo a qual o 

parcelamento de créditos tributários 

suspende a exigibilidade do crédito e 

leva à suspensão da execução fiscal, mas 

não serve para afastar a constrição de 

valores bloqueados anteriormente. 

 

Isso porque a suspensão da exigibilidade 

do crédito, graças ao parcelamento, 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-21/bloqueio-via-bacenjud-nao-mantem-parcelamento-fiscal#author
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mantém a relação jurídica processual no 

estado em que ela se encontra. Ou seja, 

se não existe penhora, não é possível 

penhorar mais nada. Por outro lado, se 

penhora já há, ela permanece até a 

quitação integral do débito. 

 

Tese proposta pelo ministro Mauro 

Campbell ressalvou a possibilidade 

excepcional de substituir a garantia 
Rafael Luz 

 

O relator ainda destacou que a legislação 

relativa a parcelamentos fiscais pode 

prever ou não a necessidade de 

apresentação de garantia idônea e 

suficiente como condição à concessão do 

parcelamento. 

 

Em ambos os casos, as leis federais que 

tratam do parcelamento fiscal, em regra, 

determinam a manutenção das 

garantias ou gravames prestados em 

execução fiscal. Assim, a adesão do 

contribuinte ao benefício fiscal não 

implica a liberação dos bens e direitos 

que tenham sido constituídos em 

garantia. 

 

Por fim, citou que o STJ admite, em 

hipóteses excepcionais, não a simples 

liberação do bloqueio de valores em 

execução fiscal, mas a substituição da 

garantia por fiança bancária ou seguro 

garantia, conforme prevê o artigo 15, 

inciso I da Lei 6.830/1980. 

 

A substituição só é possível quando o 

contribuinte comprovar de maneira 

irrefutável a necessidade de aplicação do 

princípio da menor onerosidade. 

 

“Tais considerações são importantes 

para deixar claro que a orientação desta 

Corte sobre a manutenção do bloqueio 

de ativos financeiros via BacenJud em 

caso de concessão de parcelamento 

fiscal posterior à constrição não impede 

a excepcional possibilidade de 

substituição da penhora de dinheiro por 

fiança bancária ou seguro garantia 

diante das peculiaridades do caso 

concreto”, disse o ministro Mauro 

Campbell 

 

“Em casos que tais, a rigor, mantêm-se 

garantida a execução fiscal, atendendo, 

assim, à finalidade da legislação que 

determina a manutenção da garantia da 

execução em caso de adesão a 

parcelamento fiscal”, complementou. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.696.270 
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STF recebe ação sobre 
competência dos TCEs em 
relação a prefeitos 
 
21 de junho de 2022, 9h48 
 
A Associação dos Membros dos 

Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) 

ajuizou no Supremo Tribunal 

Federal arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF) em que 

pede a concessão de medida cautelar 

para suspender decisões judiciais que 

anulam penas aplicadas a prefeitos 

quando atuam na qualidade de 

ordenadores de despesas. 

 

O Supremo vai analisar o alcance da 

competência dos TCEs para julgar 

prefeitos 

 

A entidade alega que as decisões de 

Tribunais de Justiça de todo o país 

impedem que os julgamentos das contas 

de prefeitos por Tribunais de Contas 

estaduais (TCEs) produzam efeitos não 

só eleitorais, mas também quanto à 

aplicação de multas e à reparação ao 

erário. A ação foi distribuída ao ministro 

Luís Roberto Barroso. 

 

Segundo a associação, nas decisões 

questionadas os Tribunais de Justiça 

têm entendido que o papel dos Tribunais 

de Contas é apenas o de apresentar 

parecer, cabendo às Câmaras de 

Vereadores, com exclusividade, julgar as 

contas do prefeito. 

 

Para a entidade, contudo, o artigo 71, 

inciso II, da Constituição Federal 

estabelece que é papel das cortes de 

contas julgar administradores e demais 

responsáveis por bens e valores 

públicos, o que abrangeria os prefeitos 

que assumiram essa tarefa. 

 

Segundo a Atricon, a avocação da função 

de ordenador de despesas não pode se 

converter em instrumento para que o 

prefeito "imunize" a gestão municipal do 

julgamento pelos Tribunais de 

Contas quando essa hipótese é 

expressamente prevista no texto 

constitucional. 

 

Assim, a entidade pede que o STF 

declare a possibilidade de os TCEs 

julgarem os prefeitos que agem na 

qualidade de ordenadores de despesas e 

de condená-los ao pagamento de multa e 

à reparação ao erário. 

 

No pedido de medida cautelar, a Atricon 

sustenta que essa indefinição quanto aos 

poderes dos Tribunais de Contas está 

causando insegurança jurídica. Com 

informações da assessoria do STF. 

 

ADPF 982 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
21/stf-recebe-acao-competencia-tces-
relacao-prefeitos  
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Habilitação na recuperação 
judicial não impede revisão 
do crédito em ação judicial 
 
21 de junho de 2022, 10h43 
Por Danilo Vital 
 
A habilitação do crédito e a posterior 

homologação do plano de recuperação 

judicial não impede a rediscussão do seu 

valor em ação revisional de contrato 

relativa à mesma dívida. 

 

Nada impede que, sobre o crédito 

habilitado na RJ, sobrevenham 

acréscimos por força de nova decisão 

judicial, disse ministro Cueva 
Divulgação 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso especial ajuizado 

pelo Banco do Brasil com o objetivo de 

impedir uma empresa em recuperação 

judicial de fazer a revisão judicial de um 

contrato de empréstimo no valor de R$ 

4,3 milhões. 

 

A empresa, que produz e comercializa 

couro, sustentou na ação que o contrato 

não observou a lei de regência sobre 

títulos de crédito industrial e apontou 

uma série de ilegalidades, como 

cobrança excessiva de juros e incidência 

indevida de IOF. 

 

O pedido foi julgado parcialmente 

procedente. Na apelação, o Banco do 

Brasil apontou que a dívida decorrente 

dos títulos de crédito industrial foi 

habilitada nos autos da recuperação 

judicial da empresa, o que significa que 

a devedora concordou tacitamente com 

a mesma. 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo 

negou provimento à apelação, por 

entender que a finalidade da ação 

revisional é questionar cláusulas 

contratuais, o que não se confunde a 

ação de recuperação judicial. “Não há 

ofensa à coisa julgada, uma vez que as 

matérias discutidas neste âmbito não 

foram tratadas na ação de recuperação”, 

disse o acórdão. 

 

Relator no STJ, o ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva apontou que nada impede 

que, sobre o crédito habilitado na 

recuperação judicial, mesmo após a 

homologação do plano, sobrevenham 

acréscimos ou decréscimos por força de 

decisão judicial em demandas em curso. 

 

Explicou que a aprovação do plano gera 

a novação (transformação de uma dívida 

em outra, com extinção da anterior) dos 

débitos da empresa devedora, que 

passam a se submeter a concessão de 

prazos e condições especiais para 

pagamento, conforme admite o artigo 

50, inciso I da Lei de Falência e 

Recuperação Judicial (Lei 11. 101/2005). 

 

"A novação se opera, portanto, no 

tocante às condições especiais de 

pagamento estabelecidas no plano de 

recuperação judicial, e não sobre valores 

nominais", defendeu o ministro Cueva. 

Assim, a sua alteração não ofende a coisa 

julgada. 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-21/possivel-revisar-credito-habilitado-recuperacao-judicial#author
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"Nessa medida, entende-se que a 

habilitação do crédito e a posterior 

homologação do plano de recuperação 

judicial não impede a rediscussão do seu 

valor em ação revisional de contrato 

relativa à mesma dívida", concluiu. A 

votação na 3ª Turma do STJ foi 

unânime. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.700.606 
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STF: Adiada análise sobre 
salário igual a auditor e 
conselheiro do TCE 
 
A ação ajuizada pela PGR questiona 
dispositivo da Constituição de Goiás 
que estabelece uma vinculação 
remuneratória entre auditores do 
Tribunal de Contas e membros do 
Poder Judiciário estadual. 
 
segunda-feira, 20 de junho de 2022 
 
O ministro Gilmar Mendes, do STF, 

pediu vista e adiou análise de ação 

ajuizada pela PGR contra dispositivo da 

Constituição de Goiás. A norma 

estabelece uma vinculação 

remuneratória entre auditores do 

Tribunal de Contas e membros do 

Poder Judiciário estadual. 

 

Trata-se de ADIn proposta pelo 

Procurador-Geral da República contra 

o art. 28, § 5º, da Constituição do 

Estado de Goiás, com redação dada pela 

EC 46/10, que dispõe: 

 

"Art. 28. (.) 

 

§ 5º. O Auditor, quando em 

substituição a conselheiro, terá as 

mesmas garantias, prerrogativas, 

impedimentos e vencimentos do titular 

e, quando no exercício das demais 

atribuições da judicatura, as de juiz de 

direito de entrância final." 

 

Em síntese, a PGR sustenta que o 

dispositivo impugnado, ao permitir que 

o auditor tenha os mesmos 

vencimentos de um conselheiro quando 

em sua substituição, ou de um membro 

da magistratura, quando no exercício 

das demais atribuições da judicatura, 

promove vinculação remuneratória 

vedada expressamente pela 

Constituição.  

 

Argumenta que o artigo questionado, ao 

se referir a "vencimentos", extrapolou o 

que estabelece a Constituição Federal 

sobre o tema, ferindo o princípio da 

simetria, por se afastar do modelo 

federal de organização. 

 

 
Vista do ministro Gilmar Mendes 

suspendeu o julgamento.(Imagem: 

Rosinei Coutinho/SCO/STF) 

 

O relator Luís Roberto 

Barroso votou pela improcedência da 

ação. 

 

"O pedido formulado nesta ação direta 

de inconstitucionalidade deve ser 

julgado improcedente. No primeiro 

caso, por se tratar do exercício 

temporário das mesmas funções, 

admite-se o pagamento da mesma 

remuneração, por critério de 

isonomia. No segundo caso, a previsão 

de identidade entre os vencimentos de 

auditores e juízes de direito de 

entrância final encontra-se de acordo 

com o disposto nos arts. 73, § 4º, e 75 

da CF." 

 

Barroso foi acompanhado por Rosa 

Weber, Edson Fachin e Alexandre de 

Moraes. Em seguida, Gilmar Mendes 

pediu vista. 

 

 Processo: ADIn 6.939 
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/368233/stf-adiada-analise-sobre-

salario-igual-a-auditor-e-conselheiro-
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Juíza e MP induzem menina 
de 11 anos estuprada a 
manter gestação 
 
Embora aborto seja permitido por lei 
em caso de estupro, magistrada 
pergunta se menina quer dar nome pro 
bebezinho e pergunta se aguenta ficar 
"mais um pouquinho" com o bebê na 
barriga, para que seja entregue à 
adoção. 
 
segunda-feira, 20 de junho de 2022 
 
Uma menina de 10 anos sofreu estupro 

e engravidou. Quando a mãe descobriu 

a gestação, já com 22 semanas, 

procurou ajuda médica. Mas o hospital 

se negou a realizar o procedimento 

porque, por normas internas, após a 

20ª semana é exigida autorização 

judicial. 

 

O caso chegou à juíza Joana Ribeiro 

Zimmer. A promotora Mirela Dutra 

Alberton, do Ministério Público de SC, 

ajuizou ação cautelar pedindo o 

acolhimento institucional da menina. A 

juíza atendeu ao pedido e comparou a 

proteção da saúde da criança com a 

proteção do feto, dizendo que a situação 

deve ser avaliada não só como forma de 

proteger a criança, mas também "o bebê 

em gestação". 

 

A menina foi levada a um abrigo, longe 

da família, e hoje se encontra com 29 

semanas de gestação.   

 

Em cenas de audiência (vídeos abaixo), 

é possível ver que mãe e criança foram 

induzidas a desistir do aborto. Juíza e 

promotora insistiram que seria 

homicídio, que o bebê nasceria 

chorando e iria agonizar até morrer, e 

pediram que a menina aguentasse mais 

um pouco até que fosse possível manter 

o bebê vivo e entregá-lo para adoção. 

 

O caso tramita sob segredo de Justiça, 

mas as informações e imagens da 

audiência foram vazadas e divulgadas 

pelo site The Intercept, as quais 

reproduzimos. 

 

 
Juíza e promotora induzem criança 

estuprada a manter gestação.(Imagem: 

Freepik) 

 

"Quer escolher um nome pro 

bebê?" 

 

A audiência entre a juíza e a criança que 

sofreu estupro ocorreu dias antes de a 

menina completar 11 anos. À criança, a 

magistrada pergunta se quer pedir algo, 

um presente de aniversário. A menina 

nega. 

 

Ela, então, questiona: "queres escolher 

algum nome pro bebê? Não? Tá". Os 

questionamentos continuam. Ela 

pergunta se a menina sente o bebê 

mexer, e se quer vê-lo nascer. 

 

Em toda a conversa, a juíza induz a 

criança a manter a gestação, e chama o 

estuprador de "pai do bebê". Pergunta 

quanto tempo a menina aceitaria ficar 

com o bebê até o "pulmãozinho dele 

ficar maduro", para entregar à adoção. 

"Tu suportaria ficar mais um 

pouquinho? Mais duas semanas, três 

semanas?" A menina responde que não 

sabe. E ela segue: "e tu consegue se 

https://www.migalhas.com.br/
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imaginar ficar até o final da gestação? 

Você acha que o pai do bebê 

concordaria com a entrega pra 

adoção?" 

 

Em seguida, a promotora fala à criança: 

"Em vez de deixar ele morrer, porque 

ele já é um bebê, já é uma criança, em 

vez de tirar da tua barriga e ele morrer 

agonizando, porque é isso que acontece 

(...) ele vai nascer chorando, e vai ficar 

agoniando, a gente dar todos os 

suportes médicos pra que ele 

sobreviva, e a gente entrega pra 

adoção." 

 

Magistrada e promotora também usam 

palavras como "bebezinho" e insistem 

que, em uma interrupção, o bebê nasce, 

e precisariam esperá-lo morrer. "É uma 

crueldade imensa". E a mãe 

responde: "mais crueldade do que ela 

tá passando? Do que eu estou passando 

ao ver a minha filha nessa 

situação?". A juíza diz que a tristeza 

que ela está passando é a felicidade de 

um casal que quer adotar. "Deixa eu 

cuidar dela? (...) Vocês fazem esse 

monte de pergunta, mas ela nem sabe 

o que responder". 

 

Aos prantos, a mãe da menina só pede 

que a filha possa ser levada para casa. 

 

Autorização 

 

Em maio, o juiz Mônani Menine 

Pereira, do Tribunal do Júri de 

Florianópolis, chegou a autorizar o 

aborto. "A negativa de pretensão pelo 

Judiciário sujeitaria não só a criança, 

mas toda a família da paciente ao 

sofrimento psicológico intenso, 

inclusive diante dos riscos que a 

gravidez representa à própria vida da 

infante, conforme anotações médicas 

juntadas." 

 

Contudo, o alvará foi cassado no dia 

seguinte após petição do MP, sob 

alegação de que o caso já era 

acompanhado pelas varas de Infância e 

Criminal. No mesmo dia, foi autorizada 

uma cesariana antecipada, "de modo a 

salvaguardar a sua vida [da menina] e 

do concepto". 

 

A advogada da criança teria entrado 

com novo pedido para o aborto, mas foi 

negado pela desembargadora Cláudia 

Lambert de Faria. Ela argumentou que, 

embora houvesse o "risco geral de uma 

gravidez em tenra idade", a menina 

não se encontrava em "risco imediato". 

 

OAB/SC 

 

A OAB de Santa Catarina, pela sua 

Comissão de Direito da Criança e do 

Adolescente, emitiu nota afirmando 

que estão buscando junto aos órgãos e 

instituições com atuação no caso todas 

as informações necessárias para, "de 

forma incondicional, resguardarmos e 

garantirmos proteção integral à vida 

da menina gestante, com 

embasamento em laudos médicos e nas 

garantias legais previstas para a 

vítima em tais situações". 

 

"Tendo conhecimento dos fatos, a 

partir de agora a OAB/SC estará 

atenta e acompanhará todo o processo 

e seus desdobramentos, com o intuito 

de que a vítima receba amparo 

integral, incluindo o retorno ao 

convívio familiar e toda a assistência 

de saúde necessária, incluindo amparo 

psicológico para ela e seus familiares." 

 

Nota do Tribunal 

 

O TJ/SC também emitiu nota: 

"Quanto às notícias hoje veiculadas 

pela imprensa sobre processo judicial 

referente a estupro, em trâmite na 



36 

 

comarca de Tijucas, neste Estado, 

cumpre esclarecer que: 

 

1 - O processo referido está gravado 

por segredo de justiça, pois envolve 

menor de idade, circunstância que 

impede sua discussão em público; 

 

2 - Tratando-se de questão 

jurisdicional, não cabe manifestação 

deste Tribunal, a não ser por seus 

órgãos julgadores, nos próprios autos 

em sede de recurso; 

 

3 - A Corregedoria-Geral da Justiça, 

órgão deste Tribunal, já instaurou 

pedido de providências na esfera 

administrativa para a devida 

apuração dos fatos. 

 

Núcleo de Comunicação Institucional - 

NCI" 

 

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

/368253/juiza-e-mp-induzem-menina-

de-11-anos-estuprada-a-manter-

gestacao  
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INSS indenizará segurada por 
compartilhamento ilegal de 
dados 
 
LGPD proíbe ao poder público 
transferir informações pessoais a 
entidades privadas sem o 
consentimento do segurado. 
 
terça-feira, 21 de junho de 2022 
 
A 12ª turma Recursal da SJ/SP 

confirmou decisão que determinou ao 

INSS o pagamento de R$ 2,5 mil em 

danos morais a segurada por 

compartilhamento ilegal de dados.  

 

Segundo os magistrados, provas 

juntadas aos autos comprovaram 

vazamento de informações pela 

autarquia federal, contrariando o 

previsto na LGPD - Lei Geral de 

Proteção de Dados. 

 

"No que tange ao poder público, a 

LGPD estabelece que é vedado a este 

transferir a entidades privadas dados 

pessoais constantes de base de dados a 

que tenha acesso (art. 26, § 1, Lei 

13.709/2018), sem o consentimento do 

segurado", destacou a juíza Federal 

relatora Janaína Rodrigues Valle 

Gomes.   

 

 
INSS indenizará segurada por 

compartilhamento ilegal de 

dados.(Imagem: Freepik) 

 

De acordo com o processo, a autora 

relatou que depois de obter pensão por 

morte, em junho de 2021, passou a 

receber, diariamente, ligações, 

mensagens via SMS e WhatsApp, de 

instituições financeiras oferecendo 

crédito. Ela decidiu, então, acionar o 

Judiciário solicitando indenização por 

danos morais pelo vazamento dos seus 

dados pela autarquia previdenciária.  

 

Após a 1ª vara do Juizado Especial 

Federal de Marília/SP ter julgado o 

pedido procedente, o INSS recorreu, 

sustentando ausência de conduta, por 

não ter ocorrido falha na guarda das 

informações, e de nexo de causalidade 

entre o dano argumentado e o ato 

omissivo ou comissivo da autarquia. 

 

Ao analisar o recurso, a relatora 

ressaltou que ficou confirmado o 

compartilhamento ilegal.  

 

"A legislação estabelece que dados 

pessoais de pessoa natural contidos em 

bancos de dados devem ser protegidos, 

sendo utilizados apenas para 

propósitos legítimos, específicos e 

informados ao titular, cabendo, aos 

agentes de tratamento, a utilização de 

medidas de segurança eficazes e aptas 

a impossibilitar o acesso não 

autorizado por terceiros." 

 

A magistrada acrescentou que, no caso 

apreciado, as instituições financeiras 

obtiveram informações relativas à 

pensão da autora de forma rápida, por 

meio da transferência de dados do 

sistema da autarquia. "O que 

demonstra uma ausência de controle, 

afrontando o direito à privacidade dos 

seus beneficiários." 

 

Segundo a relatora ficou evidenciado o 

nexo causal.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.migalhas.com.br/
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"Caso o vazamento tivesse sido 

praticado por outro operador (por 

exemplo, banco através do qual a parte 

autora recebe seu benefício 

previdenciário) não teria havido 

verdadeiro assédio da parte autora 

por diversas empresas de crédito, mas 

apenas daquele terceiro interessado." 

 

Por fim, a juíza Federal reconheceu o 

dano moral, uma vez que as abordagens 

sofridas pela beneficiária superaram a 

normalidade. "Tal incessante 

transtorno ocorreu por volta de 15 

dias, ao menos, e em um momento 

difícil em sua vida, haja vista a perda 

recente do marido e o tratamento 

médico a que estava sendo submetida", 

concluiu.   

 

Assim, a 12ª turma Recursal, por 

unanimidade, confirmou o pagamento 

da indenização de R$ 2,5 mil por danos 

morais à autora.   

 

O número do processo foi omitido pelo 

tribunal. 

  

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

/368271/inss-indenizara-segurada-por-

compartilhamento-ilegal-de-dados  

  

 

Retorne ao índice 
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STF decide que MP que 
restringe crédito de 
PIS/Cofins deve respeitar 
noventena 
 
Liminar parcial do ministro Dias 
Toffoli, que fixa prazo para MP 
1.118/22, foi referendada por todos 
ministros 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
21/06/2022 11:00 
 
comentários 

Sede do Supremo Tribunal Federal. 

Crédito: Carlos Moura/SCO/STF 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

referendou, por unanimidade, a liminar 

do ministro Dias Toffoli que fixou um 

prazo de 90 dias para a entrada em vigor 

da Medida Provisória 1.118/2022, que 

retirou das empresas consumidoras 

finais de combustíveis o direito de usar 

os créditos de PIS e Cofins decorrentes 

de operações com alíquota zero das 

contribuições. 

 

Toffoli deferiu em parte o pedido de 

liminar da Confederação Nacional dos 

Transportes (CNT), que havia solicitado 

a suspensão imediata da eficácia da 

medida provisória. 

 

Como efeito prático, os contribuintes 

adquirentes finais terão direito a 

aproveitar os créditos de PIS e Cofins no 

período de 90 dias a partir da publicação 

da MP – ou seja, a partir de 18 de maio 

de 2022. 

 

O relator concedeu a liminar com base 

em entendimento predominante no 

Supremo Tribunal Federal segundo o 

qual a majoração indireta de tributo, 

inclusive mediante a revogação de 

benefício fiscal, deve se submeter às 

regras constitucionais da anterioridade 

geral e nonagesimal, conforme o caso. 

 

A MP 1.118 modificou a Lei 

Complementar 192/2022, retirando o 

direito das adquirentes finais de 

combustíveis sujeitos à alíquota zero 

aproveitarem créditos de PIS/Cofins 

vinculados a essas operações. Foi 

preservado apenas o direito das pessoas 

jurídicas produtoras e revendedoras de 

combustíveis ao creditamento. 

 

Mérito 
 
O STF ainda julgará o mérito da ação, ou 

seja, a constitucionalidade da MP 1.118. 

Para a CNT,  o normativo deve ser 

declarado inconstitucional pois, além da 

não observância da noventena, violou os 

princípios da segurança jurídica e da não 

surpresa. A entidade alega que a vedação 

ao aproveitamento dos créditos pelo 

adquirente final causará grave impacto a 

caminhoneiros autônomos, a 

transportadoras e a empresas de 

transporte público, que são os 

consumidores finais. 

 

Ao conceder parcialmente a liminar, 

Toffoli adiantou posição sobre o mérito, 

frisando que se tratava de análise 

preliminar. “Observada a anterioridade 

nonagesimal em questão, não 

vislumbro, ainda em sede de juízo 

perfunctório [superficial], ofensa aos 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-decide-que-mp-que-restringe-credito-de-pis-cofins-deve-respeitar-noventena-21062022#respond
https://www.jota.info/stf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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princípios da segurança jurídica ou da 

não surpresa”, afirmou. 

 

Segundo o relator, o STF tem 

jurisprudência “sólida” no sentido de 

que não existe direito adquirido a regime 

jurídico, inclusive em sede de matéria 

tributária. 

 

Toffoli destacou ainda que, ao julgar o 

RE 1.043.313/RS, Tema 939, de sua 

relatoria, o Pleno do STF decidiu que o 

legislador, que tem autonomia para 

tratar da não cumulatividade da 

contribuição ao PIS e à Cofins, pode 

revogar a norma legal que previa a 

possibilidade de apuração de 

determinados créditos dentro desse 

sistema, desde que respeitados os 

princípios constitucionais gerais, como a 

isonomia e a razoabilidade. 

 

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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Dono de imóvel objeto de 
usufruto é responsável 
solidário pelo IPTU, decide 
STJ 
 
Ministros aplicaram jurisprudência 
pacificada no tribunal: cabe à legislação 
municipal decidir quem paga o IPTU 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
21/06/2022 07:00 
 
comentários 

Sede do STJ. Crédito: 

Reprodução/Flickr STJ 

 

Os ministros da 1ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) concluíram, 

por unanimidade, que o proprietário de 

imóvel objeto de usufruto é responsável 

solidário pelo pagamento do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os 

magistrados deram provimento ao 

recurso do município de São José do Rio 

Preto. 

 

No usufruto, embora uma pessoa seja 

proprietária do imóvel, é outra (o 

usufrutuário) que tem o direito à posse, 

à administração e também aos frutos 

desse bem, incluindo rendas de aluguel, 

caso opte por não morar no imóvel. 

 

Em segunda instância, o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) 

entendeu que apenas o usufrutuário 

deveria ser responsabilizado pelo 

imóvel. No STJ, no entanto, os ministros 

decidiram que o proprietário (chamado 

de nu-proprietário, quando há usufruto) 

também responde pelo pagamento do 

IPTU, nos termos do artigo 34 do Código 

Tributário Nacional (CTN). 

 

Segundo esse dispositivo, o contribuinte 

do IPTU é “o proprietário do imóvel, o 

titular do seu domínio útil, ou o seu 

possuidor a qualquer título”. 

 

No julgamento desta terça-feira (14/6), a 

1ª Turma do STJ aplicou a 

jurisprudência já pacificada no tribunal, 

segundo a qual cabe à legislação 

municipal estabelecer quem paga o 

IPTU. Em julgamento concluído em 

2019, em sede de recurso repetitivo 

(Tema 122), o STJ fixou a seguinte tese: 

 

“1-Tanto o promitente comprador 

(possuidor a qualquer título) do imóvel 

quanto seu proprietário/promitente 

vendedor (aquele que tem a propriedade 

registrada no Registro de Imóveis) são 

contribuintes responsáveis pelo 

pagamento do IPTU; 2-cabe à legislação 

municipal estabelecer o sujeito passivo 

do IPTU”. 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 
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Estados pedem que Gilmar 
Mendes suspenda decisão de 
Mendonça sobre ICMS de 
combustíveis 
 
Argumento é o de que a decisão de 
Mendonça (na ADI 7164) interferiu no 
processo que é relatado por Mendes 
(ADPF 984) 
 
FELIPE RECONDO 
BRASÍLIA 
21/06/2022 10:12 
 
comentários 

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil 

 

Representantes de 26 estados pediram 

ao ministro do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Gilmar Mendes que 

suspenda a eficácia da decisão 

proferida na semana passada pelo 

ministro André Mendonça, 

determinando a redução das alíquotas 

de ICMS dos combustíveis. Os estados 

alegam que a decisão de Mendonça (na 

ADI 7164) interferiu no processo que é 

relatado por Gilmar Mendes (ADPF 

984). 

 

A liminar do ministro Mendonça da 

semana passada avança sobre o processo 

que é relatado por Mendes ao tratar da 

seletividade do ICMS e da 

essencialidade dos combustíveis. E esse 

choque de decisões pode fazer com que a 

decisão de Mendonça seja anulada, ao 

menos em parte. 

 

Mendes aguardava provocação dos 

estados para decidir o que fazer na ADPF 

984. Na semana passada ele negou a 

liminar para suspender todas as leis 

estaduais e distrital que aplicam 

alíquotas de ICMS para os combustíveis 

em percentual acima do definido para 

operações em geral. Mas, diante da 

decisão de Mendonça, deve rever seu 

posicionamento e pode levar o tema 

mais rapidamente a plenário ou 

conceder uma liminar para suspender a 

liminar de Mendonça, ao menos na parte 

que trata da essencialidade dos 

combustíveis. 

 

Ao ser designado o relator da ADPF 984, 

proposta pela AGU, Mendes frustrou os 

planos do governo, que esperava que o 

tema da essencialidade dos 

combustíveis ficasse com Mendonça, 

ministro indicado pelo presidente Jair 

Bolsonaro (PL). Inclusive, a AGU 

chegou a fazer esse pedido, que não foi 

atendido. 

 

Decisão de Mendonça 
 
A decisão de Mendonça questionada 

pelos estados se deu na última sexta-

feira (17/6). O ministro determinou que 

as alíquotas do ICMS dos combustíveis 

devem ser uniformes em todo território 

nacional a partir de julho, além de 

estipular uma série de medidas que 

devem ser observadas pelos estados e 

pela Petrobras. 

 

Mendonça também suspendeu a eficácia 

do Convênio ICMS 16/2022 do Conselho 

Nacional de Política Fazendária 

(Confaz). Até que uma nova norma seja 

editada pelo Confaz a respeito do ICMS, 

conforme os termos da liminar, a base de 

cálculo do imposto para os combustíveis 

https://www.jota.info/autor/felipe-recondo
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passa ser fixada pela média de preços 

praticados nos últimos 60 meses. A 

medida se baseia no artigo 7º da Lei 

Complementar (LC) 192/2022, que trata 

do óleo diesel, para os demais 

combustíveis, com efeitos a partir do dia 

1º de julho de 2022. 

 

O ministro também determinou que a 

Petrobras deve explicar ao Supremo sua 

política de preços e reajustes dos últimos 

60 meses. O ministro requisitou 

“minuciosas informações” que devem 

ser prestadas pela empresa no prazo de 

cinco dias, incluindo “cópia de toda 

documentação (relatórios, atas, 

gravações em áudio ou vídeo de 

deliberações etc) que subsidiou suas 

decisões de reajustes neste período”. 
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Brasil 

IBGE inicia pesquisa sobre 
infraestrutura urbana como 
parte de Censo Demográfico 
 
Levantamento busca informações sobre 
temas como acessibilidade, presença de 
ciclovias e circulação de veículos, por 
exemplo 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
20/06/2022 10h37  Atualizado há uma 
hora 

 
Começa nesta segunda-feira (20) a 

coleta de dados da Pesquisa Urbanística 

do Entorno dos Domicílios, que é parte 

do Censo Demográfico 2022. O 

levantamento busca informações sobre a 

infraestrutura urbana do país, como 

acessibilidade, presença de ciclovias e 

circulação de veículos, por exemplo. 

 

A pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) é 

realizada para auxiliar a mapear as 

cidades, para uma melhor cobertura dos 

domicílios que participarão do Censo. 

Ao mesmo tempo, ajuda a levantar 

dados para políticas públicas em áreas 

urbanas. 

 

Esta é a segunda edição da pesquisa, que 

foi realizada pela primeira vez no Censo 

2010. Ao todo, serão investigados dez 

quesitos nos 5.570 municípios do país: 

capacidade da via, pavimentação da via, 

bueiro/boca de lobo, iluminação 

pública, ponto de ônibus/van, via 

sinalizada para bicicletas, existência de 

calçada, obstáculo na calçada, rampa 

para cadeirante e arborização. Desses 

dez, três são temas novos (os que 

investigam a existência de ponto de 

ônibus/van, de ciclovia e de obstáculo na 

calçada), ligados principalmente à 

questão da mobilidade urbana. 

 

Ao todo, 22.745 agentes censitários vão 

participar da pesquisa. Eles vão visitar 

326.643 setores censitários das cidades 

brasileiras, identificando avenidas e 

ruas e avaliando recentes atualizações 

do mapa urbano. Neste levantamento, 

não estão incluídas as áreas rurais do 

país. Os setores censitários são as 

unidades nas quais o país é dividido para 

o Censo Demográfico. Cada um deles 

será visitado por um recenseador 

durante a realização do questionário do 

Censo. Nesta etapa, há uma investigação 

da situação do entorno desses 

domicílios. 

 

Diretor de Geociências do IBGE, 

Claudio Stenner destaca a dupla 

importância da pesquisa e as 

possibilidades de cruzamento de dados 

entre a população do país e a 

infraestrutura urbana. 

 

“A operação é para garantir a cobertura 

da contagem do Censo Demográfico e 

para oferecer esse panorama da 

infraestrutura urbana. E vai poder 

correlacionar informações entre a 

população e a infraestrutura. Por 

exemplo, a população de determinada 

escolaridade, de determinada raça, qual 

é a condição de infraestrutura urbana 

dos locais em que essa população vive? 

Então vai ter um panorama bastante 

completo das populações, dos domicílios 

e das cidades brasileiras, além de 

garantir a cobertura da coleta do Censo 

Demográfico”, afirma. 

 

Um dos avanços apresentados nesta 

edição da Pesquisa Urbanística do 

Entorno dos Domicílios é a inclusão de 

todos os aglomerados subnormais 

localizados nas áreas urbanas, como são 

definidas áreas de comunidades por 
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exemplo, independentemente de terem 

arrumamento regular ou não. “Apenas 

uma parte desses aglomerados 

subnormais era investigada antes e 

agora teremos o conjunto completo 

dessas informações”, nota o supervisor 

técnico da pesquisa, Felipe Piero de 

Oliveira. 

 

 
— Foto: Acervo IBGE 

  
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/20/ibge-inicia-pesquisa-
sobre-infraestrutura-urbana-como-
parte-de-censo-demografico.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Bancos e BC discutem como 
frear golpe no Pix 
 
Maior rigor na abertura de contas e 
troca de dados sobre CPFs suspeitos são 
medidas debatidas 
 
Por Mariana Ribeiro e Álvaro 
Campos — De São Paulo 
20/06/2022 05h02  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Vilain, da Febraban: Não seria produtivo 

criar uma regra de devolução no Pix — 

Foto: Silvia Zamboni/Valor 

 

Frente à popularização do Pix no 

país, bancos e fintechs discutem com 

o Banco Central (BC) a adoção de 

medidas adicionais 

de segurança para tentar 

frear o aumento dos golpes na 

modalidade e 

mitigar riscos para clientes e institui

ções. Definição do limite original de 

transação pelos próprios bancos, maior 

rigor na abertura de contas e ampliação 

da troca de informações sobre o nível de 

risco de determinados CPFs são algumas 

das propostas em debate. 

No fim de maio, o presidente do 

BC, Roberto Campos Neto, voltou a 

explicitar a preocupação com o tema. 

Em audiência na Câmara dos 

Deputados, ele afirmou que, mesmo com 

todas as medidas de segurança já 

tomadas, as fraudes continuam 

ocorrendo e a autoridade monetária 

quer coibir as chamadas “contas 

laranjas” - quando alguém abre uma 

conta utilizando documentos de outra 

pessoa ou um indivíduo empresta sua 

conta para um fraudador. 

 

“Uma das coisas que a gente está 

fazendo é apertando o máximo possível 

para que os bancos não tenham 

capacidade de ser hospedeiros de conta 

laranja ou conta intermediária. 

Inclusive, a gente vai começar a fazer um 

processo onde os bancos serão 

responsabilizados se for feita uma 

fraude de Pix e eles tiverem uma conta 

laranja”, disse Campos Neto. No ano 

passado, ele já havia dito que o BC 

estudava mudanças nas regulações para 

abertura de contas em fintechs e bancos 

digitais. Na ocasião, afirmou que os 

grandes bancos tinham um sistema mais 

lento, porém mais sofisticado. “Custa 

mais caro, é mais lento, mas é mais 

seguro para o cliente. A gente vê que tem 

um número de contas laranjas que são 

abertas, que estão mais relacionadas a 

essas plataformas onde o processo de 

abertura é mais fácil.” 

 

O crescimento exponencial do Pix ilustra 

também o potencial de risco oferecido 

pelos golpes na modalidade. Em maio, já 

eram 128,7 milhões de usuários 

cadastrados e 454,5 milhões de chaves. 

Segundo os dados comparativos mais 

recentes do BC, no último trimestre de 

2021, foram realizadas mais transações 

via pagamento instantâneo no país (3,89 

bilhões) do que por meio do cartão de 

débito (3,85 bilhões) ou de crédito (3,73 
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bilhões). Não há um levantamento 

oficial sobre os golpes com Pix, até 

porque, na tipificação usada pela Polícia 

Civil, na maioria das vezes eles entram 

como “extorsão”, junto com diversos 

outros tipos de crimes parecidos. 

 

Ainda assim, o delegado do 

Departamento Estadual de 

Investigações Criminais (Deic) André 

Junji diz que, empiricamente, é possível 

perceber que aumentou a incidência de 

golpes envolvendo a modalidade. 

“Infelizmente, aumentou sim. É uma 

facilidade que foi criada para a 

população, mas se tornou uma nova 

forma de os criminosos obterem 

recursos. O dinheiro cai na hora na conta 

e, assim que isso acontece, já tem 

alguém lá na outra ponta esperando para 

tirar.” 

 

Ele diz que a polícia tem feito sua parte, 

investigando os crimes, mas que muitas 

vezes quando se chega ao laranja é difícil 

obter informações que levem até o 

verdadeiro criminoso. “É importante 

ressaltar que quem se presta a ser 

laranja também é responsabilizado, 

indiciado como cúmplice ou coautor, ou 

seja, está cometendo o mesmo crime do 

que quem arrebatou a vítima”. 

 

Leandro Vilain, diretor de negócios e 

operações da Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban), aponta que, com 

base em informações repassadas 

voluntariamente pelas instituições - ou 

seja, não são dados oficiais divulgados 

pelas autoridades e não batem 

exatamente com os números da polícia - 

os golpes com Pix têm subido. “Sem 

sombra de dúvida é uma tendência de 

alta. O Pix é um sucesso absoluto, 

inclusive bancarizou muita gente, e não 

se esperava no início que fosse usado 

como um mecanismo pelas quadrilhas.” 

O dinheiro roubado por meio do 

instrumento é rastreável, mas, como 

ressaltado acima, ele cai em contas 

laranjas. Quando elas são abertas de 

maneira fraudulenta, com documentos 

falsos ou roubados, significa que houve 

uma falha no processo de verificação. Na 

mesma linha do que disse Campos Neto, 

Vilain aponta que muitas vezes essas 

contas laranjas são abertas em carteiras 

virtuais, que, por não oferecerem crédito 

ao cliente, podem acabar não sendo tão 

rígidas na hora da abertura. “Os bancos 

em geral são mais rígidos nesse 

processo, mas as regras são as mesmas 

para todos e o BC tem intensificado a 

fiscalização”, comenta. 

 

A Zetta, que representa fintechs como 

Nubank e Mercado Pago, diz que as 

associadas investem constantemente em 

tecnologias para aumentar a segurança 

dos produtos e que não há dados que 

indiquem uma maior incidência de 

contas laranjas em instituições de 

pagamento. A associação afirma ainda 

que propôs ao regulador a ampliação da 

troca automatizada de informações 

utilizando a infraestrutura dos 

pagamentos instantâneos. A ideia é que 

os dados de fraudes no Pix armazenados 

no Diretório de Identificadores de 

Contas Transacionais (Dict), base 

operada pelo BC, forneçam mais 

detalhes sobre o nível de risco de um 

CPF ou chave. 

 

Em nota, a Zetta afirma que as 

informações poderão ser usadas em 

todos os níveis de prevenção à fraude, da 

abertura de conta aos fluxos 

transacionais, inclusive em outros meios 

de pagamento. Diz ainda que a sugestão 

foi enviada em março ao BC e contou 

com o apoio de todos os integrantes do 

grupo estratégico de segurança do Pix, 

do qual fazem parte diversos 

participantes do sistema. 
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A associação também destaca a 

necessidade de colaboração entre atores 

não financeiros, como fabricantes de 

smartphones, empresas de telefonia e 

autoridades de investigação. “A solução 

vem do uso intensivo de tecnologias 

inovadoras no âmbito da prevenção nos 

canais digitais, com a ampliação do uso 

de reconhecimento facial para validação 

de identidade e prova de vida, assim 

como a utilização de modelos de 

inteligência artificial para avaliação de 

risco.” 

 

Em relação à declaração de Campos 

Neto, Diego Perez, presidente da 

Associação Brasileira de Fintechs 

(ABFintechs), afirma que as instituições 

já são responsabilizadas. Ele cita súmula 

do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) 

que diz 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”. 

 

Segundo Perez, medidas de segurança 

devem ser adotadas “livremente por 

quem oferece os serviços e não 

imputadas pelo regulador”. “Se alguém 

conseguiu abrir uma conta laranja, foi 

uma falha interna, algo deu errado”, 

acrescenta. Ele diz ainda que grandes 

bancos não estão imunes a esse tipo de 

atuação fraudulenta. 

 

Uma medida sugerida pela Febraban ao 

BC é que o limite original para 

transações no Pix seja definido pelas 

próprias instituições financeiras, que 

conhecem o cliente melhor do que 

ninguém. Atualmente, ele é definido 

com base na mesma regra da TED. A 

questão é que a TED só funciona em 

horário comercial e a efetivação da 

transação demora até 30 minutos, o que 

significa que no caso de algum sinal de 

irregularidade o banco tem tempo para 

bloquear a transferência. 

 

Em agosto do ano passado, o BC 

divulgou uma série de medidas para 

elevar a segurança do Pix, como limites 

menores para as operações noturnas, a 

possibilidade de o próprio cliente 

reduzir seus limites ou mesmo só 

permitir transferências para contatos 

previamente cadastrados. Ainda assim, 

muita gente acaba ficando com as 

definições originais. “Estamos 

conversando com o BC para as 

instituições poderem estabelecer os 

limites iniciais. Acabamos de montar um 

grupo de trabalho, mas não existe bala 

de prata, não é uma medida isolada que 

vai resolver o problema”, diz Vilain, da 

Febraban. 

 

Em novembro, também entraram em 

vigor outras duas medidas para tornar o 

Pix mais seguro. O bloqueio cautelar e o 

Mecanismo Especial de Devolução. Na 

ocasião, o BC disse que o tratamento de 

situações de fraude, que antes dependia 

de interação bilateral das instituições 

envolvidas, passaria a contar com a 

infraestrutura do Pix, facilitando a 

comunicação, aumentando a eficiência 

do processo e dando mais celeridade ao 

bloqueio e eventual devolução dos 

recursos, tendo os procedimentos e os 

prazos padronizados. 

 

Questionado sobre os dados de uso 

desse mecanismos, o BC disse que não 

tem as informações. Já em relação à 

proposta de permitir que os bancos 

definam o limite inicial do Pix e a um 

possível aumento da fiscalização sobre 

instituições, a autoridade preferiu não se 

manifestar. 

 

Quanto a golpes de engenharia social, 

quando os criminosos criam histórias e 

levam o cliente a transferir 
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voluntariamente dinheiro a outra 

contra, não há regras específicas de 

devolução. Os bancos não são obrigados 

a ressarcir o cliente enganado e analisam 

caso a caso. Para Vilain, não seria 

produtivo criar uma regra de devolução, 

já que isso poderia acabar até mesmo 

estimulando novos golpes, com os 

criminosos sabendo de antemão que o 

dinheiro roubado seria ressarcido. 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/06/20/bancos-e-bc-discutem-
como-frear-golpe-no-pix.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Qual é o próximo passo na 
dança das cadeiras da 
Petrobras? 
 
É previsto que Paes de Andrade possa 
assumir a empresa apenas depois da 
segunda metade de julho 
 
Por Alessandra Saraiva, Gabriela Ruddy 
e Fábio Couto, Valor — Rio 
20/06/2022 11h55  Atualizado há 17 
minutos 

 
Ao assumir a presidência 

da Petrobras, em cerimônia no dia 14 

de abril desse ano, José Mauro 

Coelho, ex-secretário de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis do Ministério 

das Minas e Energia (MME), ocupava 

um cargo que, em período de um ano e 

meio, já teve dois ocupantes: Roberto 

Castello Branco, demitido em 

fevereiro de 2021; e Joaquim Silva e 

Luna, demitido em março de 2022. 

 

Com o pedido de demissão de 

Coelho, confirmado hoje em 

comunicado à Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), os olhos 

do mercado agora se voltam para os 

próximos passos, dentro da empresa, 

com a troca de comando da petroleira. A 

mudança já estava prevista desde o final 

de maio, quando o presidente da 

República, Jair Bolsonaro, 

indicou Caio Paes de Andrade, até 

então secretário do Ministério da 

Economia, para a presidência 

da Petrobras. 

 

A renúncia de Coelho na manhã de hoje 

pode encurtar o processo de substituição 

do CEO. Na prática, Coelho deixa hoje 

mesmo o comando da empresa - mas o 

novo presidente não pode assumir, 

agora de imediato, a presidência da 

companhia. Até que Andrade passe a 

ocupar o cargo, o atual diretor de 

exploração e produção, Fernando 

Borges, vai ser o presidente 

interino da empresa. 

 

Isso porque há um trâmite para novo 

presidente assumir a Petrobras. Mas 

como isso vai ser dar, na prática? 

 

Em primeiro lugar, Paes de Andrade 

precisa ser eleito membro do conselho 

de administração em uma assembleia 

geral extraordinária (AGE) de acionistas 

antes de assumir como CEO. Coelho, 

também membro do conselho de 

administração além de presidente 

da Petrobras, também renunciou hoje 

ao cargo de conselheiro na empresa. A 

expectativa do mercado é saber quando 

será essa AGE, ainda sem data, até o 

momento. 

 

É somente após essa assembleia que 

Paes de Andrade, indicado pelo governo 

após críticas do presidente da República 

à política de preços de combustíveis da 

companhia – e motivo da queda de 

Coelho -, poderá assumir a Petrobras. 

 

A AGE também vai precisar reeleger oito 

membros do conselho, pois Coelho foi 

eleito ao colegiado pela modalidade de 

voto múltiplo, que prevê que todos os 

indicados por esse modelo precisam ser 

destituídos no caso de troca de um dos 

nomes. 

 

A lista de indicados pelo governo à 

conselheiros da Petrobras já foi 

enviada pela União à petroleira, com os 

respectivos currículos de cada um – 

inclusive de Paes de Andrade. 

 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/20/presidente-da-petrobas-pede-demissao.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/20/presidente-da-petrobas-pede-demissao.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/20/presidente-da-petrobas-pede-demissao.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/20/presidente-da-petrobas-pede-demissao.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/20/petrobras-nomeia-fernando-borges-diretor-de-explorao-e-produo-como-presidente-interino.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/20/petrobras-nomeia-fernando-borges-diretor-de-explorao-e-produo-como-presidente-interino.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/20/petrobras-nomeia-fernando-borges-diretor-de-explorao-e-produo-como-presidente-interino.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/20/petrobras-nomeia-fernando-borges-diretor-de-explorao-e-produo-como-presidente-interino.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
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É importante ressaltar que 

a Petrobras reforçou as checagens dos 

executivos indicados para assumir vagas 

na empresa nos últimos anos, como 

parte dos esforços para melhorar a 

governança na empresa depois da 

Operação Lava-Jato. Hoje, para assumir 

um cargo na Petrobras, qualquer 

executivo passa primeiro por um 

processo conhecido como “background 

check” de integridade (BCI), que levanta 

informações e elabora uma avaliação. 

 

Assim, todos os indicados - incluindo 

Paes de Andrade -, para assumir vaga no 

conselho da estatal, vão passar por esse 

processo de BCI, que é a primeira etapa 

da análise. Nessa fase, o objetivo é 

verificar se a indicação atende às 

exigências legais e da política de 

nomeações da estatal. 

 

Quando essa checagem é feita, as 

informações levantadas no BCI são 

entregues ao Comitê de Elegibilidade 

(Celeg) da estatal. Esse comitê é ligado 

ao Comitê de Pessoas (Cope), formado 

por conselheiros da estatal e membros 

de outros comitês da empresa. É 

importante frisar que essa etapa é 

prevista em legislação que rege a 

companhia. O Cope é um órgão previsto 

na Lei das Estatais (13.303/2016). 

 

Assim, o Celeg avalia os dados 

levantados no BCI e pode solicitar 

informações adicionais, caso necessário. 

Esse comitê, então, publica uma ata, que 

indica se os executivos preenchem os 

requisitos para concorrer aos cargos e se 

não há vedações para que assumam as 

funções. 

 

Enquanto essa análise dos indicados 

ocorre, o conselho de administração 

atual da companhia precisa convocar a 

assembleia de acionistas. A convocação 

precisa ocorrer com, pelo menos, 30 dias 

de antecedência da data de realização da 

AGE. 

 

Assim, como ainda não ocorreu a 

convocação da assembleia, pelos 

conselheiros, e hoje é dia 20 de junho, já 

que existe esse prazo previsto por lei, é 

previsto que Paes de Andrade possa 

assumir a empresa apenas depois da 

segunda metade de julho. 

 

Depois da eleição do novo conselho na 

AGE, o colegiado se reunirá para 

confirmar Paes de Andrade como 

presidente executivo. Essa reunião pode 

acontecer nas horas seguintes à própria 

assembleia. Em seguida, o executivo 

assina o termo de posse em uma 

cerimônia pública. 

 

 
Petrobras reforçou as checagens dos 

executivos indicados para assumir vagas 

na empresa nos últimos anos, como 

parte dos esforços para melhorar a 

governança na empresa depois da 

Operação Lava-Jato — Foto: Leo 

Pinheiro/Valor 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/20/qual-e-o-proximo-
passo-na-danca-das-cadeiras-da-
petrobras.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Carf afasta acusação de fraude 
pela Receita e derruba 
cobrança de IR 
 
Sócio vendeu participação em empresa 
por um valor muito inferior ao 
patrimônio líquido indicado em balanço 
 
Por Bárbara Pombo — De São Paulo 
20/06/2022 05h02  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Caio Malpighi: Fisco não pode 

determinar se preço é valido ou não — 

Foto: Divulgação 

 

A Câmara Superior do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf) derrubou uma cobrança de 

Imposto de Renda (IRPJ) contra um 

contribuinte que vendeu participação 

em uma empresa por um valor muito 

inferior ao patrimônio líquido indicado 

em balanço. Por unanimidade de votos, 

os conselheiros da última instância do 

tribunal administrativo entenderam que 

a Receita Federal não comprovou fraude 

na operação. 

 

No caso, o contribuinte tinha pouco mais 

de 98% das ações com direito a voto em 

uma companhia de máquinas e 

equipamentos. O investimento na 

controlada estava avaliado em R$ 9,8 

milhões. Mas, a venda da participação 

ocorreu por apenas R$ 112,1 mil. 

 

No processo, o então controlador 

justificou que se desfez do investimento 

diante da impossibilidade de 

recuperação financeira da empresa. Um 

ano depois da alienação das ações para 

um terceiro, foi decretada a falência da 

companhia. 

 

Com a perda de capital, o contribuinte 

abateu a diferença entre os valores da 

base de cálculo do IRPJ, considerando-a 

como despesa na apuração do imposto. 

O Fisco, porém, não concordou com a 

operação. Passou a exigir o tributo sem 

contar com a dedução. Entendeu que 

teria ocorrido ato de liberalidade dos 

administradores à custa da companhia e 

exercício abusivo de poder pelo acionista 

controlador, práticas vedadas pela Lei 

das S/A (n° 6.404/76). 

 

Na 1ª Turma da Câmara Superior do 

Carf, os conselheiros entenderam que a 

Receita, para invalidar a operação, 

deveria juntar provas e fundamentação 

específicas para isso. Além disso, 

levaram em conta que a venda da 

participação acionária ocorreu para um 

terceiro sem relação prévia com a 

controlada ou a controladora. 

 

“Tendo o contribuinte apresentado o 

contrato em que foi fundado o negócio, 

para que o Fisco pudesse realizar o 

lançamento deveria comprovar a 

inveracidade da operação, inclusive 

demonstrando eventual fraude ou 

simulação na operação, ônus que a 

autoridade fiscal não logrou êxito de se 

desincumbir”, escreveu, no voto, o 

conselheiro Fernando Brasil de Oliveira 

Pinto, relator do processo (nº 

15374.000746/2001-31). O julgamento 
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foi realizado em abril e o acórdão 

publicado em maio. 

 

Segundo advogados tributaristas, a 

decisão é relevante por pelo menos dois 

aspectos. O primeiro é o de garantir a 

liberdade do contribuinte de vender o 

próprio bem pelo valor que entender 

pertinente, desde que exista razão 

econômica para isso. 

 

“É um precedente importante quando a 

Câmara Superior [do Carf] fala que o 

contribuinte pode alienar por valor 

muito inferior ao patrimônio líquido e 

isso não faz ele responder por infração 

tributária. O Fisco não pode determinar 

se o preço é valido ou não”, diz Caio 

Malpighi, do Mannrich e Vasconcelos 

Advogados. 

 

Para Aristóteles de Queiroz Câmara, 

sócio do Serur Advogados, a decisão é 

também relevante por considerar 

suficientes os documentos juntados pelo 

contribuinte, especialmente o contrato 

de compra e venda da participação 

acionária, para provar a materialidade 

da operação. “É um parâmetro que pode 

ser usado em outros julgamentos, no 

sentido de que cabe ao Fisco demonstrar 

o motivo pelo qual o valor não está 

correto e não simplesmente 

desconsiderar [a operação] em 

argumentos gerais”, diz. 

 

A Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN) afirmou, em nota, que 

“o caso está centrado em análise de 

provas, de peculiaridades do caso 

concreto e da forma como foi feita a 

acusação fiscal”. Segundo a Fazenda, 

após examinar e apreciar esses aspectos, 

a 1ª Turma da Câmara Superior 

entendeu que “não havia elementos de 

prova suficientes para fundamentar o 

lançamento, razão pela qual o colegiado 

decidiu manter a exoneração do 

lançamento”. 

  
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/06/20/carf-afasta-acusacao-
de-fraude-pela-receita-e-derruba-
cobranca-de-ir.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Justiça determina penhora de 
milhas aéreas para pagar 
dívida 
 
Medida pode reduzir índice de 
processos cíveis e trabalhistas parados 
por falta de bens 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
20/06/2022 05h02  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Maria Tereza Tedde: tudo que tem valor 

pode virar dinheiro, ser transferido ou 

penhorado para quitar dívidas — Foto: 

Claudio Belli/Valor 

 

Decisões recentes da Justiça do 

Trabalho e da Justiça comum têm 

determinado a penhora de milhas aéreas 

de devedores, na ausência de dinheiro 

ou bens para quitar condenações 

judiciais. Juízes vêm aceitando os 

pedidos dos credores, que alegam que 

esses pontos têm expressão econômica e 

são comercializados em troca de 

dinheiro ou produtos. 

 

As milhas podem acelerar a tramitação 

de processos judiciais. Muitos deles não 

conseguem ser encerrados porque não é 

localizado patrimônio para quitar a 

dívida. Na Justiça estadual comum, por 

exemplo, a taxa de congestionamento 

estimada da em 2021 é de 70%. Já na 

Justiça do Trabalho, 44%, segundo 

dados do último Justiça em Números, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Essa taxa mede quantos por cento dos 

processos ficaram parados sem solução, 

em relação ao total tramitado em um 

ano. 

 

Os juízes têm fundamentado as decisões 

no artigo 789 do Código de Processo 

Civil (CPC). O dispositivo prevê que o 

devedor responde com todos os bens 

presentes e futuros para cumprir as 

obrigações, salvo as restrições 

estabelecidas em lei. 

 

A penhora de pontos de milhagem está 

sendo cada vez mais aceita pelo 

Judiciário, segundo a advogada 

trabalhista Mayra Palópoli, do Palópoli 

& Albrecht Advogados. Ela afirma haver 

casos de as milhas entrarem, inclusive, 

na partilha de processo de divórcio. 

“Eles integram os patrimônios pessoais, 

sendo indiscutível o seu valor 

econômico, uma vez que podem ser 

trocados por produtos e serviços ou 

ainda ser vendidos a terceiros, por meio 

de agências especializadas”, diz. 

 

Em decisão liminar, o desembargador 

Mário-Zam Belmiro Rosa, do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal (TJDF), 

determinou a penhora de 62.929 pontos 

do programa TAM Fidelidade, do sócio 

de uma empresa de criptomoedas, 

acusado de pirâmide financeira. A 

medida foi tomada após buscas nos 

sistemas do Judiciário não encontrarem 

patrimônio para satisfação da dívida. 

 

A solicitação tinha sido negada em 

primeira instância porque prevaleceria 

na Corte o entendimento de que milhas 

aéreas são impenhoráveis, por não 

existir mecanismo seguro e idôneo para 

sua conversão em dinheiro. Contudo, o 

credor recorreu. O desembargador 
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apontou que tais pontuações são hoje 

comercializadas em vários sites 

(processo nº 0712398-

97.2022.8.07.0000). 

 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(TJMG) também admitiu a penhora de 

milhas aéreas para quitar parte de uma 

dívida de mais de R$ 300 mil de um 

sócio de uma empresa ambiental com 

um banco. No caso, houve diversas 

tentativas infrutíferas de localização de 

outros bens. A decisão da 13ª Câmara 

Cível foi unânime. 

 

O relator, desembargador Luiz Carlos 

Gomes da Mata, afirma, no voto, que 

“pontos e milhagens de programas de 

fidelidade possuem, sim, valor 

monetário, e não há impedimento à 

conversão em valores, já que, existem 

várias empresas especializadas que 

comercializam milhas aéreas” (AI nº 

100241311678112001). 

 

Tudo que tem valor pode ser monetizado 

e virar dinheiro, pode ser transferido ou 

penhorado para quitar dívidas, com 

exceção das vedações legais como bem 

de família ou salário, segundo a 

advogada Maria Tereza Tedde, do Tedde 

Advogados. “Considerando que as 

milhas têm um valor em dinheiro, 

conseguimos negociar e são passíveis de 

avaliação e transferência, qualquer tipo 

de decisão que defira a penhora desse 

tipo de ativo é uma decisão legal, com 

fundamento no Código de Processo 

Civil”, diz. 

 

Contudo, Maria Tereza lembra que não 

há uma definição legal sobre como 

operacionalizar a penhora desses bens. 

“Quem se notifica, quem teria esse 

direito, para fazer a penhora, mas 

entendo ser possível”, diz. 

 

Tecnicamente, segundo Maria Tereza, 

vedar a transferência de um bem 

significa gravá-lo com cláusula de 

inalienabilidade. É o que a lei prevê, em 

contratos de doação e em testamentos, 

no caso cessão de bem a terceiro de 

forma gratuita - e o bem fica 

impenhorável. Ela ressalta, porém, que a 

aquisição de milhas não é gratuita. 

 

Na área trabalhista também existem 

decisões favoráveis à penhora de 

milhagem. Recentemente, a 2ª Turma 

do Tribunal Regional do Trabalho do 

Distrito Federal analisou o caso de um 

trabalhador que está, desde 2014, 

tentando localizar bens para receber 

verbas trabalhistas. Foram realizadas 

diligências nos sistemas Bacenjud, 

Infojud, Renajud, todas sem sucesso. 

 

Em primeira instância, o juiz negou o 

pedido da penhora de milhas por 

entender que não existem mecanismos 

seguros e idôneos que permitam sua 

conversão em dinheiro. O funcionário 

então recorreu ao TRT. 

 

O relator do caso, desembargador Mário 

Macedo Fernandes Caron, destacou que, 

embora ainda não haja legislação 

específica relativa à venda de milhas, a 

emissão de passagens aéreas com milhas 

pertencentes a cliente fidelizado em 

favor de terceiros é possível e encontra 

previsão nos programas de fidelização, 

que admitem a troca milhagens ou 

pontos por produtos e serviços. 

 

Ainda ressaltou a existência de agências 

especializadas em intermediar a compra 

de milhas. Disse que tem sido cada vez 

mais comum que casais em processo de 

divórcio passem a ter o direito de dividir 

outros tipos de bens acumulados na vida 

em comum, como é o caso de milhas 

aéreas, “circunstâncias que evidenciam 
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o valor econômico de tal produto”, 

lembrou o desembargador. 

 

Ele determinou a expedição de ofício aos 

programas de fidelização indicados no 

processo para que, em até 10 dias úteis, 

sob pena de multa diária, informem 

sobre a participação dos sócios e, em 

caso positivo, que seja feita a respectiva 

penhora (processo nº 0000025-

43.2014.5.10.0802). 

 

Esse posicionamento, contudo, ainda 

não é dominante no Judiciário. O tema é 

polêmico até mesmo nas empresas 

aéreas, que divergem sobre a 

possibilidade prática do cumprimento 

das decisões judiciais. 

 

A assessoria de imprensa da Latam 

informou, por nota ao Valor, que “‘está 

atenta aos movimentos e tendências 

envolvendo essa prática nas esferas 

jurídicas”. E que a companhia, “quando, 

eventualmente, for obrigada a cumprir 

uma determinação de penhora, assim o 

fará”. 

 

A MaxMilhas, plataforma de 

intermediação de venda de milhas, 

esclarece, por nota, que no caso de ações 

judiciais, “só consegue depositar o valor 

referente à venda das milhas para outra 

pessoa se o próprio programa de 

fidelidade, que detém as milhas do 

cliente, realizar a troca de titularidade”. 

Ainda informa que “quando o 

consumidor solicita essa transferência, 

os bancos ou emissores dos cartões 

devem comprar as milhas que seriam 

convertidas para o cliente, gerando 

receita, além de passar o controle 

(inclusive sobre a validade das milhas) 

para o programa”. 

 

Já a companhia aérea Gol aponta, em 

nota, que esse tipo de bonificação “não 

caracteriza um direito patrimonial 

material que possa ser alienado ou 

penhorado como outros bens”. Além 

disso, diz a Gol, “a natureza da relação 

estabelecida entre participantes e 

empresas que administram os 

programas de fidelidade, as 

características das milhas, as restrições 

que possuem o regulamento dos 

Programas de Fidelidade e a 

inviabilidade de se atingir o objetivo 

jurídico desejado impossibilitam a 

penhorabilidade ou alienabilidade das 

milhas.” 

 

Procurada pela reportagem, a 

companhia aérea Azul não retornou até 

o fechamento da edição. 

 

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

cia/2022/06/20/justica-determina-

penhora-de-milhas-aereas-para-pagar-

divida.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Censo 2022: IBGE inicia hoje 
1ª pesquisa de campo, com 
foco no entorno dos 
domicílios 
 
Em etapa que antecede visitas às 
residências, agentes percorrerão ruas 
brasileiras para verificar itens como 
existência de ponto de ônibus, vias para 
bicicletas e iluminação pública 
 
Por Carolina Nalin — Rio 
20/06/2022 10h00  Atualizado há 2 
horas 
 

Agentes censitários do IBGE percorrem 

as ruas brasileiras para conhecer o 

território Hermes de Paula 

 

O IBGE inicia nesta segunda-feira a 

Pesquisa de Entorno dos Domicílios, em 

que supervisores censitários percorrem 

as ruas brasileiras para conhecer o 

território. A coleta marca o início das 

operações urbanas do Censo 

Demográfico 2022 e antecede a 

operação da coleta domiciliar, que será 

feita pelos recenseadores a partir do mês 

de agosto. 

 

Sem entrevistas, o objetivo nessa 

primeira fase é levantar informações via 

observação sobre a infraestrutura dos 

espaços urbanos, a fim de garantir uma 

melhor cobertura do Censo. 

 

— Esse trabalho do supervisor vai 

permitir que o recenseador faça uma 

melhor cobertura na coleta do 

questionário domiciliar, conhecendo 

melhor a realidade e os desafios do 

processo censitário. A pesquisa também 

ajuda na formulação de políticas 

públicas para melhoria da qualidade de 

vida da população — explica Filipe 

Borsani, supervisor técnico da pesquisa. 

 

Baseado em pesquisas internacionais, o 

levantamento do IBGE qualifica o 

entorno dos domicílios ao considerar 

temas como acessibilidade, circulação, 

equipamentos públicos e meio 

ambiente. A operação conta com 22.745 

agentes censitários que vão percorrer 

326.643 setores censitários [unidades 

territoriais] em todos os 5.570 

municípios brasileiros. 

 

Durante a apuração, os agentes vão 

circular pelas ruas e preencher um 

questionário com dez quesitos sobre o 

espaço urbano, como se há iluminação 

pública na via, calçada, ciclovia e até 

rampa para cadeirantes. Com as 

informações, será possível saber 

quantos municípios possuem 

iluminação pública adequada, bem 

como ciclovia, bueiro, entre outras 

características. 

 
Foram incluídos três novos critérios 

nesta edição da pesquisa de entorno dos 

domicílios a fim de obter um melhor 

aproveitamento dos dados. 

 

Veja os quesitos investigados: 
 

 Capacidade de circulação da via 

[trânsito de caminhões, ônibus, carros, 

pedestres, motos, bicicletas, etc.] 

 Pavimentação da via 

 Bueiro/Boca de Lobo 

 Iluminação pública 
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 Existência de calçada 

 Rampa para cadeirante 

 Arborização 

 Ponto de ônibus/Van (novo) 

 Via sinalizada para bicicletas (novo) 

 Obstáculo na calçada (novo) 

 

— Já tínhamos na pesquisa de 2010 a 

pergunta sobre existência de calçada e 

agora com a nova pergunta estamos 

detalhando a qualificação da calçada. E 

isso é importantíssimo para discussão de 

mobilidade urbana no país — detalha 

Barsoni. 

 

As aplicações com base nos dados 

coletados são muitas, aponta Cláudio 

Stenner, diretor de Geociências do 

IBGE: 

 

— De maneira prospectiva, podemos 

pensar em políticas que tornem as 

cidades mais acessíveis para cadeirantes 

em uma área periférica da cidade a partir 

desses dados. Ou até mesmo para criar 

política de transporte nacional ou de 

desenvolvimento regional de estímulo à 

ciclovia nas cidades. 

 

Mapeamento das comunidades 
 
É a primeira vez que a pesquisa do 

entorno dos domicílios vai percorrer 

todos os aglomerados subnormais, como 

são classificadas as ocupações 

irregulares nas periferias brasileiras. Na 

pesquisa anterior, somente cerca de 

metade desses aglomerados foram 

contabilizados. 

 

Barsoni explica que há uma dificuldade 

a mais para registrar dados desses 

espaços urbanos, já que normalmente 

contam com becos e vielas cujas quadras 

não são mapeadas e as construções 

estreitas dificultam o uso do tracking - 

sistema de rastreamento que capta o 

percurso realizado pelo agente. 

 

— Para isso, desenvolvemos um sistema 

de contagem de edificação na hora da 

coleta. Estamos pensando nas 

dificuldades, mas sabemos que esses 

dados são importantíssimos, até porque 

geralmente são essas as localidades mais 

carentes de equipamentos urbanos — 

ressalta Barsoni. 

 

A pesquisa ocorre do dia 20 de junho ao 

dia 12 de julho. Os resultados do 

levantamento do entorno dos domicílios 

serão divulgados em 2023 e poderão 

auxiliar os novos gestores eleitos na 

formulação de políticas públicas com 

dados atualizados. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/censo-2022-ibge-inicia-
hoje-1a-pesquisa-de-campo-com-foco-
no-entorno-dos-domicilios.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/censo-2022-ibge-inicia-hoje-1a-pesquisa-de-campo-com-foco-no-entorno-dos-domicilios.ghtml
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Economia 

Contrariando desejo do 
governo, Conselho da 
Petrobras nomeia diretor da 
empresa como interino 
 
Fernando Borges, que está na diretoria 
de Exploração e Produção, foi nomeado 
presidente da estatal interinamente 
 
Por Bruno Rosa 
20/06/2022 11h28  Atualizado há um 
minuto 
Fernando Borges, atual diretor 
executivo de Exploração e Produção da 
Petrobras, está há 38 anos na 
estatal Alaor Filho/Agência Petrobras 
 
Logo após informar a renúncia de 

José Mauro Coelho da presidência 

da Petrobras, a companhia informou 

em outro comunicado à Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) que o 

presidente do Conselho de 

Administração, Márcio Weber, nomeou 

como presidente interino da companhia 

Fernando Borges, que hoje é diretor-

executivo de Exploração e Produção. 

 

A nomeação ocorre com base no artigo 4 

do art. 27 de seu Estatuto Social, "até a 

eleição e posse de novo Presidente nos 

termos do art. 20 do Estatuto Social." 

 

Mais cedo, fontes do 

governo indicavam que Caio Paes 

de Andrade assumiria 

interinamente a presidência da 

companhia e que, depois de ter seus 

documentos analisados pelo Comitê de 

Pessoas, seria efetivado no cargo em 

poucos dias. 

 

Análise de documentos 
 

A análise dos documentos foi inciada, 

mas ainda não foi finalizada. Os 

conselheiros chegaram a discutir 

internamente uma brecha para que que 

Paes de Andrade pudesse ser eleito de 

forma interina sem o aval da assembleia 

de acionistas, mas optou-se pela 

nomeação de um dos diretores da 

empresa. 

 

A nomeação de Borges é vista como uma 

solução temporária porque o estatuto 

exige que algum nome seja indicado à 

presidência quando o cargo fica vago. 

Paes de Andrade assumiria num 

segundo momento. 

 

Segundo a colunista Malu Gaspar, 

porém, o executivo não preenche os 

critérios estabelecidos pela Lei das 

Estatais para ocupar a presidência da 

Petrobras. 

 

Paes de Andrade é nome de confiança do 

ministro da Economia Paulo Guedes 

e havia sido indicado por Jair 

Bolsonaro para o lugar de Coelho 

quando o presidente da República 

demitiu o executivo, em maio. Coelho 

não pôde ser substituído na época de 

forma imediata porque a troca de 

comando na Petrobras precisa seguir um 

rito burocrático. 

 

Desde então, Coelho vinha sendo 

pressionado a renunciar. A pressão 

aumentou no fim de semana, quando o 

presidente da Câmara, Arthur Lira, ligou 

pessoalmente para o executivo. Lira 

também escreveu um artigo publicado 

na imprensa classificando-o como 

líder "ilegítimo". 

 

Tanto Lira como Bolsonaro defendem 

mudanças na política de preços da 

Petrobras, que hoje segue a paridade 

internacional, ou seja, acompanha os 

preços do petróleo no exterior. O último 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/presidente-da-petrobras-pede-demissao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/presidente-da-petrobras-pede-demissao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/presidente-da-petrobras-pede-demissao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/nome-de-bolsonaro-e-assessor-de-guedes-vai-assumir-petrobras-de-forma-interina.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/nome-de-bolsonaro-e-assessor-de-guedes-vai-assumir-petrobras-de-forma-interina.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/nome-de-bolsonaro-e-assessor-de-guedes-vai-assumir-petrobras-de-forma-interina.ghtml
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/mesmo-apos-renuncia-de-presidente-executivo-indicado-pelo-governo-ainda-nao-pode-assumir-petrobras.html
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/mesmo-apos-renuncia-de-presidente-executivo-indicado-pelo-governo-ainda-nao-pode-assumir-petrobras.html
https://blogs.oglobo.globo.com/malu-gaspar/post/mesmo-apos-renuncia-de-presidente-executivo-indicado-pelo-governo-ainda-nao-pode-assumir-petrobras.html
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/2022/06/lira-chama-presidente-da-petrobras-de-ilegitimo-e-ameaca-investigar-ganhos-de-diretores-da-estatal.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/lira-chama-presidente-da-petrobras-de-ilegitimo-e-ameaca-investigar-ganhos-de-diretores-da-estatal.ghtml
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reajuste de combustíveis foi anunciado 

na seta-feira passada. 

 

O Conselho de Administração deve se 

reunir nos próximos dois ou três dias 

para indicar Paes de Andrade como 

conselheiro e, depois, como presidente. 

A análise da documentação do executivo 

está na reta final, "mas não há como 

arriscar uma data” para o encontro, 

segundo uma fonte. Enquanto isso, 

Borges segue na presidência de forma 

interina. 

 

Quem é o presidente interino 
 
Borges está há 38 anos na Petrobras. Ele 

já ocupou diversas funções gerenciais na 

área de Exploração e Produção, a área 

mais importante da empresa e 

responsável pelo pré-sal. Já ocupou a 

gerência Executiva de Libra, no pré-sal. 

 

Segundo a estatal, ele é engenheiro civil 

graduado pela Universidade Federal de 

Uberlândia, em Minas Gerais. 

 

Entre abril de 2016 e março de 2020, 

exerceu a função de diretor no Instituto 

Brasileiro de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis (IBP). É ainda, desde 

abril de 2016, diretor da Associação 

Brasileira de Empresas de Exploração e 

Produção de Petróleo e Gás (ABEP). 
 

https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/noticia/2022/06/contrariando-
desejo-do-governo-conselho-da-
petrobras-nomeia-diretor-da-empresa-
como-interino.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Mercado eleva projeção da 
Selic para 13,75% no final do 
ciclo da alta de juros 
 
Índice anterior era de 13,25%, de 
acordo com pesquisa do 'Projeções 
Broadcast' feita com bancos e 
instituições financeiras 

 
Cícero Cotrim e Guilherme Bianchini, O 
Estado de S.Paulo 
20 de junho de 2022 | 05h00 
 
A indicação, na semana passada, do 

Comitê de Política Monetária (Copom), 

do Banco Central, de que deve aumentar 

a taxa Selic em até 0,5 ponto porcentual 

na próxima reunião em agosto fez os 

economistas do mercado financeiro 

revisarem as projeções para a taxa de 

juros básica neste ano.  

 

A maioria dos bancos e instituições 

consultadas em pesquisa do Projeções 

Broadcast agora prevê que o Banco 

Central deve subir os juros para 13,75% 

ao ano no final do ciclo de aperto 

monetário. Há uma semana, antes da 

reunião do Copom, a estimativa era de 

13,25%.  

 

De 38 instituições consultadas, 28 (74%) 

esperam um aumento de 0,5 ponto 

porcentual dos juros na próxima reunião 

do Copom, em agosto, a 13,75%. Outras 

nove (24%) estimam alta de 0,25 ponto. 

Uma casa prevê a manutenção da taxa 

Selic em 13,25%. 

Ramos, do Goldman Sachs, diz que 

BC está olhando a convergência nos 

próximos dois anos Foto: Felipe 

Rau/Estadão 

 

Para 30 de 37 instituições (81%), o BC 

deve interromper a alta de juros em 

agosto. Outras sete (19%) esperam que o 

BC continue elevando a taxa Selic em 

setembro. Para o fim do ano, a maioria 

dos bancos projeta a Selic em 10%, ante 

9,63% na pesquisa anterior.  

 

Meta ainda distante 
 
Apesar do maior aperto nos juros, 

economistas ouvidos pela reportagem 

acreditam que o BC não deseja estender 

o ciclo de aumento para além da 

próxima reunião e está disposto a tolerar 

uma inflação acima do centro da meta 

(3,25%) no ano que vem. Isso porque o 

comitê alterou a comunicação e disse 

considerar a estratégia compatível com 

uma convergência da inflação “para o 

redor da meta”, em vez de “para a meta”, 

como no comunicado anterior. 

 

“O BC está basicamente dizendo que está 

olhando a convergência nos próximos 

dois anos”, diz o diretor de pesquisa do 

Goldman Sachs para América Latina, 

Alberto Ramos.  

 

Para o economista-chefe do Banco 

Original, Marco Caruso, o comunicado 

marca que a intenção do BC é a de não 

subir a taxa Selic para além de 13,75%. 

“O Copom deu a dica de que está 

olhando um horizonte mais longo e, de 
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alguma forma, deixou o espaço aberto 

para dizer que não vai levar a ferro e fogo 

o centro da meta do ano que vem”, diz 

Caruso. 

 

Leonardo Costa, economista da ASA 

Investments, acredita que o BC está se 

deparando com a realidade de que a 

inflação de 2023 vai ficar distante do 

centro da meta. “A menos que haja uma 

piora adicional, o desejo do BC continua 

sendo de encerrar o ciclo em agosto.”  

 

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

ias/geral,pesquisa-selic-projecoes-

revisao-juros-inflacao,70004096622  

 

Retorne ao índice 
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Decisão do STF sobre rol 
taxativo de procedimentos e 
medicamentos da ANS está 
correta 
 
Finalmente, a lei determina que o rol é 
taxativo; decisão pode parecer injusta, 
mas, de verdade, está correta 

 
Antonio Penteado Mendonça, O Estado 
de S.Paulo 
20 de junho de 2022 | 05h00 
 
A recente decisão do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) sobre a taxatividade do 

rol de procedimentos e medicamentos 

da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) para os planos de 

saúde privados pode parecer injusta, 

mas, de verdade, está correta. 

 

A diferença entre um rol taxativo e outro 

exemplificativo é que o taxativo é 

impositivo, ou seja, o que está incluído 

vale, o que não está não vale. Já o rol 

exemplificativo é apenas um balizador, 

um exemplo ilimitado do que poderia 

estar coberto, ou seja, tudo. 

 

Adotando o rol exemplificativo, a Justiça 

estaria dizendo que não há rol, que está 

tudo coberto, seja procedimento ou 

medicamento, aprovado pelo País ou 

não, extrapolando inclusive as 

obrigações legais do Serviço Único de 

Saúde (SUS). Ao contrário do que se 

imagina, o SUS tem limites quanto ao 

fornecimento de procedimentos e 

medicamentos não aprovados pelas 

autoridades.  

Rol exemplificativo elevaria os custos de 

procedimentos e medicamentos  Foto: 

Tiago Queiroz/Estadão 

 

Se o rol da ANS fosse considerado 

exemplificativo, haveria um absurdo 

jurídico, já que os planos de saúde 

privados teriam mais abrangência do 

que o SUS, ficando obrigados a atender 

ilimitadamente a todas as solicitações 

médicas.  

 

Haveria a descaracterização das 

disposições constitucionais sobre a 

saúde em geral e os planos de saúde 

privados especificamente, que 

deixariam de atuar complementarmente 

ao SUS, conforme determinado pelo 

artigo 199 da Constituição Federal, para 

se tornar provedores universais, com 

atribuições mais amplas do que as do 

próprio SUS, na medida em que 

passariam a oferecer, obrigatoriamente, 

cobertura para todos os procedimentos e 

medicamentos, inclusive os sem 

autorização para uso no País, mediante 

uma requisição médica.  

 

Num exemplo extremado, mas não 

impossível, os planos de saúde privados 

poderiam ter de custear procedimentos 

e medicamentos proibidos pela 

legislação ou não aprovados pelos 

órgãos normatizadores e fiscalizadores 

das operações de saúde no País. 

 

O resultado da adoção de um rol 

exemplificativo de procedimentos e 

medicamentos seria o encarecimento 



21 

 

brutal dos planos de saúde privados, 

que, para se manter operacionais, teriam 

de repassar os custos para seus 

segurados. 

 

Vale lembrar que os planos de saúde 

privados se baseiam no princípio do 

mutualismo para fazer frente aos custos 

dos procedimentos cobertos, das 

despesas administrativas, comerciais e 

tributárias, além do retorno para a 

operadora. 

 

O que custeia o plano é a contribuição 

proporcional ao risco que cada 

participante paga para a operadora.  

 

Para calcular o preço do plano, a 

operadora precisa conhecer os seus 

custos. Ou seja, ela precisa saber o que 

terá de pagar individualmente e aplicar 

cálculos atuariais para determinar as 

despesas com a operação, levando em 

conta o total dos participantes. Isso só é 

possível com um rol taxativo.  

 

Um rol exemplificativo elevaria o custo 

da operação para patamares que 

gerariam mensalidades impagáveis para 

a maioria da população, inviabilizando o 

sistema. 

 

Finalmente, a lei determina que o rol é 

taxativo.   

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,coluna-penteado-mendonca-
rol-taxativo-ons,70004096587  
 
Retorne ao índice 
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Receita Federal deve abrir 
consulta a lote do IR 2022 
com correção nesta semana 
 
Segundo lote de restituições terá 
correção de 1% pela taxa Selic 

 
20.jun.2022 às 4h00 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
A Receita Federal deverá abrir, nesta 

quinta-feira (23), a consulta ao 

pagamento do segundo lote de 

restituições do Imposto de Renda 2022. 

O lote atenderá contribuintes que não 

fazem parte das prioridades legais e 

terá correção de 1% com base na taxa 

básica de juros (Selic). 

 

A consulta costuma ser liberada a partir 

das 10h, no site da Receita ou 

pelo Portal e-CAC. O depósito dos 

valores será feito na quinta-feira (30), na 

conta informada pelo trabalhador ao 

declarar o IR. Terão direito à restituição 

os contribuintes que enviaram a 

declaração nos primeiros dias do prazo e 

não caíram na malha fina. Cidadãos com 

prioridade legal que saíram da malha 

também recebem. 

 

 

Segundo lote de restituições do IR 2022 

será pago para contribuintes não 

prioritários, com correção de 1% 

- Catarina Pignato 

 

SAIBA FAZER A CONSULTA 
 
A consulta à restituição é feita pela 

internet, no site da Receita Federal ou 

no Portal e-CAC, que é o Centro de 

Atendimento Virtual do fisco. Para 

consultar por meio do e-CAC, é preciso 

ter senha gov.br. 

 

1. Acesse o Portal e-CAC e vá em 

"Entrar com gov.br" 

2. Na página seguinte, informe o 

CPF e vá em "Continuar" 

3. Depois, digite a senha e vá em 

"Entrar" 

4. Em "Serviços em destaque", vá 

em "Meu Imposto de Renda 

(Extrato da Dirpf)" 

 

Segundo a Receita, mensalmente, o 

órgão recebe da STN (Secretaria do 

Tesouro Nacional) recursos para pagar 

as restituições e cria lotes bancários. No 

primeiro lote, a ordem de prioridade 

para recebimento de restituição incluiu 

idosos, com preferência para os maiores 

de 80 anos, contribuintes com alguma 

deficiência física ou mental ou doença 

grave e contribuintes cuja maior fonte de 

renda seja o magistério. 

 

A partir do segundo lote, os demais 

contribuintes passam a receber, desde 

que não tenham caído na malha fina e 

tenham feito a entrega da declaração nos 

primeiros dias do prazo, de março a 

maio deste ano. No caso das prioridades, 

quando há empate, quem entregou 

primeiro recebe antes. 

 

O dinheiro cai na conta conforme o 

calendário da Receita. Em geral, a 

consulta aos valores é aberta uma 

semana antes da data do depósito. O 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/imposto-de-renda/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/lote-do-imposto-de-renda-pago-em-junho-tera-correcao-de-1-veja-calendario-da-restituicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/lote-do-imposto-de-renda-pago-em-junho-tera-correcao-de-1-veja-calendario-da-restituicao.shtml
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/mais-de-2-milhoes-caem-na-malha-fina-do-imposto-de-renda-2022.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/mais-de-2-milhoes-caem-na-malha-fina-do-imposto-de-renda-2022.shtml
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/Login/Logout
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/Login/Logout
https://www.gov.br/pt-br
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/receita-paga-1o-lote-do-ir-2022-nesta-terca-31-veja-se-vai-receber.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/receita-paga-1o-lote-do-ir-2022-nesta-terca-31-veja-se-vai-receber.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/receita-paga-1o-lote-do-ir-2022-nesta-terca-31-veja-se-vai-receber.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/receita-paga-1o-lote-do-ir-2022-nesta-terca-31-veja-se-vai-receber.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/receita-paga-1o-lote-do-ir-2022-nesta-terca-31-veja-se-vai-receber.shtml
http://www.folha.com.br/
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valor informado é pago na conta-

corrente ou poupança em nome do 

contribuinte informada na declaração. 

Neste ano, também é possível receber 

por Pix, desde que a chave seja o número 

do CPF do declarante. 

 

VEJA O CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO 
DO IR 2022 
 

Lote Data do pagamento 

1º já pago 

2º 30 de junho 

3º 29 de julho 

4º 31 de agosto 

5º 30 de setembro 

 
PRÓXIMOS LOTES TAMBÉM 
SERÃO CORRIGIDOS PELA 
SELIC 
 
O pagamento dos próximos lotes do IR 

também terá correção pela Selic. Ao 

todo, são liberados cinco lotes de 

restituição do Imposto de Renda. 

Segundo Richard Domingos, da Confirp 

Consultoria Contábil, a correção é de 1% 

mais os juros da taxa básica mensal, 

elevando os ganhos de quem declarou 

nos últimos dias. 

 

A taxa Selic subiu para 13,25% na última 

quarta (15), após decisão 

do Copom (Comitê de Política 

Monetária) do Banco Central. O 

colegiado do BC sinalizou que o aumento 

de juros se estenderá para a próxima 

reunião, em agosto, quando prevê uma 

nova alta de igual ou menor magnitude. 

Isso significa um aumento de 0,5 ponto 

percentual ou de 0,25 ponto percentual. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/receita-federal-deve-abrir-
consulta-a-lote-do-ir-2022-com-
correcao-nesta-semana.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Conta de luz virou orçamento 
paralelo da União, diz ex-
secretário de Minas e Energia 
 
Segundo Paulo Pedrosa, é preciso tirar 
do preço da energia os custos de 
subsídios e políticas públicas 

 
20.jun.2022 às 10h00 
Alexa Salomão 
BRASÍLIA 
 
Com 36 anos de atuação na área de 

energia, o engenheiro Paulo Pedrosa é 

conhecido no setor pela persistência em 

defender medidas que possam reduzir a 

conta de luz. 

 

Está em todos os debates sobre o tema, 

como presidente da Abrace (Associação 

Brasileira dos Grandes Consumidores 

Industriais de Energia e Consumidores 

Livres). Mas também se envolveu na 

questão nos cargos públicos em que 

atuou, como diretor-geral da Aneel, a 

agência do setor, e secretário-executivo 

do MME (Ministério de Minas e 

Energia). 

 

 
Paulo Pedrosa, da Abrace (Associação 

Brasileira dos Grandes Consumidores 

Industriais de Energia e Consumidores 

Livres); executivo defende que 

consumidor de energia não pode pagar 

subsídio na conta de luz - 19.10.18 - 

Reinaldo Canato / Folhapress 

 

Na sua avaliação, o teto de 17% a 18% no 

ICMS é bem-vindo, mas precisa ser 

seguido por uma mudança estrutural. 

 

"Na nossa visão, um movimento mais 

efetivo seria tirar de dentro da conta 

aquilo que não deveria estar lá. São 

políticas públicas que o consumidor não 

sabe que está pagando", afirma. 

 

"A Abrace identificou que 'country 

clubs', os clubes campestres, se 

beneficiaram de subsídios da área rural 

como se fossem produtores rurais. 

Imagine a situação. O consumidor que 

está com dificuldade de pagar a conta de 

luz da sua casa paga a conta do country 

club de um cara muito mais rico." 

 

Pedrosa defende que os custos de 

políticas sociais, de desenvolvimento 

regional e política de incentivo a setores 

e empresas, que hoje encarecem a conta 

de luz, deveriam ser transferidas para o 

Orçamento da União. 

 

Em paralelo, diz Pedrosa, o Congresso 

precisa aprovar o Projeto de Lei 414, que 

prevê a modernização do setor. 

 

"O projeto cria os instrumentos para que 

o preço seja, no futuro, formado no 

mercado, a partir da oferta e demanda, 

como já acontece em outros países", 

afirma. 

 

Que diferença faz o teto no ICMS 

para o consumidor de energia 

elétrica? 

 

Entendo que o Congresso deu prioridade 

para questão da energia. Um movimento 

importante começou. É um passo que 

mitiga o custo, mas não é o 

enfrentamento estrutural do problema. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/alexa-salomao.shtml
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Os tributos são cerca de 30% da 

conta de luz, quase um terço do 

problema. Por que apenas mitiga? 

 

Sim, é muito. No entanto, na nossa 

visão, um movimento mais efetivo seria 

tirar de dentro da conta de luz aquilo que 

não deveria estar lá. São políticas 

públicas que o consumidor não sabe que 

está pagando. 

 

Esse movimento de tirar o que está 

escondido na conta de luz é melhor do 

que diminuir imposto. 

 

Primeiro, porque ao diminuir a conta de 

luz, automaticamente está diminuindo o 

imposto, porque ele vai incidir sobre 

uma base menor. 

 

Segundo, porque a redução do preço 

chega até o consumidor. 

 

É preciso ter em mente que há dois 

caminhos para a redução de impostos, o 

da conta de luz mais barata e o da 

produção nacional mais barata. Os 

impostos muitas vezes são 

compensáveis nas cadeias produtivas. A 

redução do imposto é boa para a 

produção. No entanto, não é tão 

importante para o consumidor 

residencial. 

 

Reduzir os custos que estão na tarifa, 

que têm natureza tributária, porque 

fazem parte de políticas públicas, é o 

movimento mais importante, e ele 

precisa vir a seguir. 

 

Tira o custo da conta de luz e 

coloca onde? 

 

No Orçamento. Do jeito que está, no 

fundo, a conta de energia foi 

transformada quase num orçamento 

paralelo da União. Embute políticas 

sociais, de desenvolvimento regional e 

política de incentivo a setores e 

empresas, que obrigam o consumidor a 

comprar uma energia mais cara do que 

ele precisaria. 

 

O sr. pode dar exemplos de custos 

escondidos? 

 

Estão na conta de luz subsídio para 

energia do carvão, que acabou de ser 

renovado. É R$ 1 bilhão por ano. 

 

O consumidor também subsidia 

irrigação e saneamento. Subsidia as 

energias que nem precisam de subsídio 

porque hoje são as mais baratas. 

 

A gente pode chamar essas obrigações 

de cercadinhos VIPs. Áreas protegidas. 

Nelas servem o melhor champanhe, o 

tira gosto especial, tem o sofá mais 

macio. Todo cercadinho sempre começa 

com uma boa história, que até parece 

justificável, e depois jogam a conta para 

os consumidores de energia pagarem. 

 

Veja o subsídio para área rural. A Abrace 

identificou que 'country clubs', os clubes 

campestres, se beneficiaram dele como 

se fossem produtores rurais. Imagine a 

situação. O consumidor que está com 

dificuldade de pagar a conta de luz da 

sua casa paga a conta do country club de 

um cara muito mais rico. 

 

Mas como isso foi possível? 

 

O country club se enquadrou como 

consumidor rural por estar em área 

campestre. 

 

Coisas assim precisam ser desmontadas. 

As escolhas do setor de energia precisam 

ser mais transparentes. 

 

Outro exemplo. Querem retomar Angra 

3. Ela era um grande prejuízo para a 

Eletrobras e foi desmembrada da 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/consumidor-paga-na-conta-de-luz-de-irrigacao-de-soja-a-termica-a-carvao.shtml
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empresa na privatização. Queremos essa 

energia, se ela vai custar quatro vezes 

mais que fontes renováveis? O 

consumidor quer dar subsídio para 

energia nuclear? 

 

O consumidor também vai pagar o 

subsídio daquelas térmicas chamadas de 

jabutis, que entraram no projeto da 

privatização da Eletrobras. A lei mandou 

construir longe dos pontos de consumo, 

e elas vão exigir a construção de 

gasodutos, para levar o gás até lá, a 

construção das próprias termoelétricas, 

e das linhas de transmissão para trazer 

energia de volta aos centros 

consumidores. 

 

Todas essas escolhas que foram 

feitas, muitas delas no Congresso, 

aumentam o custo da energia. A própria 

Empresa de Planejamento Energético, a 

EPE, identificou que o país teria uma 

energia 30% mais cara. 

  

Existem movimentos no 

Congresso tentando rever essas 

térmicas. O sr. considera possível 

reverter? 

 

Depois que você concede um privilégio, 

um subsídio, um incentivo —e o setor 

elétrico tem histórico nisso— é quase 

impossível acabar com eles. 

 

A energia incentivada é mais um 

exemplo. Havia um prazo para você 

apresentar um projeto nessa área. Até o 

último dia em que era permitido 

aderir, foi apresentada uma quantidade 

gigantesca de projetos, que vão gerar 

mais do que toda a capacidade de 

energia que o Brasil tem hoje, 

simplesmente para tentar aproveitar ao 

máximo o subsídio. E já há movimentos 

para tentar postergar esse prazo de 

adesão. 

 

O sr. está falando dos subsídios a 

energias renováveis, como solar e 

eólica? 

 

Sim, desse subsídio que nem é mais 

necessário. 

 

Por que não é mais necessário? 

 

Lá atrás, era preciso ajudar as energias 

eólica e solar porque eram muito caras. 

Jamais conseguiriam competir com 

as grandes hidrelétricas e as térmicas. 

Assim, era preciso ajudá-las para que 

pudessem ter espaço no Brasil. 

 

As tecnologias de produção dessas duas 

energias avançaram muito, e elas, que 

eram as mais caras, se tornaram as mais 

baratas. São viáveis agora. No entanto, 

continuam recebendo subsídios. 

 

É como se um brasileiro humilde 

tivesses crescido na vida, arrumado um 

bom emprego, passasse a ter uma renda 

grande, uma casa, um automóvel e a 

viajar para o exterior, mas, ainda assim, 

continuasse a receber um bolsa família, 

por exemplo. 

 

Retomando a discussão das 

térmicas jabutis, como sr. 

falou. Voltou ao Congresso a 

discussão para tentar incluir em 

projeto de lei um jeito de bancar 

o brasduto, o fundo que vai pagar 

a criação da rede de gasodutos. 

Isso vai avançar? 

 

Temos conversado com muita gente 

sobre isso e a percepção é que, neste 

momento, não vai avançar. O deputado 

Fernando Coelho Filho (PE), relator do 

projeto em que isso poderia entrar, está 

construindo um texto, com consenso do 

setor, sem incluir isso. Não está 

contemplado até agora nenhuma 

proposta ou emenda relativa ao que se 
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chamou de brasduto, ou seja, fazer os 

consumidores pagarem pela construção 

dos dutos. 

 

O sr. está falando do projeto 414, 

certo? Poderia dar detalhes para 

explicar por que ele é chamado de 

projeto de modernização do setor 

elétrico? 

 

Para nós, que atuamos no setor, ele traz 

a perspectiva de correção do sinal de 

preço. A mãe e o pai de todos dos 

problemas do setor é a precificação. O 

preço é definido por um programa de 

computador, e de certa forma esse 

programa surtou. 

 

Ele foi feito para representar o mercado 

quando as grandes hidrelétricas 

dominavam, e não consegue mais 

representar o setor de hoje, com outras 

fontes. O preço fica equivocado. Quando 

é preciso ligar as térmicas, por exemplo, 

o consumidor paga por fora o gasto 

delas. 

 

Então, o projeto cria os instrumentos 

para que o preço seja, no futuro, 

formado no mercado, a partir da oferta e 

demanda, como já acontece em outros 

países. Essa coisa, que é muito técnica, 

vai causar uma grande mudança. 

 

Corrigidas essa e outras distorções, o 

projeto conduz à abertura de mercado. 

 

Abertura de mercado em que 

sentido? 

 

Todo mundo poderá comprar e vender 

energia, desde que assuma o risco. 

 

Vai ser como no mercado de ações. 

Qualquer um pode entrar na Bolsa. Vai 

ficar feliz quando a ação subir. Se o preço 

da ação cair, ele sabe que ninguém vai 

bancar esse prejuízo. 

 

Hoje os prejuízos são compartilhados. 

 

Para gente entrar no detalhe e o 

leitor entender. Alguém que mora 

em São Paulo vai poder comprar 

energia da distribuidora do Rio 

Grande do Norte, por exemplo? 

 

É mais sofisticado que isso. O projeto 

separa duas coisas importantes. De um 

lado, o fio, o poste, o transformador, ou 

seja, o caminho da energia até a casa das 

pessoas. De outro, fica a energia em si. 

 

Através dos fios das distribuidoras, será 

possível comprar a energia produzida 

em qualquer lugar do país, sabendo que 

se está pagando as duas coisas. 

 

Vou redefinir a pergunta. Um 

consumidor em São Paulo, então, 

poderá comprar energia eólica do 

Rio Grande do Norte, pagando a 

energia e o uso de todos os fios que 

ligam o parque eólico até a casa da 

pessoa? 

 

Sim. E também poderá comprar biogás 

do interior de Minas Gerais ou energia 

solar do Piauí. Essa escolha será 

possível. Mas para que isso ocorra, todo 

mercado precisa ser reorganizado —e o 

projeto trata desses detalhes para que 

isso seja possível. Ou seja, avança 

na mudança estrutural que 

defendemos para que a conta de luz seja 

mais barata. 

 
RAIO X 
 
Paulo Pedrosa, 60 

 

Engenheiro mecânico pela UnB 

(Universidade de Brasília), atua há 36 

anos no setor de energia, com passagens 

por cargos públicos e nas áreas 

empresarial e acadêmica. Presidente da 

Abrace (Associação Brasileira dos 
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Grandes Consumidores Industriais de 

Energia e Consumidores Livres), 

trabalhou na Eletronorte e na Chesf, 

subsidiárias da Eletrobras. Foi diretor-

geral da Aneel (Agência Nacional de 

Energia Elétrica), de 2001 a 2005, 

secretário-executivo do MME 

(Ministério de Minas e Energia), de 2016 

a 2018, e ministro interino. Participou 

dos conselhos do ONS (Operador 

Nacional do Sistema), de Itaipu 

Binacional e das distribuidoras Light e 

Cemar. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/conta-de-luz-virou-
orcamento-paralelo-da-uniao-diz-ex-
secretario-de-minas-e-energia.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/conta-de-luz-virou-orcamento-paralelo-da-uniao-diz-ex-secretario-de-minas-e-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/conta-de-luz-virou-orcamento-paralelo-da-uniao-diz-ex-secretario-de-minas-e-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/conta-de-luz-virou-orcamento-paralelo-da-uniao-diz-ex-secretario-de-minas-e-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/conta-de-luz-virou-orcamento-paralelo-da-uniao-diz-ex-secretario-de-minas-e-energia.shtml


29 

 

 

Gilmar Mendes completa duas 
décadas no Supremo Tribunal 
Federal 
 
20 de junho de 2022, 7h45 
Por Karen Couto 
 
Era 2001, o então advogado-geral da 

União, Gilmar Mendes, já demonstrava 

que não tinha medo de polêmicas. 

Diante de uma torrente de ações de 

improbidade contra integrantes do 

governo que representava, partiu para 

guerra aberta contra o Ministério 

Público Federal, onde ele identificou 

ação concatenada com a oposição para 

imobilizar o Planalto. A tática deu 

resultado, e as ações foram todas 

derrubadas. 

 

Nessa mesma época, suas falas já 

repercutiam — e muito. Em seu 

vocabulário, adotou termos como 

"manicômio judiciário", na luta pelo fim 

da greve nas universidades, "autismo 

dos juízes", na privatização do Banespa, 

e "censura prévia", quando sugeriu que 

os ministros do Supremo Tribunal 

Federal parassem de falar em off com 

jornalistas (fornecer informações ou 

declarações sem que o autor seja 

revelado). 

 

O ex-ministro Marco Aurélio chegou a 

alertá-lo de que tais atitudes poderiam 

colocar em risco aspiração de ocupar 

uma vaga no Supremo, que abriria no 

próximo ano. "Ele se desgasta e perde 

como interlocutor", disse Marco Aurélio. 

 

Mas a determinação e o notório saber 

jurídico falaram mais alto. As falas de 

impacto não impediram que o então 

presidente Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB-SP) o indicasse para o Supremo 

Tribunal Federal em 2002, para a vaga 

deixada pelo ministro Néri da Silveira. 

 

Exatamente neste 20 de junho o agora 

decano Gilmar Ferreira 

Mendes celebra duas décadas 

ocupando uma das cadeiras mais 

vistosas do Supremo Tribunal Federal. 

Com pulso firme, o ministro segue sem 

medo de polêmica, tirando o Judiciário 

da letargia, combatendo o populismo 

judicial e defendendo os direitos 

fundamentais. 

 

Natural de Diamantino, coração do 

Mato Grosso, Gilmar estudou em escola 

jesuíta. Seguindo a tradição familiar, 

também cursou Direito. Na 

Universidade de Brasília, fez a 

graduação e concluiu seu mestrado em 

Direito do Estado, já iniciando seus 

estudos sobre o controle abstrato de 

constitucionalidade. O ministro seguiu 

debruçado sobre o tema na 

Universidade de Münster, na Alemanha 

— país que é referência no assunto —, 

onde fez ainda outro mestrado e 

defendeu seu doutorado. Tantos anos de 

estudos fazem Gilmar ser considerado 

um dos maiores especialistas brasileiros 

em Direito Constitucional. 
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A dedicação aplicada na vida acadêmica 

também se refletiu na profissional. 

Ainda com 21 anos foi aprovado para 

chancelaria do Itamaraty. Após concluir 

a faculdade de Direito, foi selecionado 

para consultor do Senado, aprovado no 

concurso para juiz federal e também 

para o Ministério Público Federal. No 

fim, optou pelo MPF. 

 

Em 2000, foi nomeado pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso para 

assumir a Advocacia-Geral da União. 

Durante os dois anos e quatro meses em 

que esteve à frente da AGU, ampliou o 

órgão, transformando-o no maior 

escritório de advocacia do Brasil. Gilmar 

também atuou para criar o teto do 

funcionalismo público e para definir o 

piso do salário mínimo. Durante a crise 

energética, teve papel importante na 

edição da medida provisória que fixava 

metas de redução de consumo de 

energia elétrica, sobretaxas e regras de 

comercialização de energia excedente. 

 

Combate à "crise de 

racionalidade" 

 

O controle de constitucionalidade 

sempre regeu a trajetória de Gilmar 

Mendes, que participou da elaboração 

de diversos projetos de lei. O professor 

de Direito Constitucional Lenio 

Streck destaca que esta era uma 

preocupação do ministro desde o 

período em que esteve na Alemanha. 

 

"Ele estava preocupado com essa 

questão da ambivalência entre ação de 

inconstitucionalidade e ação 

declaratória. Foi o primeiro dos 

ministros que se dedicou a fundo nessa 

questão", destacou. 

 

Têm as digitais de Gilmar Mendes a 

criação da ação declaratória de 

constitucionalidade, a lei que disciplina 

a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental, a elaboração do 

anteprojeto de lei sobre o processo e 

julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade e da ADC, bem 

como a proposta que gerou a nova Lei do 

Mandado de Segurança (Lei 

12.016/2009). 

 

Em 1997, o ministro redigiu o texto 

básico da emenda constitucional que 

instituiu os juizados especiais federais, 

com o objetivo de democratizar o acesso 

à Justiça e de agilizar as decisões em 

causas cíveis cujo valor não exceda 60 

salários mínimos (sem utilização de 

precatórios). O projeto foi aprovado em 

2001, e os juizados foram implantados 

no ano seguinte. 

 

O ministro e o rei 

 

Santista roxo, Gilmar não esconde a 

admiração pelo eterno camisa 10 do 

Santos, Edson Arantes do Nascimento, o 

Pelé. "Pelezista", como se define, ele 

sorri ao contar em entrevistas que já foi 

"companheiro" do jogador. Quando 

questionado onde o ministro jogou com 

o craque, em qual posição, sem esconder 

o riso, responde: "Foi no governo do 

Fernando Henrique Cardoso. Ele era 

ministro do Esporte, e eu, da Advocacia-

Geral da União". 

 

Gilmar e Pelé, ministros no governo 

Fernando Henrique CardosoArquivo Pessoa 

l 
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Amigos desde então, Pelé esteve na 

cerimônia de posse de Gilmar na 

presidência do STF. Em entrevista à TV 

Justiça, Pelé lembrou do apoio do 

ministro, então advogado-geral da 

União, à sua gestão no Ministério do 

Esporte. "Com ele eu me aconselhava 

sobre o andamento das questões ligadas 

à pasta", disse. 

 

Chegada barulhenta ao STF 

 

Foi uma indicação tão polêmica quanto 

elogiada: Gilmar era advogado-geral da 

União quando foi indicado, havia 

participado ativamente do governo e não 

escondia sua proximidade do PSDB. Por 

outro lado, também já era um dos mais 

importantes constitucionalistas do país. 

O amigo e ministro do Tribunal Superior 

do Trabalho Ives Gandra Martins 

Filho ressalta que tais críticas não 

tinham fundamento. 

 

"Quando foi indicado para o Supremo, 

era o mais natural que o fosse, pois além 

de ser um dos maiores 

constitucionalistas do país, era o maior 

apoio jurídico do presidente Fernando 

Henrique. O fato de ter amigos e diálogo 

com integrantes dos três Poderes é uma 

virtude e não um defeito. Quantos 

projetos de lei não foram construídos 

nessa época graças a esse diálogo?", 

disse. 

 

Após dura sabatina dos senadores, e 

da avalanche de críticas, seu nome foi 

aprovado por 57 votos a favor e 15 

contra. 

 

Posse de Gilmar Mendes como ministro 

do STF em junho de 2002Divulgação 

 

Nestes 20 anos, presidiu a corte entre 

2008 e 2010, bem como o Conselho 

Nacional de Justiça e o Tribunal 

Superior Eleitoral em duas 

oportunidades (fevereiro de 2006 a abril 

do mesmo ano e maio de 2016 a 

fevereiro de 2018). Hoje, ocupa a cadeira 

do integrante que está há mais tempo no 

STF — o decano. 

 

Celso de Mello, em artigo publicado 

na ConJur, destacou a importância da 

presença de Gilmar no STF. "A presença 

do Ministro GILMAR MENDES no 

Supremo Tribunal Federal, que ostenta 

reconhecida condição de magistrado em 

permanente defesa da ordem 

constitucional, traduzirá, sempre, co

nsideradas a vocação protetiva e a 

segurança jurídica que emanam de seus 

sólidos e brilhantes votos, grave 

advertência aos profanadores do Estado 

Democrático de direito e àqueles que 

ousem transgredir o seu dever de 

subordinação e de respeito ao estatuto 

supremo que rege a vida institucional de 

nosso País", escreveu o ministro 

aposentado. 

 

Mutirões carcerários 

 

A gestão do ministro Gilmar Mendes no 

Conselho Nacional de Justiça foi 

marcada pela adoção de medidas 

humanizadoras, tais como o projeto 

"Começar de Novo". Com a participação 

do Executivo e do Legislativo, e de 

outras instituições, o projeto garantiu o 

https://www.conjur.com.br/2009-set-24/imagens-historia-dia-gilmar-mendes-foi-sabatinado
https://www.conjur.com.br/2022-jun-14/celso-mello-gilmar-magistrado-defesa-constituicao
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respeito aos direitos e às garantias 

fundamentais dos presos e dos egressos 

do sistema prisional e o efetivo 

cumprimento da Lei de Execução Penal. 

 

Como Presidente do STF, Gilmar 

Mendes, recebeu grupo de presos do 

projeto de reinserção de 

sentenciados Nelson Jr./SCO/STF 

 

O projeto promoveu a revisão de 86.509 

processos, concedendo 28.385 

benefícios aos apenados, incluídos nesse 

total os casos de liberdade (cerca de 17 

mil), progressão de regime, liberdade 

condicional, visita periódica ao lar, 

remição de pena, entre outros.   

 

Seu gabinete, inclusive, emprega 

detentos do regime semiaberto, 

domiciliar ou egressos do sistema 

prisional. Assessor do ministro por 15 

anos, Sergio Antônio 

Ferreira Victor conta que Gilmar 

"não pergunta a nenhum deles qual 

crime cometeu, pelo contrário, os trata 

como qualquer outro funcionário do 

gabinete, com respeito, cortesia e 

generosidade". 

 

Na gestão de Gilmar Mendes, os 

problemas intracárcere foram 

amplamente debatidos com a sociedade 

civil. Entre os temas das audiências 

públicas convocadas pelo 

ministro figuram a coleta de material 

genético de condenados (RE 973.837, 

em 2017) e o controle de dados de 

usuários por provedores de internet 

sediados no exterior (ADC 51, em 2020), 

tema previsto na pauta de julgamentos 

do STF para este ano. 

 

Marca na jurisprudência do STF 

 

Nesses 20 anos, o ministro Gilmar 

Mendes, especialista na área de controle 

de constitucionalidade, relatou diversas 

matérias, entre elas a ADI 1.055, em que 

a Corte julgou inconstitucional lei que 

permitia a prisão civil do depositário 

infiel de débitos tributários; a ADI 2.727, 

em que foi declarada a 

inconstitucionalidade de norma que 

definia critérios de distribuição de 

recursos do Fundo de Participação dos 

Estados e do Distrito Federal (FPE); e 

a ADI 4.861, quando a Corte entendeu 

que somente a União pode legislar sobre 

bloqueadores de sinal de celular em 

presídios. 

 

Mendes foi relator do RE 603.616, em 

que o STF definiu limites para a entrada 

da polícia em domicílio sem autorização 

judicial; e do RE 641.320, em que a 

Corte decidiu que a falta de 

estabelecimento penal compatível com a 

sentença não autoriza a manutenção do 

condenado em regime prisional mais 

gravoso. 

 

Relatou, ainda, o RE 632.853, no qual o 

Supremo entendeu que o Poder 

Judiciário não pode interferir em 

critérios fixados por banca examinadora 

de concurso público, e a STA 389, em 

que o STF anulou decisão que obrigava a 

União a marcar data alternativa para o 

Enem a estudantes judeus, a fim de não 

coincidir com o período sagrado judaico. 

 

Também coube ao ministro Gilmar 

Mendes relatar processos sobre a 

exigência de diploma para jornalistas 

(RE 511.961) e a instalação de câmeras 

https://www.conjur.com.br/2016-dez-16/ninguem-preso-dever-impostos-decide-supremo
https://www.conjur.com.br/2010-fev-25/lei-distribui-recursos-aos-estados-inconstitucional-decide-stf
https://www.conjur.com.br/2016-ago-03/estados-nao-podem-editar-leis-telecomunicacoes-define-stf
https://www.conjur.com.br/2015-nov-05/policia-apreender-drogas-dentro-casa-mandado-fixa-stf
https://www.conjur.com.br/2016-mai-11/supremo-autoriza-espera-vaga-regime-penal-grave
https://www.conjur.com.br/2015-abr-23/judiciario-nao-avaliar-criterios-edital-concurso
https://www.conjur.com.br/2009-nov-23/supremo-rejeita-pedido-remarcacao-prova-enem-judeus
https://www.conjur.com.br/2009-abr-02/supremo-discute-admissao-pessoa-fisica-amicus-curiae
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de monitoramento em escolas (ARE 

878.911). 

 

Embora considerado conservador, ao 

relatar o RE 635.659, o ministro Gilmar 

Mendes votou pela 

inconstitucionalidade da criminalização 

do porte de drogas para uso, sem 

restrição quanto ao tipo de droga.  

 

"Na prática, porém, apesar do 

abrandamento das consequências 

penais do porte de drogas para uso 

pessoal, a mera previsão de condutas 

referentes ao consumo pessoal como 

infração de natureza penal tem 

resultado em crescente estigmatização, 

neutralizando, com isso, os objetivos 

expressamente definidos no sistema 

nacional de políticas sobre drogas em 

relação a usuários e dependentes, em 

sintonia com políticas de redução de 

danos e de prevenção de riscos já 

bastante difundidas no plano 

internacional", diz o voto do ministro. 

 

Combate ao Estado policial 

 

O ministro usou toda a força do cargo e 

seu peso moral para denunciar o 

"Estado policial" no Brasil, em períodos 

que o direito de defesa foi rebaixado ou 

abolido em alguns casos. Já em 2017, 

criticou a condução da operação "lava 

jato" pelo Ministério Público Federal 

pelo uso da mentira como ferramenta de 

trabalho ou a prática de crimes para 

combater crimes. Em palestra num 

evento em Recife, disse que a 

Procuradoria-Geral da República abria 

inquéritos e propunha denúncias com o 

único objetivo de intimidar a classe 

política. 

 

Em diversos votos, Gilmar apontou o 

direcionamento do aparelho estatal de 

repressão criminal para fins políticos. 

No HC 91.435, por exemplo, denunciou 

o uso indiscriminado das prisões 

provisórias com a justificativa da 

"garantia da instrução criminal". A 

mesma reclamação foi feita em 2017, 

quando o ministro se tornou o crítico-

mor dos abusos cometidos pela "lava 

jato", especialmente com o uso das 

preventivas para forçar investigados a 

fazer acordo de delação premiada. 

 

No HC, julgado em maio de 2008, 

Gilmar disse que, entre 2003 e 2008, a 

Polícia Federal deflagrou "número 

elevado de operações, quase todas 

efetivadas sob ampla exposição 

midiática, com denominação específica 

e com destaque para a apresentação de 

presos algemados". 

 

"É muito provável que órgãos judiciais 

tenham se curvado, em muitos casos, 

diante do poder avassalador acumulado 

pelas forças policiais. Contrariá-los 

poderia significar riscos sérios às 

próprias funções, exercidas, muitas 

vezes, sob coação", escreveu o 

ministro no voto. 

 

Sob fogo cerrado 

 

Como ministro do STF, Gilmar Mendes 

não mudou nada em relação à época de 

AGU: sua personalidade incisiva e 

assertiva é uma marca forte em sua 

biografia. E, falando no linguajar do 

futebol, esporte de que o ministro tanto 

gosta, sua personalidade acaba 

"dividindo torcidas". 

 

O perfil garantista do ministro, que 

privilegia o princípio da presunção de 

inocência, o colocou na mira dos 

punitivistas, que o atacam por mandar 

soltar investigados. Após o escândalo da 

Vaza Jato, que trouxe à tona a relação 

promíscua entre procuradores e juízes 

na "lava jato", Gilmar passou a criticar 

abertamente a operação, e foi uma das 

https://www.conjur.com.br/2016-out-11/legislativo-propor-lei-cria-despesa-administracao
https://www.conjur.com.br/2016-out-11/legislativo-propor-lei-cria-despesa-administracao
https://www.conjur.com.br/2015-ago-20/leia-voto-ministro-gilmar-mendes-re-posse-drogas
https://www.conjur.com.br/2017-jun-19/pgr-abre-inqueritos-constranger-intimidar-gilmar
https://www.conjur.com.br/2017-jun-19/pgr-abre-inqueritos-constranger-intimidar-gilmar
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vozes mais eloquentes nos casos que 

inocentaram o ex-presidente Lula na 

Corte. 

 

Gilmar não poupa eloquência nem 

mesmo para criticar os colegas ou seus 

próprios votos, quando percebe que 

errou. Como quando a Corte derrubou a 

cláusula de barreira, que havia sido 

aprovada pelo Congresso — em 2006. 

Ao rever a questão, admitiu 

publicamente que houvera um erro 

judiciário. 

 

Outra mudança de entendimento foi no 

clima que cercou a chamada "operação 

lava jato", mais especificamente, a 

prisão em segunda instância. Em 2009, 

o ministro votou favoravelmente ao 

encarceramento. Mais tarde, evoluiu e 

passou a trabalhar, com sucesso, pela 

reversão do julgado. 

 

A personalidade forte o levou a atritos 

com colegas de toga. Ficaram célebres os 

entreveros com Joaquim Barbosa, 

Marco Aurélio e Luís Roberto Barroso. 

Dialético, o ministro não deixa que 

desavenças eventuais contaminem o 

trabalho jurisdicional. Barroso acha o 

mesmo. Depois de um conflito, 

minimizou e disse que o debate 

televisionado acaba dando dimensão 

maior aos fatos, e garantiu que os 

desentendimentos são normais em 

qualquer debate. 

 

Embora os embates durante as sessões, 

Gilmar e Barroso mantém boa relação 

fora do plenárioLula Marques / Agência PT 

 

"Temos uma relação cordial e 

colaborativa, tanto na academia como 

no tribunal. Convergimos em muitos 

assuntos e divergimos em outros, como 

acontece em qualquer órgão colegiado. 

O fato de o STF deliberar em público 

potencializa as divergências eventuais, 

que são a exceção, e não a regra. 

Convivemos em harmonia e ambos 

trabalhamos pelo bem do Brasil", disse 

Barroso. 

 

Amigos próximos garantem que o 

ministro não é tão sisudo quanto 

aparenta e possui um senso de humor 

ímpar. Lenio Streck lembra que foi 

justamente em razão de uma briga que 

conheceu Gilmar Mendes. 

 

"Eu conheci o Gilmar antes de ele ser 

ministro do STF e comecei discutindo e 

divergindo dele em um congresso em 

Santa Catarina. O tema eram súmulas 

vinculantes. Depois de uma grande 

discussão — daquelas em que se fica 

'fulo da vida' e quer partir para a 

briga — nos encontramos no jantar. 

Com muita paz e carinho mútuo", 

contou. 

 

Se o ministro não foge da briga com seus 

pares, a situação é oposta com quem está 

subordinado a ele. É o que conta o amigo 

e vice-procurador-Geral 

Eleitoral, Paulo Gonet Branco, 

em artigo publicado na ConJur. 

 

"Compartilhei com os leitores o fato de 

nunca ter visto o hoje ministro Gilmar 

Mendes, com quem privava 

amiudadamente, em nenhum caso, em 

nenhuma circunstância, ter deixado de 

deferir toda a cortesia a qualquer 

subordinado seu e a todos os seus 

também então incontáveis discípulos; 

nunca presenciei nenhum remoto 

movimento de destrato para com pessoa 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-14/gonet-branco-gilmar-mendes-dom-si-mesmo
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alguma de condição social mais humilde 

que dele se acercasse", relatou Branco. 

 

Gilmar, o decano 

 

Celso de Mello, ao deixar o Supremo 

Tribunal Federal em julho de 2019, 

passou o bastão de decano para o 

ministro Gilmar Mendes, e com ele, uma 

mensagem de apoio. 

 

Após a aposentadoria de Celso de Mello, 

Gilmar Mendes assumiu o posto de 

decano da Corte Nelson Jr./SCO/STF 

 

"A você, meu caro Gilmar, os meus 

cumprimentos e a certeza de que você 

será um dos maiores decanos do STF! A 

corte precisa de você neste delicado 

momento de nossa história! Desejo-lhe 

muita felicidade e sucesso nesse novo 

desafio em sua vitoriosa carreira!", disse 

Celso de Mello. 

 

Decano é o termo latino que significa 

"chefe de dez". Surgiu no exército 

romano, originalmente para designar o 

líder de um pelotão de legionários que 

viviam sob a mesma tenda. No Poder 

Judiciário, há muito, decano é a 

condição atribuída ao magistrado mais 

antigo do Tribunal. Em uma analogia, 

cabe ao decano do STF unificar os onze 

ministros para garantir o futuro da 

Corte. De acordo com o antecessor, o 

novo decano possui as qualidades 

necessárias para assumir o posto.  

 

"Eminente Decano do Supremo 

Tribunal Federal, não lhe faltam 

títulos nem competência e qualificação, 

para formular soluções, adotar decis

ões e implementar medidas que 

efetivamente permitam superar os 

gravíssimos problemas com que se 

defrontam, hoje, a sociedade 

brasileira e o sistema judiciário 

nacional, especialmente em 

relação à questão da preservação da 

ordem democrática e da prática 

legítima do poder estatal", destacou 

Celso de Mello em artigo publicado 

pela ConJur. 

 

Gilmar Mendes ostentará a honraria até 

dezembro de 2030, quando se 

aposentará. 

  

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

20/gilmar-mendes-completa-duas-

decadas-supremo-tribunal-federal  
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Habilitação de advogado em 
ação julgada por juiz inimigo 
não afasta suspeição 
 
20 de junho de 2022, 7h31 
Por Danilo Vital 
 
Se um juiz e um advogado são inimigos 

declarados e o advogado é habilitado 

para participar de um processo 

conduzido pelo juiz, cabe manter a 

suspeição do magistrado. 

 

Simples habilitação do advogado na 

causa não quer dizer que provocou 

suspeição do juiz, destacou ministro 

Ribeiro Dantas 
Emerson Leal 

 

Com esse entendimento, a 5ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso especial para 

julgar procedente a exceção de suspeição 

do juiz titular da 2ª Vara Criminal de 

Boa Esperança (MG), pela inimizade 

pública com um advogado. 

 

Os desentendimentos entre ambos são 

notórios e levaram à declaração de 

suspeição do juiz em alguns processos, 

embora não em outros — postura 

criticada pelo relator, ministro Ribeiro 

Dantas, como errática e violadora dos 

mandamentos de estabilidade e 

coerência da ação penal. 

 

No caso, o advogado ingressou na defesa 

do réu quando o processo já estava em 

andamento e logo suscitou a suspeição 

do magistrado. O Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais julgou o pedido 

improcedente porque entendeu a 

medida como uma manobra processual 

para substituir o juiz da causa. 

 

A corte de segundo grau aplicou o artigo 

256 do Código de Processo Penal, 

segundo o qual "a suspeição não poderá 

ser declarada nem reconhecida, quando 

a parte injuriar o juiz ou de propósito der 

motivo para criá-la". 

 

No STJ, o ministro Ribeiro Dantas 

observou que, para usar a norma e 

afastar a suspeição, é preciso explicar 

precisamente os motivos de a conduta 

da parte estabelecer de propósito uma 

hipótese de suspeição, o que não foi feito 

pelo TJ-MG. 

 

TJ-MG teve a "impressão" que advogado 

se habilitou nos autos para causar a 

substituição do juiz da causa 

 

Nas razões do julgamento, o tribunal 

mineiro apontou que "a impressão que 

se tem é que o advogado excipiente 

ingressou nos autos com o objetivo de 

dar causa à suspeição", o que não basta 

para a incidência do artigo 256 do CPP. 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-20/habilitacao-advogado-acao-juiz-inimigo-nao-afasta-suspeicao#author
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Não há registro de provocação ou insulto 

do magistrado pelo advogado, nem de 

conduta de má-fé com o intuito de 

afastar o julgador. O único fato apontado 

é a habilitação do defensor quando a 

causa já tramitava na 2ª Vara Criminal 

de Boa Esperança (MG). 

 

O ministro Ribeiro Dantas destacou que, 

se a simples habilitação do advogado 

fosse suficiente para atrair a aplicação 

do artigo 256 do CPP, seu direito 

fundamental à liberdade profissional 

ficaria prejudicado, porque somente 

poderia exercer sua atividade 

advocatícia em processos fora da 

competência territorial daquele 

magistrado. 

 

"Não existe a menor base legal para 

impor tão pesada sanção ao causídico, 

que veria, à margem da lei, sua profissão 

(e quiçá seu sustento) inviabilizada pela 

suspeição do julgador. O que a legislação 

determina é o completo oposto: com o 

reconhecimento da suspeição, é o juiz 

quem se remove da causa, nos termos do 

artigo 99 do CPP, não cabendo atribuir 

ao advogado — sem lei autorizadora, 

reitero — a obrigação de afastar-se 

preventivamente dos processos 

conduzidos pelo magistrado suspeito", 

afirmou. 

 

O relator ainda classificou a 

recalcitrância do juiz em declarar a 

própria suspeição como curiosa. "E pior: 

abriu ensejo para o acolhimento da 

exceção, com a anulação de atos 

processuais e, agora sim, a provocação 

de prejuízos severos ao andamento do 

processo, que retornará a sua etapa 

embrionária", ressaltou. A votação foi 

unânime. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

AREsp 2.026.528 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-
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Liminar em favor de quem 
compra suspende ICMS-ST de 
quem vende, diz STJ 
 
20 de junho de 2022, 12h36 
Por Danilo Vital 
 
Suspenso o regime de substituição 

tributária por determinação judicial 

deferida em favor da empresa 

substituída, não se mostra possível 

exigir da substituta o pagamento do 

mesmo imposto que deixou de ser 

recolhido enquanto vigente essa decisão. 

 

Liminar conferida em Goiás afetou 

cobrança de ICMS-ST pelo estado de São 

Paulo pela comercialização de petróleo e 

derivados 
Reprodução 

 

Com esse entendimento, a 1ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento ao recurso especial ajuizado 

pela refinaria de petróleo Manguinhos 

para afastar a responsabilidade 

tributária ao crédito de ICMS-ST no 

estado de São Paulo. 

 

Localizada no Rio de Janeiro, a refinaria 

de Manguinhos vendeu combustível 

para uma empresa de transportes de 

Goiás por meio de uma distribuidora 

localizada em Paulínia (SP). 

 

A empresa compradora foi quem ajuizou 

ação e obteve liminar no sentido de 

desobrigá-la do recolhimento do ICMS 

incidente nas operações interestaduais 

de derivados de petróleo. 

 

O juízo em Goiás considerou que não 

incide ICMS na aquisição de petróleo e 

derivados em outros estados, pois está 

coberta por imunidade constitucional, 

de modo que só deve incidir a tributação 

quando a revenda for feita no mesmo 

estado em que se der o fato gerador. 

 

Com isso, o juízo goiano incluiu 

Manguinhos e a distribuidora de 

Paulínia no rol dos litisconsortes 

necessários passivos, com ordem para 

outorgar à empresa compradora o 

benefício da desobrigacão tributária. 

 

Quando analisou as notas fiscais 

emitidas pela distribuidora, o Fisco 

estadual paulista observou que não 

houve destaque do imposto a título de 

substituição ou consignação. Detectada 

a irregularidade, lavrou auto de infração 

com imposição de multa, dívida que se 

tornou alvo de execução fiscal. 

 

A refinaria de Manguinhos então ajuizou 

embargos à execução fiscal para apontar 

que o Fisco Paulista não tem o direito de 

exigir o pagamento do ICMS por 

substituição tributária as vendas que 

realizou para destinatário final 

estabelecido no Estado de Goiás. 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo 

rejeitou os embargos, por entender que 

a liminar deferida em uma ação que não 

teve o estado de São Paulo como parte 

não pode atingir atos executados pelo 

Fisco paulista. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-20/liminar-favor-quem-compra-suspende-icms-st-quem-vende#author
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Relator no STJ, o ministro Gurgel de 

Faria observou que, de fato, a eficácia 

subjetiva da coisa julgada se limita às 

partes e não pode prejudicar terceiros. 

Em tese, a liminar conferida em Goiás 

não teria mesmo eficácia perante a 

Fazenda Pública de São Paulo. 

 

No entanto, apesar de o estado de São 

Paulo não ter participado na ação em 

Goiás, bem ou mal, houve expressa 

determinação do juízo goiano às 

empresas substitutas domiciliadas 

noutros estados da Federação. 

 

"Verifica-se que, in casu, não se poderia 

exigir da empresa embargante outra 

conduta diversa do cumprimento da 

ordem judicial que lhe foi imposta para 

deixar de proceder à retenção do 

ICMS/ST referentes às operações de 

venda de derivados de petróleo às 

empresas autoras daquela demanda", 

disse o relator. 

 

Se o Estado Democrático de Direito tem 

como um de seus pressupostos o 

cumprimento das ordens emanadas pelo 

Poder Judiciário, Manguinhos e a 

refinaria de Paulínia não poderiam agir 

diferente, a não ser cumprir a ordem. 

 

"Eventual prejuízo à Fazenda Pública do 

Estado de São Paulo em face do 

cumprimento da referida ordem 

judicial, ainda que proferida em causa 

ajuizada pelo substituído e na qual esse 

ente público não figurou como parte, 

não pode ser atribuído à empresa 

substituta, visto que, à toda evidência, 

não foi ela quem lhe deu causa", 

acrescentou o ministro Gurgel de Faria. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

AREsp 1.423.187 
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20/liminar-favor-quem-compra-
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STJ veta Leonardo e Barões da 
Pisadinha em cidade de 13 
mil habitantes 
 
Ministro Humberto Martins confirmou 
suspensão de shows na cidade de cidade 
de Cachoeira Alta/GO. 
 
domingo, 19 de junho de 2022 
 
Por concluir que há risco de efetivo 

prejuízo aos cofres públicos, o 

presidente do STJ, 

ministro Humberto Martins, 

confirmou neste sábado, 18, a liminar 

do TJ/GO que suspendeu a realização 

de festival junino no município de 

Cachoeira Alta/GO, com shows da 

banda Barões da Pisadinha e do cantor 

Leonardo. 

 

De acordo com o presidente do STJ, a 

suspensão do evento é necessária como 

medida de cautela diante do custo de 

cerca de R$ 1,5 milhão para a sua 

realização, no contexto de um 

município pequeno e com serviços 

públicos precários. Os shows da banda 

e do cantor foram contratados por R$ 

400 mil e R$ 310 mil, respectivamente. 

 

Para o ministro Humberto Martins, a 

liminar se justifica como medida de 

cautela diante do alto custo do evento. 

 

"O dispêndio da quantia sinalizada 

com um show artístico, em município 

de pouco mais de 13 mil habitantes, 

justifica a precaução cautelar de 

suspensão da realização do show. A 

preocupação com a probidade 

administrativa exige tal cautela com a 

aplicação das verbas públicas." 

 
Ministro Humberto Martins, 

presidente do STJ, veta shows de 

Leonardo e Barões da Pisadinha em 

GO.(Imagem: Sergio Amaral/STJ) 

 

Serviços públicos questionados 

 

A decisão do TJ/GO que suspendeu os 

contratos firmados para a promoção do 

festival em Cachoeira Alta atendeu 

a agravo de instrumento interposto 

pelo Ministério Público estadual, após o 

juízo primeiro grau indeferir a liminar. 

Segundo o MP, o município possui 

graves problemas na oferta de serviços 

públicos essenciais. 

 

No pedido de suspensão de liminar 

direcionado ao STJ, o município alegou 

que tem condições financeiras 

suficientes para proceder às 

contratações do festival. Argumentou, 

ainda, que os valores cobrados pelos 

artistas estão dentro da média 

praticada em outros municípios. 

 

Em sua decisão, o presidente do STJ 

destacou que, na origem, o município 

está sendo questionado judicialmente 

quanto à eficiência dos serviços 

públicos prestados, o que, para o 

ministro, justifica a cautela na 

suspensão do festival. 

 

"Há risco de perigo da demora inverso, 

uma vez que, ao ser permitida a 

realização dos shows em comento, 

ocorrerá a consequência irreversível 

da realização da atividade cultural 

com prejuízo aos cofres públicos, sem a 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/humberto-martins
https://www.migalhas.com.br/
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convicção robusta de que não está 

havendo a malversação do dinheiro 

público." 

 

Humberto Martins lembrou recentes 

decisões proferidas pela Presidência do 

STJ no sentido de que é legítimo o 

Ministério Público buscar a suspensão 

judicial de ato que comprometa a 

moralidade e eficiência administrativa. 

 

O ministro afirmou, também, que caso 

os shows suspensos pela liminar de 

segundo grau tenham sido custeados 

com recursos privados, cabe ao 

município apresentar a comprovação ao 

TJ/GO e cientificar a presidência do 

STJ. 

 

 Processo: SLS 3.131 

 

Leia a decisão. 
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Associações de magistrados 
apoiam juíza do Caso Henry: 
"intimidação" 
 
Magistrada e defesa discutiram diversas 
vezes em audiência. OAB emitiu nota 
em apoio aos advogados. Agora, 
entidades saem em defesa da juíza. 
 
domingo, 19 de junho de 2022 
 
A AMB - Associação dos Magistrados 

Brasileiros e a Amaerj - Associação dos 

Magistrados do Estado do Rio de 

Janeiro emitiram nota de apoio à juíza 

de Direito Elizabeth Machado Louro, da 

2ª vara Criminal do TJ/RJ, que conduz 

as audiências do caso Henry Borel. 

 

Segundo as entidades, é "inaceitável 

que tentativas de intimidação violem a 

ordem de condução da audiência pela 

magistrada". 

 

 
Associações de magistrado emitem nota 

de apoio à juíza do caso 

Henry.(Imagem: Brunno 

Dantas/TJRJ) 

 

A nota (íntegra abaixo) foi divulga após 

mais um agastamento entre a 

magistrada e advogados do dr. 

Jairinho. Ela pediu que a defesa se 

sentasse, o que não foi atendido pelos 

advogados. 

 

Advocacia 

 

Em seguida, a OAB emitiu nota de 

repúdio e pediu apuração da conduta da 

juíza, por "desarrazoada afronta à 

advocacia". 

 

Magistratura 

 

A nota foi assinada pelas presidentes 

das associações, Renata Gil (AMB) e 

Eunice Haddad (Amaerj). 

 

"A AMB e a AMAERJ confiam 

na observância pelas partes das 

regras de boa convivência e, 

sobretudo, das normas legais, 

para que o processo tenha o seu 

curso normal, permitindo que a 

magistrada execute sua missão 

constitucional." 

 

Outros episódios 

 

Não foi a primeira vez em que juíza e 

advogados se desentenderam nas 

audiências do Caso Henry. No início do 

mês, a juíza disse que colocaria o 

advogado para fora do plenário se 

continuasse a interrompê-la. 

 

No ano passado, a magistrada disse que 

o advogado não poderia ficar gritando 

na audiência, e que ele deveria tomar 

Rivotril. 

 

Caso Henry 

 

O menino Henry Borel, de 4 anos, 

chegou morto a um hospital no RJ em 

março de 2021 com hemorragias e 

edemas pelo corpo. O ex-vereador Jairo 

Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, 

padrasto do garoto, e a professora 

Monique Medeiros da Costa e Silva, 

mãe do menino, são julgados pela 

morte. 

https://www.migalhas.com.br/quentes/368091/caso-henry-oab-divulga-nota-de-repudio-contra-juiza-e-pede-apuracao
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https://www.migalhas.com.br/quentes/356727/toma-um-rivotril--diz-juiza-a-advogado-na-audiencia-do-caso-henry
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As investigações indicaram que dr. 

Jairinho agredia o menino com chutes e 

golpes na cabeça e chegaram a falar em 

tortura. Segundo a polícia, a mãe do 

garoto sabia das agressões. O MP 

concluiu que os dois foram 

responsáveis por homicídio 

duplamente qualificado. 

 

Desafio 

 

Nesta sexta-feira, 17, circulou um vídeo 

no qual a juíza falou das dificuldades de 

julgar o caso. Ela disse que vê o menino 

Henry em seu neto de três anos e chora, 

e que é um desafio não chorar na 

audiência. 

 

Leia a íntegra da nota das associações: 

 

Nota pública 

 

A Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB) e a Associação dos 

Magistrados do Estado do Rio de 

Janeiro (AMAERJ) vêm a público 

manifestar apoio à juíza Elizabeth 

Machado Louro, cujo trabalho, em 25 

anos de exercício profissional, sempre 

foi pautado pela observância aos 

marcos normativos e aos ritos 

processuais. 

 

É inaceitável que tentativas de 

intimidação violem a ordem de 

condução da audiência pela magistrada, 

o que, inclusive macula o princípio do 

devido processo legal. 

 

A AMB e a AMAERJ confiam na 

observância pelas partes das regras de 

boa convivência e, sobretudo, das 

normas legais, para que o processo 

tenha o seu curso normal, permitindo 

que a magistrada execute sua missão 

constitucional. 

 

Renata Gil - Presidente da Associação 

dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

 

Eunice Haddad - Presidente da 

Associação dos Magistrados do Estado 

do Rio de Janeiro (AMAERJ) 

  

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

/368184/associacoes-de-magistrados-

apoiam-juiza-do-caso-henry--

intimidacao  
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Vista adia análise de voto de 
qualidade no Tribunal de 
Impostos de SP 
 
Antes disso, o relator Ferreira 
Rodrigues votou para derrubar o voto 
de qualidade. O magistrado entendeu 
que o mecanismo que confere voto 
duplo a um julgador é inconstitucional. 
 
segunda-feira, 20 de junho de 2022 
 
Na última quarta-feira, 15, o 

desembargador Moacir Peres, do Órgão 

Especial do TJ/SP, pediu vista e 

suspendeu a análise do processo sobre 

a utilização do voto de qualidade pelo 

TIT/SP - Tribunal de Impostos e Taxas 

do Estado de SP. Antes disso, o relator 

Ferreira Rodrigues votou para derrubar 

o voto de qualidade. O magistrado 

entendeu que o mecanismo que confere 

voto duplo a um julgador é 

inconstitucional. 

 

No julgamento, o relator pontuou que, 

em caso de empate, o processo deve ser 

decidido de forma pró-contribuinte. 

 

"[o voto de qualidade] implica violação 

da isonomia em relação aos demais 

integrantes que votam apenas uma 

vez. Além disso, afeta a imparcialidade 

do julgamento e representa afronta ao 

devido processo legal ao fazer 

prevalecer posicionamento de um juiz 

que já se manifestou." 

 

 
Vista adia análise de voto de qualidade 

no Tribunal de Impostos de 

SP.(Imagem: Pixabay) 

 

Atualmente, a lei 16.498/17, em seu art. 

61, estipula que prevalecerá o voto do 

presidente da Câmara, representante 

dos interesses da Fazenda, quando 

houver empate. 

 

A matéria chegou ao TJ/SP depois que 

a Câmara Superior do TIT/SP manteve, 

através do voto de qualidade, auto de 

infração que exigia recolhimento de 

ICMS. Depois disso, o contribuinte 

impetrou mandado de segurança 

alegando que o método de desempate 

seria inconstitucional. 

 

 Processo: 0033821-

63.2021.8.26.0000 

 

Voto de qualidade no Carf 

 

O voto de qualidade em caso de empate 

também era adotado pelo Carf - 

Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, até ser suspenso pela criação da 

lei 13.988/20. O caso foi parar no STF 

em quatro ADIns. Já há maioria 

formada contra o voto de qualidade. Os 

processos, entretanto, estão parados 

com o ministro Nunes Marques, que 

pediu vista.  

  

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

/368198/vista-adia-analise-de-voto-de-

qualidade-no-tribunal-de-impostos-de-

sp  
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TRF4 rejeita série de pedidos 
para retirar ISS da base de 
cálculo do PIS e Cofins 
 

Empresas querem aplicação de regra 

que exclui o ICMS do faturamento. 

Tratamento do ISS aguarda julgamento 

pelo STF 

 
LETÍCIA PAIVA 
SÃO PAULO 
20/06/2022 07:30 
 
comentários 

Foto: Unplash 

 

Tentativas de empresas de retirar o 

pagamento do ISS da base de cálculo 

do PIS e da Cofins – de forma similar 

ao que acontece com o ICMS – são 

rejeitadas em série pela Justiça. No 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4), a 2ª Turma recusou cerca de 40 

pedidos em um único dia, na terça-feira 

(14/6), mas as negativas se estendem 

pelos últimos meses. 

 

Os contribuintes buscam que seja 

aplicada a conclusão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) sobre a 

chamada tese do século, que tratava 

da retirada do ICMS do cálculo do PIS e 

da Cofins – com isso, esperam ainda a 

restituição de valores já pagos. Para o 

ICMS, a questão é definida no Tema 

69, que teve seu último capítulo 

concluído no ano passado. 

 

O argumento das empresas é que, assim 

como o ICMS, o ISS não compõe o 

faturamento da empresa, já que os 

valores são logo repassados aos 

municípios. Para os magistrados 

federais, isso não se aplica. 

 

“Aqui se trata de outra situação e não é 

dado aplicar-se a analogia em matéria 

tributária, seja para cobrar tributos, seja 

para desonerar o contribuinte de pagá-

los”, afirmou o juiz convocado Roberto 

Fernandes Júnior em apelações no qual 

foi relator, após terem sido negadas 

liminares em primeira instância. 

 

Para rechaçar essa lógica, ele reforça 

ainda que “o Supremo Tribunal Federal 

tem se preocupado em firmar, nos seus 

julgamentos atinentes à matéria 

tributária submetidos à repercussão 

geral, teses restritivas, como no caso do 

Tema 69, justamente para que as 

instâncias ordinárias não as apliquem – 

indevidamente – por analogia ou 

extensão”. 

 

Outro motivo seria que o ISS é um 

tributo cumulativo, diferentemente do 

ICMS. No Tema 69, um dos pontos para 

a exclusão do ICMS foi o fato de não ser 

cumulativo. Além disso, o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu, em 

2015, que o ISS seria faturamento para 

fins da incidência do PIS e da Cofins – a 

conclusão está no Tema 634 da corte. 

 

Em alguns casos, a 2ª Turma atendeu a 

recursos da União e reverteu decisões 

provisórias pela não incidência, que 

também davam direito à restituição de 

valores nos últimos cinco anos. 

 

O Tema 118, reconhecido em 2008, que 

trata da composição do ISS para o 

https://www.jota.info/autor/leticia-paivajota-info
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cálculo do PIS e da Cofins, aguarda 

julgamento no STF. 

 

“À primeira vista, seria possível aplicar 

as premissas firmadas pelo STF, no 

julgamento do Tema 69, para resolver a 

questão atinente ao ISS, concluindo-se 

que o valor relativo ao imposto 

municipal também deve ser excluído da 

base de cálculo das contribuições em 

tela. Porém, o Tema 118 sequer começou 

a ser julgado”, afirma a desembargadora 

Maria de Fátima Freitas Labarrère, 

relatora de recursos da União aceitos 

pela 2ª Turma. 

 

Não seria possível aplicar os mesmos 

argumentos do Tema 69, segundo ela. 

Por isso, inclusive, o STJ não teria 

abandonado o seu entendimento sobre o 

ISS como integrante do faturamento. 

 

Com a indefinição no STF, ainda há 

controvérsias entre as decisões. Em 

fevereiro, a Câmara de Dirigentes 

Lojistas do Rio de Janeiro (SPC-

RJ) conseguiu que suas associadas 

e filiadas excluam o ISS da base de 

cálculo do PIS e da Cofins. A 

sentença, em um mandado de segurança 

coletivo, fora dada pela 22ª Vara Federal 

do Rio de Janeiro. Ainda não houve 

decisão na segunda instância. 

 

As decisões citadas têm os 

números 5075291-

83.2021.4.04.7000/PR e 5018378-

48.2021.4.04.7108/RS.  
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gênero. Email: leticia.paiva@jota.info 
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Saúde analisa proposta para 
preços de medicamentos com 
inovação incremental 
 
Ideia conta com o aval do Ministério da 
Economia, mas enfrenta resistência no 
Ministério da Saúde 
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Depois de meses de espera, 

o Ministério da Saúde deve avaliar a 

proposta em discussão no governo para 

liberar o preço de ingresso no mercado 

de medicamentos com inovação 

incremental. 

 

A ideia conta com o aval do Ministério 

da Economia, mas enfrenta resistência 

da Saúde. Há duas semanas, numa 

reunião com a FarmaBrasil, o 

secretário executivo do Ministério da 

Saúde, Daniel Pereira, afirmou que 

iria avaliar os argumentos do setor 

produtivo. 

 

Uma consulta pública sobre precificação 

de medicamentos foi feita pela Câmara 

de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED) no ano 

passado. Cercadas de polêmicas, as 

sugestões apresentadas pelo grupo estão 

longe de uma implementação. 

 

A proposta relacionada à inovação 

incremental é defendida pelo presidente 

da FarmaBrasil, Reginaldo Arcuri. “Ao 

investir nessa área é preciso ter alguma 

perspectiva de retorno”, diz. 

 

Em entrevista ao JOTA, Arcuri 

argumentou que empresas que lançam 

medicamentos com inovação 

incremental têm como limite de preços 

os próprios concorrentes. 

 

“Não há como colocar preços acima 

do considerado razoável”, diz. O risco 

maior, avalia, é que outras empresas 

tragam, pouco tempo depois, produtos 

semelhantes, com preços mais 

competitivos. ”Eles próprios seriam 

prejudicados com a queda nas vendas.” 

 

De acordo com Arcuri, não foi acertado 

um prazo para que o tema fosse definido 

pelo Ministério da Saúde. Ele está 

convicto, no entanto, que o eventual 

sinal verde para essa nova regra traria 

rapidamente para o mercado uma 

considerável quantia de medicamentos 

com inovações incrementais. 

 

LÍGIA FORMENTI – Editora e 

analista de Saúde do JOTA 
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Presidente da Petrobras pede 
demissão após pressão por 
alta nos combustíveis 
 

José Mauro Coelho ficou no cargo por 

dois meses e foi duramente criticado 

pelo presidente Jair Bolsonaro 
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20/06/2022 11:53Atualizado em 
20/06/2022 às 12:51 
 
comentários 

Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil 

 

O presidente da Petrobras, José 

Mauro Coelho, pediu demissão do cargo 

na manhã desta segunda-feira (20/6). A 

informação foi confirmada pela própria 

estatal em um comunicado de mercado. 

 

A renúncia, já esperada, vem depois de 

duras críticas do presidente Jair 

Bolsonaro (PL) e do presidente da 

Câmara, Arthur Lira (PP), em razão 

da alta de preços de combustíveis. A 

nomeação de um interino será 

examinada pelo Conselho de 

Administração da companhia a partir de 

agora. 

 

A pressão sob Coelho aumentou depois 

do anúncio de um reajuste na gasolina e 

no diesel, na última sexta-feira (20/6). 

No mesmo dia, Bolsonaro defendeu a 

criação de uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) para investigar 

executivos da companhia. 

 

Já Lira, em artigo publicado no domingo 

(19/9) pela Folha de S. Paulo, disse que 

a presidência da Petrobras havia 

“sequestrada por um presidente 

ilegítimo, que não representa o acionista 

majoritário (o governo) e pratica 

terrorismo corporativo”. 

 

O principal nome para assumir o posto é 

o atual secretário especial 

Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital, Caio Mario Paes de Andrade. Ele 

indicado pelo governo ao cargo há um 

mês, mas a substituição esbarrou em 

problemas burocráticos. 

 

Histórico 
 
Joé Mauro Coelho ficou no cargo por 

mais de dois meses, o segundo menor 

período desde o fim da ditadura militar. 

Ele é o terceiro executivo a comandar a 

Petrobras no governo Bolsonaro – antes, 

Roberto Castello Branco e o general 

Joaquim Silva e Luna também caíram 

após pressão pela alta dos preços dos 

combustíveis. 

 

Coelho é ex-secretário de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis e também 

deixa o cargo de membro do Conselho de 

Administração da estatal. 

 

REDAÇÃO JOTA – Brasília 
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Brasil 

Recessão no mundo é 
problema para 2023 
 
Inflação e taxas de juro elevadas são 
dificuldades a serem enfrentadas neste 
ano 
 
17/06/2022 05h00  Atualizado há 6 
horas 

 
Inflação e taxa de juros altas são 

problemas para este ano. Forte 

desaceleração da economia, com 

possível recessão, é problema para 2023, 

seja para as economias centrais, seja 

para o Brasil. Nesta semana o Comitê de 

Política Monetária (Copom) aumentou a 

taxa Selic para 13,25% ao ano, o Federal 

Reserve (Fed, banco central americano) 

elevou os juros em 0,75 pontos-base e o 

Banco Central Europeu (BCE), em uma 

atitude rara, convocou uma reunião de 

emergência para discutir a situação de 

países com dívidas muito elevadas, cujos 

juros dos títulos dispararam. 

 

Com o aperto monetário vindo sem 

anestesia, aumenta a discussão sobre 

uma provável recessão mundial. Trata-

se, agora, de saber se o piloto 

conseguirá, na velocidade em que se 

encontra, frear sem capotar. Há riscos, 

mas ainda é cedo para garantir que este 

é um cenário inevitável. Haverá, isto 

sim, uma forte desaceleração nas taxas 

de crescimento das economias 

americana e europeia e o mundo puxará 

o crescimento do Brasil para baixo. 

 

Inflação e juro alto são 

dificuldades para este ano 

 

Tudo que os bancos centrais gostariam é 

de ver uma desaceleração em 2023, 

suficiente para quebrar a trajetória 

crescente da inflação, voltando para o 

crescimento econômico em 2024. Se for 

assim, fica ociosa a conversa sobre uma 

estagflação, que pressupõe inflação alta 

e recessão por um período mais 

prolongado. 

 

É mais difícil conter a inflação em um 

mundo onde houve, em meio à 

pandemia da covid-19, uma ruptura das 

cadeias globais de produção seguida de 

uma guerra em que aumentou a 

desconfiança global de se fazer negócios 

com países que não têm tradição de 

amizade. Há, nesse aspecto, duas 

questões. A primeira, conjuntural, 

refere-se ao fato de que houve um 

aumento da demanda por bens e a oferta 

parou de crescer. Isso tende a se 

normalizar, desde que prevaleça a 

percepção de que a pandemia está 

terminando como uma doença mais 

comum. Se isso se confirmar, as 

consequências econômicas vão 

diminuir, assim como os danos 

decorrentes da ruptura das cadeias 

globais de produção. 

 

Mas tem uma parte dessa ruptura que é 

geopolítica, decorre da briga entre os 

Estados Unidos e a Rússia, em meio à 

guerra com a Ucrânia, o receio com a 

China. A desconfiança global aumentou 

e dissemina-se a ideia de que é mais 

seguro fazer negócios apenas com os 

países amigos. Esse é um fenômeno mais 

longo, com uma fragmentação maior do 

mundo mais à frente. Não se sabe, 

porém, se isso vai virar uma tendência, 

com os Estados Unidos, por exemplo, 

negociando mais com o México e menos 

com a China. 

 

O Brasil vai crescer este ano mas, no 

próximo exercício a economia mundial 

vai puxar a economia brasileira para 

baixo justamente quando a política 
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monetária conduzida pelo Banco Central 

deverá se manter no terreno 

contracionista. 

 

Há, também, outras questões relevantes 

que estão na dependência do BC, tal 

como a decisão sobre se o Comitê de 

Política Monetária (Copom) vai operar, 

ao longo do próximo ano, sob o regime 

de meta “ajustada”. 

 

Isso já aconteceu outras vezes sob o 

regime de metas para a inflação. É 

quando a meta estabelecida pelo 

Conselho Monetário Nacional (CMN) 

fica irrealista, dadas as condições 

objetivas, e então ajusta-se o processo de 

desinflação para que ele ocorra com base 

em novo cronograma. 

 

A discussão começou entre economistas 

do setor privado. Isso porque com a 

inflação acumulada em 12 meses na casa 

dos 11,7%, fica bem mais difícil o Banco 

Central perseguir, em 2023, a meta de 

inflação de 3,25%, com uma banda de 

flutuação de 1,5 ponto percentual para 

mais ou para menos. Conforme definido 

pelo CMN, o teto para a inflação do ano 

que vem é, portanto, de 4,75%. 

 

Para um ex-presidente do BC, não há 

uma solução boa nesse caso, pois se a 

meta de 3,25% é considerada ambiciosa 

demais, perde-se a referência; mas ao 

optar-se por uma meta ajustada perde-

se um pouco da “âncora”. Se, mesmo 

ambiciosa ela for considerada uma meta 

factível, sendo possível, por exemplo, 

chegar-se a uma inflação próxima da 

meta, é melhor mantê-la mesmo que o 

presidente do BC tenha que escrever 

carta aberta ao ministro da Fazenda 

explicando porque ocorreu tal desvio. 

 

A última pesquisa Focus, atualizada para 

a reunião do Copom, indica que a 

expectativa do mercado é de que a 

inflação encerra este ano em 8,5%, cai 

para 4,7% em 2023 e encontra-se com a 

meta de 3,25% no ano seguinte. 

 

Se, ao contrário, as projeções de inflação 

estivessem bem distantes da meta para o 

próximo ano, segundo essa experiente 

fonte que prefere o anonimato, o melhor 

seria partir para uma meta ajustada. 

 

Tal situação se assemelha à discussão 

sobre quando Ilan Goldfajn assumiu a 

presidência do BC, no governo de Michel 

Temer. Naquela ocasião também surgiu 

o debate sobre se valeria a pena 

trabalhar-se com uma meta ajustada, 

mas Ilan optou por manter a meta pois a 

economia já estava em recessão e a 

inflação estava com grandes chances de 

cair até porque tinha mudado o governo 

e as expectativas eram de queda. 

 

É nesse cenário, de o mundo e o Brasil 

em provável recessão no ano que vem, 

que assume o novo governo que será 

eleito em outubro próximo. 

  

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

recessao-no-mundo-e-problema-para-

2023.ghtml  
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Finanças 

Petróleo opera em alta a 
despeito do dólar em 
ascenção 
 
Problemas de oferta continuam 
mantendo os preços em torno de US$ 
120 o barril 
 
Por Roberta Costa, Valor — São Paulo 
17/06/2022 08h45  Atualizado há 2 
horas 

 
Os preços do petróleo estão subindo 

na última sessão da semana, já que os 

problemas de oferta da Organização 

dos Países Exportadores de 

Petróleo e seus aliados, grupo 

conhecido como Opep+, continuam 

mantendo os preços em torno de US$ 

120 o barril. 

 

Os preços do Brent subiam 0,5% às 

7h40, para US$ 120,38 o barril, 

enquanto o WTI ganhavam 0,3%, para 

US$ 117,98 o barril. 

 

Para os traders de petróleo 

especificamente, fora das questões de 

oferta e demanda que estão bem 

arraigadas no preço, várias questões 

sobre o compromisso de produção da 

Opep precisam ser resolvidas”, disse 

Stephen Innes, sócio-gerente da SPI 

Asset Management, em nota. 

 

Com os bancos centrais agora visando 

ativamente a inflação impulsionada pela 

energia em suas cartilhas, o mercado 

precisará acompanhar como os 

consumidores reagem à perspectiva de 

mais aumentos de juros, diz o analista. 

 

O petróleo sobe a despeito da 

valorização do dólar, no qual a 

commodity é cotada. Há pouco, o índice 

do dólar DXY operava em alta 104,332 

pontos. 

 

 
— Foto: Keri Jackson/Pixabay 
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Empresas 

Petrobras deve hoje anunciar 
reajustes no diesel e gasolina 
 
Diretoria da estatal informou intenção 
de aumento dos combustíveis ao seu 
conselho de administração, que se 
reuniu ontem à tarde 
 
Por Fábio Couto e Alessandra Saraiva — 
Do Rio de Janeiro 
17/06/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Ferreira Coelho, presidente da estatal: 

após 40 dias de executivo no cargo, 

União teve novo nome para presidência 

— Foto: Rogerio Von Kruger/Agência 

Petrobras 

 

A diretoria da Petrobras informou ao 

conselho da empresa que deve anunciar, 

nesta sexta-feira, novos aumentos de 

preços para gasolina e o diesel, segundo 

fontes a par do assunto disseram 

ao Valor. Com o anúncio hoje, os 

reajustes nos preços dos dois 

combustíveis devem entrar em vigor 

amanhã, dia 18 de junho. 

 

De acordo com as mesmas fontes, o 

assunto foi debatido ontem, em reunião 

extraordinária do conselho de 

administração da companhia, 

convocada às pressas pelo presidente do 

conselho, Márcio Weber, para ocorrer na 

na mesma, durante o feriado de Corpus 

Christi. Procurada, a assessoria de 

imprensa da petroleira não confirmou as 

informações até o fechamento dessa 

edição. 

 

Na reunião do conselho, não foram 

citados possíveis percentuais de 

aumento nos preços dos dois 

combustíveis, de acordo com as fontes. 

Na pauta do encontro de ontem do 

colegiado, iniciado pouco depois das 

16h, estava a proposta de “seguir ordem 

[do governo] de segurar preços” de 

combustíveis, informaram as mesmas 

fontes. 

 

Para consultoria StoneX a 

defasagem atualizada no mercado 

interno é de 21% para o óleo diesel 

e de 5% na gasolina 

 

A reunião do conselho foi realizada a 

pedido de aliados do presidente da 

República, Jair Bolsonaro, do Ministro 

das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, e 

de Ciro Nogueira, ministro-chefe da 

Casa Civil, de acordo com relato das 

fontes. Procuradas pelo Valor por e-

mail, as assessorias de imprensa dos 

dois ministérios não responderam à 

confirmação dessa informação, até o 

fechamento dessa edição. 

 

Ainda de acordo com as fontes, na 

reunião de ontem, os conselheiros da 

petroleira avaliaram que a definição de 

preços é de competência da diretoria da 

empresa, e não do conselho da 

companhia - conforme previsto no 

estatuto da Petrobras. 

 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
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No entanto, também na reunião, os 

conselheiros presentes comentaram 

sobre possível risco de 

desabastecimento de diesel no mercado 

brasileiro, caso não ocorram novos 

ajustes nos preços do produto. Também 

foi citada na reunião defasagem 

estimada pela empresa - cálculo feito 

pela própria Petrobras -, de cerca de 

26% entre preço internacional e interno 

do diesel. 

 

Nos últimos dias, o Valor apurou que a 

companhia estaria preparada para 

realizar novo aumento nos preços desde 

começo da semana, mas que optou por 

segurá-lo, a pedido da União. Segundo 

fontes, o governo federal pediu 

para Petrobras esperar aprovação, 

agora já realizada no Congresso 

Nacional, de projeto de lei que limita em 

até 17% a alíquota de ICMS que incide 

sobre combustíveis, energia elétrica, 

serviços de telecomunicações e 

transporte público. Um dos objetivos do 

governo com a lei é deixar preços de 

gasolina e diesel mais baratos ao 

consumidor. 

 

A companhia mantém os preços do 

diesel nas refinarias inalterados desde 

10 de maio. Já a gasolina foi reajustada 

pela última vez em 11 de março. 

 

O mercado acompanha com cautela as 

discussões sobre reajuste de preços, e 

tem feito seus próprios cálculos em 

relação à defasagem. A consultoria 

StoneX calculou que a defasagem 

atualizada de preços, praticados 

pela Petrobras no mercado interno em 

relação ao mercado internacional, é de 

21% para o óleo diesel. Já no caso da 

gasolina, a defasagem é de preço é de 

5%. 

 

Isso, na prática, sinaliza necessidade de 

aumentar, respectivamente, R$ 1,34 e 

R$ 0,20 os litros de diesel e de gasolina, 

nas refinarias da petroleira, de acordo 

com a consultoria. 

 

Caso a Petrobras decida manter por 

mais tempo preços de seus derivados de 

petróleo sem alinhamento com o 

mercado internacional, os importadores 

podem se sentir desestimulados a fazer 

compras de óleo diesel, elevando riscos 

de desabastecimento no país, alertou 

ao Valor Sérgio Araújo, presidente-

executivo da Associação Brasileira de 

Importadores de Combustíveis 

(Abicom). Segundo ele, parte do 

mercado nacional, entre 25% e 30%, é 

atendido por importações do diesel. 

 

Cálculos da Abicom com base nas 

cotações da quarta-feira pela manhã, 

que são os dados mais recentes obtidos 

pela entidade, mostravam que o diesel 

vendido pela Petrobras estava em 

média 18% abaixo da paridade 

internacional, com a necessidade de um 

aumento médio de R$ 1,08 por litro. 

Além disso, no caso da gasolina, a 

Abicom estimava uma defasagem de 

14% e necessidade de um reajuste médio 

de R$ 0,67 por litro. 

 

Araújo salientou que o iminente inverno 

no hemisfério Norte, que demanda mais 

combustível, e a perspectiva de aumento 

na demanda global por óleo diesel a 

partir do próximo anos tendem a 

pressionar ainda mais o mercado no 

Brasil nos próximos meses. Em relatório 

divulgado na última quarta-feira, 15 de 

junho, a Agência Internacional de 

Energia (AIE) projetou mercado com 

disponibilidade limitada de oferta de 

diesel em 2023, lembrou ele. 

 

O embate entre o governo e 

a Petrobras no que concerne à política 

de preços da petroleira já dura mais de 

um ano. Dois presidentes da estatal, 

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/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
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Roberto Castello Branco e Joaquim Silva 

Luna, foram demitidos respectivamente 

em fevereiro de 2021 e em março de 

2022, por, na visão do governo, 

falharem em atender ao desejo do 

presidente Jair Bolsonaro em diminuir 

ou segurar preços de combustíveis, 

segundo apurou na época o Valor. 

 

José Mauro Ferreira Coelho, ex-

secretário no Ministério das Minas e 

Energia (MME), foi o último a assumir e 

tomou posse em abril. Após 40 dias de 

Coelho no cargo, outro nome foi 

anunciado pelo governo para comandar 

a petroleira, Caio Mário Paes de 

Andrade, auxiliar do ministro Paulo 

Guedes no Ministério da Economia. Por 

ora, Paes de Andrade aguarda marcação, 

pelo conselho da empresa, de 

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 

de acionistas para aprovação de seu 

nome como novo presidente da 

empresa. 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/17/petrobras-deve-hoje-
anunciar-reajustes-no-diesel-e-
gasolina.ghtml  
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Legislação 

Empresas perdem no STJ 
disputa sobre cálculo de 
contribuição previdenciária 
 
Para Corte, valores descontados de 
trabalhadores não podem ser retirados 
da base 
 
Por Beatriz Olivon — De Brasília 
17/06/2022 05h00  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Relator, ministro Gurgel de Faria: 

legislação de regência deve ser 

interpretada de forma literal — Foto: 

Divulgação 

 

Os contribuintes não conseguiram 

emplacar no Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) uma tese que ganhou força 

com a exclusão do ICMS da base do PIS 

e da Cofins. Queriam tirar do cálculo da 

contribuição previdenciária patronal 

valores descontados dos trabalhadores - 

como Imposto de Renda (IRRF) e planos 

de saúde e odontológico. Porém, tanto a 

1ª Turma quanto a 2ª Turma negaram os 

pedidos. 

 

Na 1ª Turma, a questão foi definida 

nesta semana. Foi a primeira vez que o 

colegiado julgou a questão por meio de 

um recurso especial (REsp 1956256). 

Até então, só havia sido tratada por meio 

de decisões monocráticas ou agravos - 

que não permitem a apresentação de 

defesa oral pelas partes. 

 

A decisão impede o contribuinte de levar 

o tema para a 1ª Seção, que uniformiza o 

entendimento das turmas de direito 

público. Hoje há cerca de cinco mil ações 

sobre a tese no país, de acordo com a 

Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). 

 

Nos processos, os contribuintes alegam 

que a intenção do legislador, com a 

edição da Lei do Plano de Custeio da 

Seguridade Social (nº 8.212, de 1991), foi 

a de que a contribuição previdenciária 

patronal incidisse sobre o valor líquido 

da folha de salários - pagamentos feitos 

aos empregados pela prestação de 

serviços, após os descontos -, e não sobre 

o montante total. 

 

A ideia de pautar o recurso na 1ª Turma 

foi para ratificar a jurisprudência 

existente, segundo afirmou na sessão o 

relator, ministro Gurgel de Faria. O tema 

foi julgado em pedido apresentado pela 

Hitech Etiquetas. 

 

A empresa pedia, no recurso, a exclusão 

da base de cálculo dos valores referentes 

às despesas com convênio de farmácia, 

planos de saúde e odontológicos, 

Imposto de Renda e contribuição 

previdenciária a cargo do empregado. 

Recorreu de decisão desfavorável do 

Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª 

Região, com sede em Porto Alegre. 

 

Ao analisar o caso, os desembargadores 

entenderam que a folha de pagamento 

para os empregadores é formada pelo 

salário de contribuição dos 

trabalhadores, o que inclui o IRRF e a 

contribuição a cargo do empregado. 
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Ainda segundo o TRF, descontos dos 

planos de saúde e odontológicos não têm 

natureza jurídica de indenização, mas 

sim de despesas suportadas pelos 

empregados e não podem ser abatidos 

da base de cálculo da contribuição 

previdenciária. 

 

No STJ, o relator, ministro Gurgel de 

Faria, confirmou a decisão. De acordo 

com ele, previsão da Lei nº 8.212, de 

1991, leva a concluir que todas as verbas 

que integram a folha de salário, fora 

exceções expressamente previstas, 

devem compor a base de cálculo da 

contribuição previdenciária patronal, se 

enquadrando nessa hipótese os valores 

referentes à contribuição previdenciária 

do empregado, IRRF, despesas com 

convênios e farmácias, além de planos 

de saúde e odontológico. 

 

Ainda segundo o ministro, o artigo 28 da 

lei traz as verbas sobre as quais não 

incidem a contribuição previdenciária - 

o que não inclui os valores discutidos 

pelo contribuinte. “Para a exclusão do 

crédito tributário, a legislação de 

regência deve ser interpretada 

literalmente”, afirmou o relator. 

 

No voto, o ministro Gurgel de Faria citou 

precedente da 2ª Turma no mesmo 

sentido, julgado em novembro de 2021. 

Naquele processo (REsp 1949888), o 

ministro Mauro Campbell Marques 

afirma que o fato de o empregador reter 

os valores descontados aos empregados 

não retira a titularidade dos empregados 

de tais verbas remuneratórias. 

 

O caso era da Meta Multiservice Serviços 

Especializados Eireli, que também 

pretendia descontar da base de cálculo 

da contribuição a participação do 

empregado no custeio de benefícios 

como vale-transporte, vale-alimentação, 

assistência médica e odontológica. O 

pedido havia sido negado pelo TRF da 4ª 

Região. 

 

Para o advogado Rodrigo da Cunha 

Ferreira, do escritório Finocchio & Ustra 

Advogados, porém, a tese não estaria 

perdida. Segundo o tributarista, embora 

a recente decisão da 1ª Turma 

represente um precedente desfavorável 

aos contribuintes, ela não vincula o 

entendimento dos demais órgãos do 

Judiciário, por não se tratar de recurso 

repetitivo. O advogado acredita que o 

tema poderá ser levado ao STF para 

análise sob o viés constitucional. 

  

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

cia/2022/06/17/empresas-perdem-no-

stj-disputa-sobre-calculo-de-

contribuicao-previdenciaria.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Jurídico 

CNJ mira ações judiciais que 
contestam decisões do Cade 
 
Portaria deve ser publicada em 
conjunto com a Procuradoria Federal 
Especializada junto ao Cade 
 
Brasília 
17/06/2022 07h01  Atualizado há 5 
horas 

 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 

a Procuradoria Federal Especializada 

junto ao Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade) tem se 

reunido para estabelecer uma estratégia 

conjunta que poderá reduzir o número 

de processos administrativos 

judicializados. Entre os itens discutidos 

estaria definida a elaboração de uma 

Recomendação do CNJ aos tribunais. 

 

A intenção da recomendação seria evitar 

comprometer o andamento de processos 

administrativos em tramitação no 

conselho, especialmente os que tratam 

da prevenção e repressão às infrações 

contra a ordem econômica. 

 

 
Sede do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica — Foto: Jefferson 

Rudy/Agência Senado 

 

Existem mais de 500 processos 

administrativos do Cade 

judicializados, muitos que possuem 

várias empresas e pessoas físicas no polo 

passivo. O levantamento foi capitaneado 

pela procuradora Juliana Domingues e 

pela equipe na autarquia. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/valo
r-juridico/coluna/cnj-mira-acoes-
judiciais-que-contestam-decisoes-do-
cade.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Bolsa tem forte queda após 
Petrobras anunciar reajuste. 
Dólar vai a R$ 5,13 
 
Ibovespa cede 3,60%, aos 99.109 
pontos. Moeda americana era 
negociada a R$ 5,13 por volta de 11h 
 
Por O Globo, Com Informações do 
Valor e Agências Internacionais 
17/06/2022 11h24  Atualizado há 32 
minutos 
 
Receios sobre crescimento global e 
aprto de juros acelerado pelo Banco 
Central americano estimulam 
valorização do dólar AFP 
 
O mercado doméstico volta do feriado de 

Corpus Christi e se ajusta ao viés 

negativo para ativos de risco do exterior 

no pregão de ontem. A bolsa brasileira 

acentuou a queda após a Petrobras 

anunciar novo reajuste nos 

combustíveis nesta sexta-feira. Às 

11h34, o Ibovespa cedia 3,60%, aos 

99.109 pontos. 

 

Os papeis da Petrobras ON (PETR3) e 

Petrobras PN (PETR4) caíam 6,23% e 

5,88%, respectivamente, às 11h22. 

 

Já o dólar se ajusta em alta contra o real 

e a curva de juros ganha inclinação, na 

medida em que os temores de recessão 

devido ao aperto monetário nas 

economias avançadas pressionaram os 

mercados emergentes. Por volta de 

11h13, a moeda americana era negociada 

a R$5,139, alta de 2,23% no mercado à 

vista. 

 

Aversão a risco 
 

Em relatório diário sobre o que esperar 

do movimento dos mercados, os 

profissionais do Banco do Brasil notam 

que, após o Federal Reserve (Fed) 

elevar os juros em 0,75 ponto 

percentual na quarta-feira, o Banco 

Central Europeu (BCE) preparar os 

mercados para aumentos de juros e os 

bancos centrais da Inglaterra e da Suíça 

efetivamente aumentarem as taxas 

ontem, “cresce o temor de que a postura 

agressiva dos bancos centrais para 

conter a inflação tenha efeitos 

recessivos”. 

 

Diante desse contexto, o “mood” de 

aversão a risco predominou nos 

negócios ontem, o que pressiona os 

ativos brasileiros no pregão desta sexta. 

Cabe apontar que a curva de juros tem 

um dia de “bull steepening”, ao ganhar 

inclinação após a decisão do Copom. 

Enquanto as taxas curtas operam em 

queda mais acentuada, as longas 

rondam os ajustes do dia anterior. 

 

Wall Street abre dispersa em meio 
a indicadores fracos 
 
A Bolsa de Nova York abriu com 

oscilações entre alta e baixa nesta sexta-

feira, privada de uma recuperação 

devido a vários indicadores que 

confirmam a desaceleração da economia 

dos EUA. 

 

No início do pregão, o Dow caiu 0,09%, 

o índice Nasdaq, dominado por 

tecnologia, subiu 0,68% e o índice S&P 

500, mais amplo, subiu 0,27%. 

 

Dados divulgados nesta sexta-feira pelo 

Federal Reserve (Fed, banco central 

americano), mostram que o ritmo da 

produção industrial nos Estados Unidos 

desacelerou em maio mais do que o 

esperado ao subir 0,2% em relação a 

abril. Analistas esperavam um aumento 

de 0,5%. 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-anuncia-novo-aumento-no-preco-da-gasolina-e-diesel.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-anuncia-novo-aumento-no-preco-da-gasolina-e-diesel.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-anuncia-novo-aumento-no-preco-da-gasolina-e-diesel.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/financas/noticia/2022/06/bc-americano-eleva-juro-em-075-ponto-percentual-maior-alta-desde-1994.ghtml
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Economia 

Petrobras: Conselho de 
Administração avalia formas 
de blindar empresa para 
evitar mudanças na diretoria 
 
Voltou a circular entre o alto escalão da 
companhia o interesse de partidos 
políticos pela diretoria de 
Abastecimento, responsável pelos 
preços 
 
Por Bruno Rosa 
17/06/2022 11h44  Atualizado há 13 
minutos 
 

Sede da Petrobras, no Rio Fernando 

Frazão/Agência Brasil 

 

O Conselho de Administração da 

Petrobras tenta agora blindar a estatal 

para evitar mudanças na diretoria. "A 

batalha não são os preços mas a 

composição da diretoria", de acordo com 

uma fonte. 

 

Diferentes integrantes do governo 

tentam pressionar novamente para que 

José Mauro Coelho renuncie ao cargo, 

mas o executivo vem relutando em 

desistir. Bolsonaro e o Ministério de 

Minas e Energia não têm poderes para 

demitir Coelho, o que poderia ser feito 

apenas pelo Conselho de Administração. 

 

Já circula entre o alto escalão da 

companhia o interesse de partidos 

políticos pela diretoria de 

Abastecimento da companhia, que é a 

responsável pelos preços dos 

combustíveis. 

 

As comparações com o passado são 

inevitáveis, lembrou uma das fontes, 

quando os partidos políticos disputavam 

diretorias na estatal. 

 

Vêm causando forte incômodo dentro da 

companhia as declarações 

do presidente da Câmara, Arthur 

Lira (PP-AL), que prometeu uma 

reunião de líderes parlamentares para 

discutir a política de preços da 

Petrobras. 

 

Ignorado pela Petrobras, o presidente 

Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira 

que a estatal pode "mergulhar o Brasil 

num caos" com o reajuste no preço dos 

combustíveis. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/noticia/2022/06/petrobras-
conselho-de-administracao-avalia-
formas-de-blindar-empresa-para-
evitar-mudancas-na-diretoria.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Eletrobras: Governo cedeu a 
lobbies que vão absorver boa 
parte dos recursos da 
desestatização 
 
Pulverizar o controle acionário da 
Eletrobras não garante competição no 
mercado 

 
Elena Landau, O Estado de S.Paulo 
17 de junho de 2022 | 04h00 

 
A Eletrobras foi, enfim, privatizada. 

Nunca fui fã do modelo escolhido. De 

todo modo, é menos uma estatal. 

 

Na privatização da Eletrobras, governo 

optou por oferta pública, com a diluição 

da União Foto: REUTERS/ALAN 

SANTOS 

 

O governo optou pela oferta pública de 

ações, com diluição da União. O 

resultado da capitalização mostra que o 

governo deixou na mesa o prêmio que 

poderia ter ganho na venda do bloco de 

controle. Pior: para viabilizar 

a desestatização, cedeu a lobbies que 

vão absorver boa parte dos recursos – os 

jabutis. E com eles vem a promessa de 

financiar o Brasduto, para viabilizar as 

térmicas inventadas pelo Congresso. 

 

Agora, o governo decidiu usar o bônus 

de outorga, que deveria contribuir para 

o resultado do Tesouro, para 

compensar os Estados, por conta do 

corte no ICMS. Outro capítulo no vale-

tudo eleitoreiro.  

 

E mais: a capitalização não atraiu grupos 

especializados no setor. Pulverizar 

controle acionário da holding não 

garante competição no mercado, apenas 

evita o domínio de um acionista nas 

decisões estratégicas. Isso não seria um 

problema se o governo tivesse optado 

por vender suas subsidiárias em 

separado, como proposto por FHC. 

 

Está em fase final de votação 

um projeto de lei de modernização 

do setor elétrico que vai ampliar, 

significativamente, a participação do 

mercado livre. Do jeito que está, a nova 

Eletrobras herda a posição relevante no 

mercado que tinha a ex-estatal. O grande 

desafio agora é formar um bom conselho 

de administração para conduzir a 

empresa como uma “corporation”. 

 

Apesar de tudo, foi um passo 

importante. Passaram-se 27 anos desde 

a primeira decisão de vender a 

Eletrobras. O grupo foi incluído 

no Programa Nacional de 

Desestatização (PND) em 1995. 

Três anos depois, a Gerasul foi 

leiloada. O processo dos anos 90 não foi 

adiante pela resistência mineira a 

privatizar Furnas, comandada pelo ex-

presidente Itamar Franco. Atitude 

estranha para quem, quando na 

Presidência da República, privatizou 

mais do que Collor. Minas tem seus 

mistérios. 

 

Lula retirou a Eletrobras do PND, mas 

deu início à privatização de grande parte 

da geração de energia do País, pois sua 

expansão passou a se dar pelos 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/Eletrobr%C3%A1s
https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fernando-henrique-cardoso
https://tudo-sobre.estadao.com.br/itamar-franco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/fernando-collor
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lula-luiz-inacio-lula-da-silva
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chamados “leilões de energia nova”. 

Desde então, ocorreram inúmeros 

leilões, inclusive para as hidrelétricas 

no Rio Madeira. Quem não se lembra 

da polêmica do bagre, que terminou com 

a demissão de Marina Silva de seu 

governo? 

 

Curioso que a fantasiosa alegação que o 

setor privado passaria a decidir sobre 

uso da água não preocupava na época os 

que hoje são contra a privatização da 

Eletrobras. A promessa do PT de 

reestatizar a empresa não é só uma 

bravata, mas uma hipocrisia.  

 

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

ias/geral,eletrobras-

privatizacao,70004094774  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,eletrobras-privatizacao,70004094774
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,eletrobras-privatizacao,70004094774
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,eletrobras-privatizacao,70004094774
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Economia 

Com ajuda do IFC, plataforma 
europeia para crédito podre 
prepara entrada no Brasil 
 
Altamiro Silva Junior 
17 de junho de 2022 | 05h15 

 

 
Foto: Fabio Motta/Estadão 

  

A NPL Markets, uma plataforma 

europeia para a negociação de ativos 

ilíquidos e empréstimos não 

performados, ou crédito podre, está 

preparando entrada no Brasil e no 

México. A operação vai se dar por meio 

da colaboração com o Instituto 

Internacional de Finanças (IFC), o braço 

financeiro do Banco Mundial. 

 

Com sede em Londres, a NPL Markets 

tem atuação por ora somente no 

mercado europeu. No Brasil, o plano é 

ter uma plataforma eletrônica, que 

chega em momento do aumento de 

operações com crédito podre. A 

plataforma usa cientistas de dados, 

analistas quantitativos, operadores e 

executivos de bancos para as 

negociações e precificações desses 

ativos. 

 

No comando da plataforma está 

Gianluca Savelli, vindo do Bank of 

America, onde ficou mais de 13 anos, 

cuidando do banco de investimento na 

Itália. A direção da empresa, aliás, é 

formado por vários egressos do banco 

americano, muitos com anos de 

experiência no mercado de dívida. 

  
https://economia.estadao.com.br/blogs
/coluna-do-broad/com-ajuda-do-ifc-
plataforma-europeia-para-credito-
podre-prepara-entrada-no-braisl/  
 
Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/com-ajuda-do-ifc-plataforma-europeia-para-credito-podre-prepara-entrada-no-braisl/
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/com-ajuda-do-ifc-plataforma-europeia-para-credito-podre-prepara-entrada-no-braisl/
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/com-ajuda-do-ifc-plataforma-europeia-para-credito-podre-prepara-entrada-no-braisl/
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/com-ajuda-do-ifc-plataforma-europeia-para-credito-podre-prepara-entrada-no-braisl/
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Economia 

Presidente da Petrobras está 
sacaneando e vamos para o 
pau, diz Lira 
 
Presidente da Câmara diz que Coelho 
trabalha contra o Brasil, após novas 
altas da gasolina e do diesel 

 
17.jun.2022 às 11h32Atualizado: 
17.jun.2022 às 12h12 
Camila MattosoRaquel Lopes 
BRASÍLIA 
 
O presidente da Câmara, deputado 

Arthur Lira (PP-AL), afirmou 

à Folha que "vai para o pau" para "rever 

tudo de preços" de combustíveis. Ele 

também defendeu a demissão do 

presidente da Petrobras, José Mauro 

Ferreira Coelho, e disse que vai 

trabalhar para taxar o lucro da 

petroleira. 

 

Mais tarde, em entrevista à Globo News, 

Lira defendeu a "taxação do lucro 

absurdo" da Petrobras. Ele não deu 

detalhes sobre a proposta de tributar 

ganhos, mas outros países têm discutido 

a taxação do lucro extraordinário de 

petroleiras advindo do aumento 

internacional do preço dos 

combustíveis. 

 

"Eu liguei para Zé Mauro [presidente da 

Petrobras] ontem [quinta, 16]. Pedi para 

ele não dar aumento, [disse]: 'você está 

trabalhando contra, o que se espera da 

Petrobras é outra coisa'; e falei que ia 

fazer um trabalho para demitir ele, vou 

propor com o governo para taxar o lucro 

da Petrobras. Ele [respondeu]: 'não é 

bem assim, é o conselho [de 

administração], não estou postergando a 

minha saída'", disse Lira. 

 

Lira também afirmou que José Mauro 

"está sacaneando" e que um aumento do 

tipo "é um absurdo". 

 

"Vamos ver legislativamente o que 

podemos fazer para rever as políticas de 

preço, de PPI [Preço de Paridade 

Internacional] e ir para cima, sobretaxar 

e ir direto na veia", afirmou. 

 

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira 

(17) reajustes de 5,2% no preço da 

gasolina e de 14,2% no preço do diesel, 

alegando que o mercado de petróleo 

passou por mudança estrutural e que é 

necessário buscar convergência com os 

preços internacionais. 

 

Após 99 dias sem aumentos, o preço 

médio da gasolina nas refinarias da 

estatal passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 

por litro. Já o preço do diesel passará de 

R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. O último 

ajuste ocorreu há 39 dias. 

 

Nas redes sociais, Lira disse após o 

reajuste que José Mauro trabalha contra 

o Brasil e defendeu sua renúncia. 

 

"O presidente da Petrobras tem que 

renunciar imediatamente. Não por 

vontade pessoal minha, mas porque não 

representa o acionista majoritário da 

empresa —o Brasil— e, pior, trabalha 

sistematicamente contra o povo 

brasileiro na pior crise do país", escreveu 

Lira no Twitter. 

 

Lira disse, ainda, que o presidente da 

Petrobras só representa a si mesmo e o 

que faz deixará um legado de destruição 

para a empresa. "Saia! Pois sua gestão é 

um ato de terrorismo corporativo", 

completou. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/camila-mattoso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/raquel-lopes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/petrobras
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
http://www.folha.com.br/
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Na quinta (16), o conselho de 

administração da companhia rejeitou 

pedido do governo para evitar reajustes, 

defendendo que a definição de preços é 

atribuição da diretoria executiva. A 

reunião havia sido convocada a pedido 

do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. 

 

A reunião foi uma última cartada do 

governo para tentar evitar o aumento em 

meio ao esforço para aprovar um pacote 

de medidas para tentar reduzir os 

preços, que, segundo o presidente Jair 

Bolsonaro (PL), poderia baixar os preços 

da gasolina e do diesel em R$ 2 e R$ 1 

por litro, respectivamente. 

 

O presidente Jair Bolsonaro 

(PL) retomou, na manhã desta sexta-

feira (17), críticas à Petrobras e disse que 

a empresa "pode mergulhar o Brasil 

num caos". 

 

"O governo federal como acionista é 

contra qualquer reajuste nos 

combustíveis, não só pelo exagerado 

lucro da Petrobras em plena crise 

mundial, bem como pelo interesse 

público previsto na Lei das Estatais", 

escreveu Bolsonaro nas suas redes 

sociais. 

 

"A Petrobras pode mergulhar o Brasil 

num caos. Seu presidente, diretores e 

conselheiros bem sabem o que 

aconteceu com a greve dos 

caminhoneiros em 2018, e as 

consequências nefastas para a economia 

do Brasil e a vida do nosso povo." 

 

Ainda na noite de quinta, Bolsonaro já 

havia disparado críticas contra a 

Petrobras. 

 

Durante sua live semanal, Bolsonaro 

afirmou que um novo reajuste da 

petroleira no preço dos combustíveis 

teria "interesse político para atingir o 

governo federal". 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/apos-reajuste-lira-defende-
renuncia-de-presidente-da-
petrobras.shtml  
 

Retorne ao índice 
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https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/06/bolsonaro-ironiza-adversarios-e-tenta-reeditar-estrategia-bem-sucedida-de-2018.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-diz-que-petrobras-pode-mergulhar-brasil-no-caos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-diz-que-petrobras-pode-mergulhar-brasil-no-caos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-diz-que-reajuste-da-petrobras-agora-seria-para-atingir-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-diz-que-reajuste-da-petrobras-agora-seria-para-atingir-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-diz-que-reajuste-da-petrobras-agora-seria-para-atingir-governo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/apos-reajuste-lira-defende-renuncia-de-presidente-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/apos-reajuste-lira-defende-renuncia-de-presidente-da-petrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/apos-reajuste-lira-defende-renuncia-de-presidente-da-petrobras.shtml
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Colunas 

Supermercados sentem 
impacto da inflação nas 
vendas, diz pesquisa 
 
Maio teve a pior performance em 
unidades vendidas dos últimos 17 
meses, diz Scanntech 

 

17.jun.2022 às 12h00 
SÃO PAULO 
 
Maio teve a pior performance dos 

últimos 17 meses em unidades vendidas 

nos supermercados e atacarejos, 

segundo levantamento da Radar 

Scanntech. 

 

O movimento é reflexo da inflação. O 

número de itens caiu enquanto os preços 

subiram, de acordo com o 

monitoramento. 

 

 
Disparada dos preços de frutas e 

legumes afeta o brasileiro - Eduardo 

Anizelli/ Folhapress 

 

No mês, a quantidade de unidades 

vendidas encolheu mais de 6% na 

comparação com o mesmo período do 

ano passado, segundo a empresa. 

 

Chama atenção na pesquisa a queda na 

venda de bebidas alcoólicas, puxada pela 

cerveja. A retração pode ser atribuída ao 

fim do isolamento social, que reaqueceu 

o consumo nos bares e restaurantes. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas
/painelsa/2022/06/supermercados-
sentem-impacto-da-inflacao-nas-
vendas-diz-pesquisa.shtml   
 

Retorne ao índice 
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/inflacao-da-cesta-basica-da-tregua-em-maio-mas-sobe-quase-27-em-12-meses.shtml
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Elevado número de processos 
pendentes atrapalha 
andamento da Justiça no país 
 
17 de junho de 2022, 8h44 
Por Eduardo Reina 
 
75,4 milhões. Essa cifra não é de 

nenhum prêmio milionário de loteria, 

mas o número de processos pendentes 

na Justiça brasileira no último dia de 

2020, segundo dados do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). Desse total, 

52,3% — ou algo em torno de 39,4 

milhões de ações — estavam na fase de 

execução. 

 

A quantidade de processos esperando o 

desfecho no país supera os 75 milhões 
ConJur 

 

Esses 75,4 milhões de processos no 

Brasil de 31 de dezembro de 2020 

representam dois milhões a menos em 

relação a 2019. Uma gota no mar 

profundo formado pelas ações que estão 

aguardando passar pelo gargalo da 

execução penal, mas um número afetado 

pela epidemia da Covid-19, que 

transformou todos os setores da 

sociedade brasileira. 

 

Importante considerar ainda que há 13 

milhões (17,2%) nesse montante que 

estavam suspensos, paralisados ou em 

arquivo provisório, à espera de alguma 

situação jurídica futura, no fim de 2020. 

 

Segundo o CNJ, as prateleiras do 

Judiciário brasileiro receberam em 

2020 cerca de 25,8 milhões de novos 

casos. "A demanda pelos serviços de 

Justiça, assim como o volume de 

processos baixados, diminuíram em 

relação ao ano anterior. Além de 2019 

ter apresentado o maior valor da série 

histórica, o número foi impactado pela 

pandemia da Covid-19. Se forem 

consideradas apenas as ações judiciais 

efetivamente ajuizadas pela primeira vez 

em 2020, sem computar os casos em 

grau de recurso e as execuções judiciais, 

tem-se que ingressaram 17,6 milhões 

ações originárias em 2020, -12,5% do 

que no ano anterior", explica o estudo. 

 

Impacto da Covid-19 

 

Durante o ano de 2020, foram 

proferidas 25 milhões de sentenças e 

decisões terminativas, uma redução de 

6.569 mil casos (-20,8%) em relação a 

2019. Mas é provável que tais números 

tenham sido afetados pela Covid-19, 

segundo o CNJ. 

 

O primeiro grau, por exemplo, registrou 

maior queda (23,3%), pois é o momento 

em que se exige uma instrução 

probatória mais detalhada. As decisões 

terminativas no segundo grau, em que a 

instrução probatória já se encontra 

encerrada nos julgamentos recursais, 

reduziu em menor ordem de grandeza 

(8,2%). 

 

Especialistas ouvidos 

pela Conjur apontam a necessidade de 

aperfeiçoar os métodos e até mesmo 

promover mudança de postura em 

relação ao Direito Processual, sob pena 

de inviabilizar a Justiça no Brasil. 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-17/elevado-numero-processos-pendentes-atrapalha-andamento-justica#author
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A maior parte dos processos de 

execuções é composta pelas fiscais, que 

representam 68% do total. A análise do 

CNJ aponta que esses processos são os 

principais responsáveis pela alta taxa de 

congestionamento do Poder Judiciário, 

representando aproximadamente 36% 

do total de casos pendentes. 

 

É necessário somar a essa estatística 

aqueles processos que retornaram à 

tramitação sem necessariamente 

configurar um caso novo. Em 2020, 

foram reativados 1,7 milhão de 

processos que tiveram sentenças 

anuladas na instância superior, ou casos 

de remessa e retorno de autos entre 

tribunais em razão de questões relativas 

a competência, ou devolução dos 

processos à instância inferior para 

aguardar julgamento em matéria de 

recursos repetitivos ou de repercussão 

geral, ou mesmo por mudança de classe 

processual. 

 

Tempo de tramitação 

 

O estudo do CNJ aponta que está 

na Justiça estadual o maior obstáculo de 

desempenho. Ao se comparar o tempo 

do recebimento da ação até o julgamento 

da sentença entre o primeiro grau e o 

segundo grau, considerando o tempo 

médio de tramitação de toda a Justiça 

brasileira, enquanto na instância inicial 

leva-se uma média de três anos e dois 

meses, no segundo grau esse tempo é 

reduzido para praticamente um quarto: 

nove meses. 

 

Os dados por segmento de Justiça 

demonstram que o resultado global do 

Poder Judiciário reflete quase 

diretamente o desempenho da Justiça 

estadual, com 77,4% dos processos 

pendentes. A Justiça Federal concentra 

14,5% dos processos e a Justiça 

Trabalhista, 6%. Os demais segmentos 

juntos acumulam 2% dos casos ainda 

por serem encerrados. 

 

Já a Justiça Eleitoral apresenta 

sazonalidade de movimentos 

processuais, com altas especialmente 

nos anos eleitorais (2012, 2014, 2016, 

2018, 2020), e de forma mais acentuada 

nos anos de eleições municipais (2012, 

2016 e 2020). 

 

Mesmo patamar de 2011-12 

 

O CNJ mede ainda a produtividade dos 

magistrados, que, segundo o 

levantamento, vem crescendo desde 

2014. Em 2019, atingiu o maior valor da 

série histórica, com 2.106 casos baixados 

por magistrado(a), mas em 2020 

retornou ao patamar de 2011-2012, 

número este que estaria afetado pela 

Covid-19. Em números, cada 

magistrado(a) brasileiro(a) resolveu 

1.643 processos, o que significa uma 

média de 6,5 casos solucionados por dia 

útil do ano, sem descontar períodos de 

férias e recessos. 

 

Os 6,5 processos finalizados diariamente 

por cada juiz(a) pode parecer uma 

estatística boa, mas, na comparação com 

a quantidade de processos que 

ingressam no sistema, é possível 

perceber pequeno avanço e o avanço do 

problema. 

 

Somente na área de saúde, de acordo 

com o advogado Fernando Bianchi, 

sócio do escritório Miglioli, Bianchi, 

Borrozzino, Bellinatti e Scarabel 

Advogados (M3BS), é aberta uma nova 

ação a cada três horas, com base no 

estudo do CNJ. Isso sem contar as 

demais áreas do Judiciário. "A maior 

parte de entradas é a judicialização na 

saúde privada. É um número muito 

grande", explica o advogado ao destacar 
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que o brasileiro tem a cultura da 

judicializar tudo, o que só provoca 

aumento do número de processos em 

tramitação, principalmente os sem 

solução. 

 

Outro ponto observado por Bianchi é a 

morosidade e a falta de qualidade 

técnica das investigações policiais. "Um 

laudo chega a ficar dois anos e meio na 

fila do laboratório da Polícia Civil do 

Estado de São Paulo. Mas temos 

também os juízes generalistas, que não 

têm especialização, o que ajudaria na 

tomada de decisões mais efetivas e 

rápidas. Julgam problemas de saúde, do 

consumidor, empresarial, criminal, mas 

é preciso ter mais capacitação", reclama 

ele. 

 

O promotor de Justiça de Araguari 

(MG) André Luís Alves de Melo vê a 

necessidade de mudança na estrutura de 

tramitação do processo na Justiça. 

"Importante destacar que os artigos 

transcritos do Código de Processo Penal 

datam de 1941 — período do fascismo — 

e não foram atualizados pelas legislações 

posteriores até a presente data, exceto a 

redação do artigo 28, mas ainda sem 

adentrar na discussão da 

obrigatoriedade. Ademais, naquela 

época, em 1941, a estrutura jurídica 

brasileira era outra e a carreira do 

Ministério Público sequer existia como 

tal. Nosso CPP foi copiado do Código de 

Rocco Italliano, o qual era tributo ao 

inquisitivismo e fascismo, e hoje já foi 

aprovado no Código de Processo Penal 

na Itália na década de 90, com outra 

estrutura processual". 

 

De acordo com o promotor, a política 

processual tem características diferentes 

em cada país. Mas é necessário, aqui, 

verificar a significância de instaurar um 

processo para toda e qualquer demanda 

que chegue às cortes, para evitar que o 

sistema judiciário se torne fracassado. 

"Haverá economia para todos, afinal, 

um processo é dinheiro que movimenta 

a máquina. Nem todo mundo quer isso. 

É necessário modificar a mentalidade 

jurídica vigente", diz Melo. 

 

Uma mudança que, na avaliação 

de Helder Moroni Câmara, sócio do 

escritório PMMF Advogados, levará 

gerações de novos advogados, 

promotores, procurados e magistrados 

para mudar. Ele defende a necessidade 

de encarar as demandas sem a 

necessidade de chegar ao litígio. "Porque 

a litigiosidade no Brasil se transformou 

num costume, o que não acontece nos 

países nórdicos da Europa". 

 

"A solução de prateleira, de mais 

recursos, mais material humanos, mais 

equipamentos, não resolverá nada. É 

enxugar gelo, apesar de parecer ótima. 

Vamos continuar gastando bilhões sem 

solucionar o problema ao continuarmos 

aceitando qualquer causa nos tribunais. 

Assim, o interessado na solução não vai 

ver solução", avalia Câmara. 

 

"Da forma como está, não tem solução. 

O acesso à Justiça é um recurso 

esgotável, vai acabar. Mas o setor insiste 

em manter a estrutura que possibilita 

ganhos a muitas pessoas. O advogado 

deve orientar seu cliente e defender que 

nem sempre é necessário utilizar um 

processo judicial. Repito, os recursos 

para a Justiça são esgotáveis, não são 

infinitos. A Justiça é um 

miniecossistema, que tem limites", 

prevê o advogado. 

  

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

17/elevado-numero-processos-

pendentes-atrapalha-andamento-

justica  
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Congresso aprovou mais de 
370 normas para aumentar 
burocracia no Brasil 
 
17 de junho de 2022, 7h47 
 
Cerca de 20% dos atos normativos 

aprovados pelo Congresso Nacional em 

2021 e 2022 causaram algum impacto 

quanto à burocracia na execução de 

atividades públicas. Levantamento 

inédito mostra que os congressistas mais 

dificultaram do que ajudaram: 376 

trouxeram impactos negativos ao 

ordenamento jurídico e 214 

conseguiram oferecer mais celeridade. 

 

Congresso Nacional mais aumentou a 

burocracia do que aliviou em 2021 e 

2022 
Creative Commons 

 

É o que mostra um estudo produzido 

pela Fundação da Liberdade Econômica 

(FLE), com o objetivo de compreender 

como a atividade legislativa recente 

interferiu na liberdade econômica, na 

livre iniciativa, na propriedade privada e 

outros temas correlatos. 

 

O levantamento indica que 590 textos 

dos 2.852 autorizados pelos 

parlamentares tiveram como efeito o 

aumento ou a redução da burocracia. A 

maior parte das leis que tratavam da 

execução de atividades públicas são 

relacionadas ao turismo (89), à saúde 

(82), à estrutura fundiária (80), ao 

trabalho e emprego (63) e à 

administração pública (39). 

 

Em termos de autoria das normas, os 

partidos que mais propuseram projetos 

com impactos na burocracia estatal 

foram o PT (58), o PSDB (51), Partido 

Social Liberal (50) e o PDT (44). O 

material faz parte do Observatório da 

Liberdade Econômica, que terá página 

de consulta para o público na internet. 

 

"É uma verdadeira radiografia, que 

permitirá aos cidadãos, aos segmentos 

civis organizados, à imprensa, às 

empresas e ao próprio setor público 

compreender melhor os caminhos que 

temos adotado enquanto país e tomar 

decisões mais sóbrias e saudáveis para o 

futuro", explicou o senador Marcondes 

Gadelha, presidente nacional do PSC e 

vice-presidente da Fundação da 

Liberdade Econômica. 

 

Já um levantamento feito pelo Instituto 

Brasileiro de Planejamento Tributário 

(IBPT) em 2019 apontou que, desde a 

promulgação da Constituição de 1988, 

haviam sido editadas 6,7 milhões de 

normas pelos entes federativos, em uma 

média de 813 por dia. 

 

Para Márcio Coimbra, presidente do 

Conselho Curador da Fundação da 

Liberdade Econômica, isso ajuda a 

colocar o nosso país nos piores lugares 

dos índices de liberdade econômica 

editados por instituições estrangeiras. 

 

"É como se o governo e o Poder 

Legislativo trabalhassem dia e noite para 

sufocar e cercear quem gera riqueza para 

o país. Costumo dizer que empreender 

no Brasil é um ato de coragem, pois o 
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ambiente de negócios é pesado e repleto 

de armadilhas legislativas, precisamos 

mudar esta realidade", afirmou. Hoje 

estima-se que existam mais de 180 mil 

leis em vigor no Brasil, só na esfera 

federal. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
17/atividade-congresso-contribuiu-
aumentar-burocracia-brasil  
 
Retorne ao índice 
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Não cabe ao Judiciário mudar 
dever de informação sobre 
cobertura de telefonia 
 
17 de junho de 2022, 7h33 
Por Danilo Vital 
 
Compete à Anatel expedir normas sobre 

a forma como as empresas de telefonia 

devem informar os consumidores acerca 

das áreas de cobertura do serviço. Salvo 

em casos de inequívoca ilegalidade, o 

Poder Judiciário deve evitar interferir no 

poder normativo das agências 

reguladoras. 

 

TJ-RJ condenou empresas a pagarem 

indenização por danos morais por conta 

de problemas com sinal de telefonia 
Istockphoto 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento aos recursos especiais 

ajuizados por operadoras de telefonia 

para afastar a condenação imposta a elas 

pelos problemas de cobertura em 

determinadas áreas dos municípios de 

Bom Jardim e Nova Friburgo, ambos na 

região serrana do Rio de Janeiro. 

 

A ação foi ajuizada pela Comissão de 

Defesa do Consumidor da Assembleia 

Legislativa do Rio, por entender que as 

empresas estavam vendendo celulares e 

planos de telefonia sem informar aos 

consumidores a existência das 

chamadas "zonas de sombra", onde não 

há sinal. 

 

O dever de informação está previsto no 

Código de Defesa do Consumidor. Já a 

forma como esse dever deve ser 

cumprido consta da Resolução 575/2011 

da Anatel, a agência reguladora 

competente para expedir normas sobre 

prestação de serviços de 

telecomunicações no regime privado, 

conforme a Lei Geral de 

Telecomunicações (Lei n. 9.472/1997). 

 

A resolução indica que as empresas 

devem disponibilizar mapas detalhados 

indicando a área de cobertura em todos 

os seus setores de relacionamento, 

atendimento e/ou vendas, além da 

página eletrônica na internet. 

 

Apesar de as empresas cumprirem essa 

determinação, as instâncias ordinárias 

entenderam que ela não seria suficiente 

para observar o dever de informação. 

 

Desta forma, as pessoas jurídicas foram 

condenadas a pagar danos morais 

coletivos no valor de R$ 500 mil e a 

informar os consumidores, de forma 

expressa, clara e por escrito, no ato da 

contratação, a respeito da existência de 

cobertura e disponibilidade de sinal no 

município onde for realizada a venda. 

 

Em casos de complexidade técnica da 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-17/nao-cabe-juiz-mudar-norma-anatel-informacao-cobertura#author
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matéria, deve-se observar a 

autocontenção judicial, defendeu o 

ministro Bellizze 
Lucas Pricken/STJ 

 

Deixa para a Anatel 

 

O caso foi resolvido pela 3ª Turma do 

STJ por maioria de votos. Autor do voto 

divergente vencedor, o ministro Marco 

Aurélio Bellizze optou por afastar a 

condenação pelos danos morais 

coletivos e da obrigação de fazer, por 

entender que não cabe ao Poder 

Judiciário interferir no poder normativo 

das agências reguladoras. 

 

Isso porque o acórdão do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, ao determinar 

que as operadoras informem a área de 

cobertura por escrito no ato da 

contratação, alterou a resolução da 

Anatel sem, no entanto, apontar 

qualquer vício de ilegalidade — alteração 

que, por sinal, seria válida apenas para 

dois municípios, em oposição a outros 5 

mil espalhados pelo país. 

 

Ele apontou que a determinação da 

Anatel não afronta o dever de 

informação previsto no CDC. E que o 

acórdão do TJ-RJ não leva em 

consideração a hipótese de as "zonas de 

sombra" serem inconstantes, alterada de 

tempos em tempos, a depender da 

modificação das barreiras físicas em 

cada local. 

 

Se esse for o caso, haverá uma grande 

dificuldade de especificar as áreas de 

cobertura a cada consumidor, pois no 

momento da assinatura do contrato será 

preciso checar se cada "zona de sombra" 

mudou antes de imprimir dezenas de 

folhas correspondentes aos mapas. 

Para ministra Nancy Andrighi, apesar 

das regras da Anatel, empresas de 

telefonia não cumpriram com dever de 

informar  
Gustavo Lima/STJ 

 

"Por essas razões, é que, em casos como 

este, em que há uma complexidade 

técnica da matéria, deve-se observar a 

autocontenção judicial (judicial self-

restraint), reduzindo, assim, a 

interferência do Judiciário nas 

atribuições dos outros Poderes, somente 

intervindo em casos 

excepcionalíssimos", afirmou. 

 

"Quem tem a expertise necessária para 

dizer a melhor maneira de disponibilizar 

ao consumidor os mapas indicando a 

área de cobertura da telefonia móvel, 

viabilizando o dever de informação sem 

acarretar aumento significativo no custo 

do serviço, o qual, ao fim e ao cabo, seria 

repassado ao próprio usuário, é a 

agência reguladora (Anatel), e não o 

Poder Judiciário", acrescentou. 

 

Voto vencido 

 

Essa posição foi acompanhada pelos 

ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Paulo de Tarso Sanseverino e Moura 

Ribeiro. Ficou vencida isoladamente a 

ministra Nancy Andrighi, que votou por 

manter na íntegra o acórdão do TJ-RJ e 

a condenação das empresas. 

 

Ela destacou que a ausência de 

comunicação acerca da 
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indisponibilidade de sinal no município 

em que realizada a venda dos serviços de 

telefonia móvel prejudica a escolha 

consciente pelo consumidor e frustra 

suas legítimas quanto ao serviço 

contratado. 

 

"A tão só disponibilização de informação 

da extensão do sinal de telefonia móvel 

em plataformas virtuais, sítio eletrônico 

na internet e canais de atendimento não 

atende o dever atribuído ao fornecedor 

de informar o consumidor 

adequadamente sobre o serviço na fase 

pré-contratual, especialmente porque se 

transfere ao consumidor o dever de se 

informar e tais informações somente 

poderão ser acessadas pelos 

consumidores que têm acesso à 

internet", disse. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.874.643 

 

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

17/nao-cabe-juiz-mudar-norma-anatel-

informacao-cobertura  

 

Retorne ao índice 
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PEC do Centrão anula 
decisões não unânimes do 
STF; juristas reagem 
 
A proposta permite que o Congresso 
anule decisões que "extrapolarem os 
limites constitucionais". 
 
sexta-feira, 17 de junho de 2022 
 
O Centrão deve apresentar, nos 

próximos dias, uma PEC que permite 

aos deputados e aos senadores 

anularem decisões do STF. O rascunho 

do documento, acessado pelo Estadão, 

autoriza o Congresso Nacional a 

revogar julgamentos do Supremo 

sempre que a decisão judicial não for 

unânime e houver uma alegada 

extrapolação dos "limites 

constitucionais". 

 

A intenção dos parlamentares com a 

proposta é modificar julgamentos que 

tenham derrubado leis aprovadas no 

Congresso ou contrariado bancadas. 

 

Outro objetivo da PEC seria revisar 

decisões de temas polêmicos, que não 

são consenso no Legislativo, como por 

exemplo a definição sobre o marco 

temporal para demarcação de terras 

indígenas e a criminalização da 

homofobia. 

 

Com a PEC aprovada, o Congresso 

poderia, inclusive, anular condenações 

de políticos que não tenham sido 

unânimes na Corte, como é o caso 

do deputado Daniel Silveira. 

 

Um levantamento divulgado pelo 

Estadão mostrou que de janeiro de 2019 

até hoje, foram 5.865 acórdãos por 

unanimidade no plenário do STF. No 

mesmo período, 2.402 foram 

aprovados sem votação unânime. 

 

O texto da PEC é assinado pelo 

deputado Domingos Sávio, integrante 

do mesmo partido do presidente Jair 

Bolsonaro. 

 

O Centrão defende que a proposta evita 

o "ativismo judicial, injustiças e abuso 

de poder". 

 

 Leia a íntegra da proposição. 

 

"Interferência indevida no 

Judiciário" 

 

Após a notícia da PEC vir à tona, 

juristas e políticos se manifestaram 

contra a proposta sob o argumento de 

que ela interfere indevidamente no 

Judiciário. 

 

Augusto de Arrulha Botelho, 

criminalista, afirmou que a proposição 

não é apenas ilegal, é uma afronta ao 

Estado Democrático de Direito. 

 

 
(Imagem: Reprodução) 

 

Renata Gil, presidente da AMB - 

Associação dos Magistrados 

Brasileiros, apontou que a PEC viola a 

independência e a harmonia entre 

Poderes, atenta contra a independência 

judicial, afronta o equilíbrio 

republicano e importa agressão ao 

regime democrático. "Algo 

inconstitucional." 

https://www.migalhas.com.br/quentes/367315/stf-adia-julgamento-sobre-marco-temporal-em-terras-indigenas
https://www.migalhas.com.br/quentes/367315/stf-adia-julgamento-sobre-marco-temporal-em-terras-indigenas
https://www.migalhas.com.br/quentes/367315/stf-adia-julgamento-sobre-marco-temporal-em-terras-indigenas
https://www.migalhas.com.br/quentes/304376/stf-considera-crimes-homofobia-e-transfobia-e-manda-aplicar-lei-do-racismo
https://www.migalhas.com.br/quentes/304376/stf-considera-crimes-homofobia-e-transfobia-e-manda-aplicar-lei-do-racismo
https://www.migalhas.com.br/quentes/364302/com-placar-de-10-a-1-stf-condena-deputado-daniel-silveira
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/87C63231508BA8_pec-domingos-savio-stf.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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(Imagem: Reprodução) 

 

O advogado e ex-governador do 

Maranhão, Flávio Dino, tweetou: 

 

"Por que o Congresso não pode anular 

decisões do STF? Princípio da 

separação de Poderes. Cláusula pétrea 

(artigo 60, parágrafo 4º, inciso III, da 

Constituição). Uma função atípica 

(Legislativo 'julgando') não pode se 

sobrepor à função típica de outro 

Poder, em decorrência de PEC." 

 
(Imagem: Reprodução) 

 

O ex-deputado Ivan Valente, por sua 

vez, salientou que a proposta do 

Centrão legisla em causa própria e "dá 

proteção às falcatruas bolsonaristas, a 

começar pelo orçamento secreto". 

 
(Imagem: Reprodução) 

 

Quem também se posicionou contra a 

PEC foi a deputada Joice Hasselmann. 

 

"A Constituição diz que os poderes 

devem ser INDEPENDENTES e 

HARMÔNICOS entre si, e não que o 

legislativo deve passar por cima do 

judiciário. A PEC coloca interesses 

pessoais acima das instituições." 

 

 
(Imagem: Reprodução) 

 

Ainda sobre o assunto, a AMB emitiu 

uma nota de repúdio. Veja a íntegra: 

 

"A separação entre Legislativo, 

Executivo e Judiciário é o principal 

fundamento do Estado Democrático de 

Direito no Brasil, inscrito já no artigo 

2º da Constituição Federal. Trata-se de 

cláusula pétrea, que não pode ser 

alterada por meio de proposta de 

emenda constitucional. 

 

A proposição legislativa, ao atribuir a 

deputados federais e senadores 

competência para sustar decisões do 

Supremo Tribunal Federal (STF), viola 

a independência e a harmonia entre os 

Poderes. 

 

O texto atenta contra a independência 

judicial, prerrogativa da magistratura 

cujo propósito é proteger os direitos 

fundamentais dos cidadãos, e que se 

revela, para a eficácia deles, mais 

importante do que o próprio rol 

descrito na Lei Maior - conforme já 

pontificou o ministro Gilmar Mendes 

em mais de uma ocasião. 

 

Ao Congresso Nacional compete 

redigir os marcos normativos 

nacionais. Qualquer atuação em 

sentido contrário, além de representar 

uma afronta ao equilíbrio republicano 

e ao sistema de freios e contrapesos, 

https://www.migalhas.com.br/quentes/350622/bilhoes-secretos-no-orcamento-para-a-base-e-disso-que-se-trata
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importará em agressão ao próprio 

regime democrático." 

 

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

/368059/pec-do-centrao-anula-

decisoes-nao-unanimes-do-stf-juristas-

reagem   

 
Retorne ao índice 
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Preso falecido por covid-19 
recebeu cuidados necessários, 
afirma TJ/SP 
 
O tribunal negou pedido de indenização 
por danos morais e materiais feito pela 
viúva. 
 
sexta-feira, 17 de junho de 2022 
 
A 13ª câmara de Direito Público do 

TJ/SP negou pedido de indenização por 

danos morais e materiais feito pela 

viúva de preso que faleceu por 

complicações de covid-19. O colegiado 

entendeu que antes de falecer o 

paciente recebeu pronto atendimento e 

todos os cuidados necessários. 

 

De acordo com os autos, a autora 

ajuizou ação pedindo a 

responsabilização do Estado pela morte 

do marido, que tinha 63 anos de idade e 

fazia parte de grupo de risco. 

 

O desembargador Borelli Thomaz, 

relator do recurso, destacou que a prova 

documental mostra que o falecido não 

buscou atendimento médico, optou 

pela automedicação e, quando procurou 

o serviço de emergência diante da 

gravidade dos sintomas, recebeu pronto 

atendimento e todos os cuidados 

necessários, até vir a óbito. 

 

"Como visto, não houve omissão, 

negligência ou imprudência dos 

agentes do estabelecimento prisional, 

como apontado pela autora", escreveu. 

"Ainda, constou do Relatório 

Conclusivo a relação das cautelas e dos 

cuidados ao combate à disseminação 

da covid-19 na unidade prisional." 

O magistrado ressaltou, ainda, que o 

pedido de prisão domiciliar do falecido 

foi indeferido em todas as instâncias 

por não haver comprovação de que ele 

não estava recebendo o tratamento 

adequado no estabelecimento prisional. 

 

Concluiu, por fim, pela inexistência de 

nexo causal e, portanto, ausência do 

dever de indenizar, "diante da ausência 

de elementos fáticos concretos que 

conduzam ao entendimento de que a 

Administração Pública poderia ter 

evitado o evento danoso". 

 

 
Preso falecido por covid-19 recebeu 

cuidados necessários, decide 

TJ/SP.(Imagem: Pexels) 

 

 Processo: 1013357-

66.2021.8.26.0625 

  

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

/368111/preso-falecido-por-covid-19-

recebeu-cuidados-necessarios-afirma-

tj-sp  

 

Retorne ao índice 
  

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=17ADA6294D7BDC4933CFE60B1F46DF71.cposg1?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=1013357-66.2021&foroNumeroUnificado=0625&dePesquisaNuUnificado=1013357-66.2021.8.26.0625&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do;jsessionid=17ADA6294D7BDC4933CFE60B1F46DF71.cposg1?conversationId=&paginaConsulta=0&cbPesquisa=NUMPROC&numeroDigitoAnoUnificado=1013357-66.2021&foroNumeroUnificado=0625&dePesquisaNuUnificado=1013357-66.2021.8.26.0625&dePesquisaNuUnificado=UNIFICADO&dePesquisa=&tipoNuProcesso=UNIFICADO
https://www.migalhas.com.br/quentes/368111/preso-falecido-por-covid-19-recebeu-cuidados-necessarios-afirma-tj-sp
https://www.migalhas.com.br/quentes/368111/preso-falecido-por-covid-19-recebeu-cuidados-necessarios-afirma-tj-sp
https://www.migalhas.com.br/quentes/368111/preso-falecido-por-covid-19-recebeu-cuidados-necessarios-afirma-tj-sp
https://www.migalhas.com.br/quentes/368111/preso-falecido-por-covid-19-recebeu-cuidados-necessarios-afirma-tj-sp
https://www.migalhas.com.br/


31 

 

 

CPFL indenizará 
microempreendedora por 
variações na tensão elétrica 
 
Situação causou perda de aparelho em 
razão de falha na prestação dos serviços 
da concessionária. 
 
sexta-feira, 17 de junho de 2022 
 
A 15ª câmara de Direito Privado do 

TJ/SP manteve decisão da 1ª vara Cível 

de São José do Rio Preto/SP, que 

condenou a CPFL - Companhia Paulista 

de Força e Luz a indenizar, por danos 

morais e materiais, consumidora que 

perdeu aparelho em razão de falha na 

prestação dos serviços da 

concessionária. O valor total da 

indenização foi fixado em R$ 17.327,44. 

 

De acordo com os autos, a mulher 

fabrica pães de queijo, que, após sua 

confecção, são colocados em um 

ultracongelador. Por precaução e 

cuidado, a microempreendedora 

procurou a concessionária de serviço 

público para verificar se a tensão do 

imóvel suportaria o congelador, ocasião 

em que um funcionário da companhia 

realizou adequações para que a energia 

elétrica fosse ligada. No entanto, devido 

a variações na tensão elétrica, o 

congelador queimou. A mulher teve que 

comprar produtos de empresa 

concorrente, bem como locar gerador 

de energia para seguir com as 

atividades. 

 

O relator do recurso, desembargador 

Ramon Mateo Júnior, citou a 

responsabilidade objetiva da ré, além 

de normas do Código de Defesa do 

Consumidor. 

"A prova pericial realizada nos autos 

bem esclareceu os fatos, concluindo 

que os equipamentos da autora foram 

danificados em razão de subtensão na 

rede de abastecimento administrada 

pela ré. (...) A autora necessita da 

energia elétrica para a realização de 

sua atividade laboral (fabricação de 

pães de queijo). Assim, a falta de 

eletricidade por um período longo é 

suficiente para gerar enormes 

prejuízos." 

 

Sobre os danos morais, o magistrado 

disse que a ocorrência é evidente, 

decorrendo "da repercussão negativa 

sobre a imagem da empresa autora, 

perante as pessoas". 

 

"Os vizinhos da autora ficaram 

insatisfeitos com o barulho das 

atividades no local, ante a utilização de 

gerador de energia alugado para 

substituir a energia elétrica 

problemática (ante a falha na 

prestação dos serviços da ré). Essa 

situação maculou a honra objetiva da 

autora, afetando sua imagem, nome e 

credibilidade perante terceiros. Assim, 

o dano moral está presente." 

 

 
CPFL indenizará empreendedora por 

variações na tensão elétrica.(Imagem: 

Freepik) 
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Tesouro destaca baixa 
recuperação ‘crônica’ de 
créditos tributários e dívida 
ativa 
 
Documento também chama atenção 
para a trajetória do passivo 
previdenciário, amenizado pela reforma 
da previdência 
 
FABIO GRANER 
BRASÍLIA 
16/06/2022 18:17 
 
comentários 

Crédito: Divulgação 

 

O estoque administrado de créditos 

tributários e de dívida ativa da União 

teve mais um ano de crescimento (6,4%) 

e chegou a R$ 4,715 trilhões em 2021, 

segundo dados do Tesouro Nacional 

compilados em seu novo relatório 

contábil, divulgado nesta quarta-feira 

(15/6). No entanto, a expectativa média 

de recuperação é baixa, ficando em 

15,77%, o equivalente a R$ 744 bilhões, 

inferior aos 16% verificados em 2020. 

Entre 2017 e 2019, esse indicador ficou 

ao redor de 15%. 

 

“A baixa recuperabilidade da dívida 

ativa é um problema crônico, que tem 

impactos na arrecadação e nas contas 

públicas”, disse ao JOTA o 

subsecretário de contabilidade do 

Tesouro, Heriberto Nascimento. 

Segundo ele, um dos fatores na base 

desse problema é a ampla possibilidade 

que o sistema brasileiro tem para os 

contribuintes recorrerem. 

 

“O estoque de R$ 4.715 bilhões (valores 

brutos), em 31/12/2021, é composto 

por: a) Créditos tributários a receber de 

competência da RFB, reconhecidos 

contabilmente no montante bruto de R$ 

329,5 bilhões…; b) Créditos inscritos em 

dívida ativa administrados pela PGFN, 

reconhecidos contabilmente no 

montante bruto de R$ 945,1 bilhões… 

c)Créditos tributários administrados 

pela RFB, mas não reconhecidos 

contabilmente, por terem sua 

exigibilidade suspensa, no montante de 

R$ 1,702 trilhão.. e d) Créditos inscritos 

em dívida ativa administrados pela 

PGFN, mas não reconhecidos 

contabilmente, por serem considerados 

de difícil recuperação, não atendendo 

aos critérios para reconhecimento de 

ativo, no montante de R$ 1,722 trilhão”, 

explica o texto do documento. 

 

O relatório contábil do Tesouro tenta 

chamar a atenção para alguns temas 

presentes no Balanço Geral da União, 

que, por regras contábeis, precisa ser 

menos analítico. 

 

O novo documento destaca também a 

trajetória do passivo previdenciário. No 

caso do Regime Geral, o déficit atuarial 

projetado chega a 7% do PIB. “A 

projeção atuarial do déficit 

previdenciário do regime geral de 

previdência social para 2023 é de 2,50% 

do PIB e poderá chegar a 7,0% em 2060. 

Para efeitos de comparação, o relatório 

divulgado anteriormente à reforma da 

previdência estimava um déficit de 

11,64% para o último ano da projeção. 

Ou seja, a reforma da previdência 

amenizou, mas não conteve o 

crescimento do déficit previdenciário 

projetado”, diz o texto. 
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Já o passivo previsto com militares 

inativos, após ajustes metodológicos 

exigidos pelo TCU, teve pouca alteração. 

As provisões para despesas com inativos 

das forças armadas chegaram a R$ 456,4 

bilhões em 2021, ante R$ 452 bilhões em 

2020. Sem os ajustes propostos pela 

corte de contas, esse passivo seria de R$ 

555 bilhões, com alta significativa sobre 

os R$ 405,8 bilhões anteriormente 

projetados em 2020. O ajuste 

metodológico, segundo o coordenador-

geral de contabilidade, Luciano Moura, 

visa evitar que seja considerado no 

passivo eventos futuros ainda incertos. 

Por exemplo, para efeito dessa conta, 

não se leva em conta anos ainda não 

trabalhados pelo militar, só o período 

em que ele efetivamente está na força e 

que gera o direito ao benefício. 

 

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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Relator no TJSP vota pela 
inconstitucionalidade do voto 
de qualidade no TIT-SP 
 
‘Voto duplo de um dos juízes é 
incompatível com a imparcialidade’, 
considerou o relator, Ferreira 
Rodrigues 
 
MARIANA RIBAS 
BRASÍLIA 
17/06/2022 10:29 
 
comentários 

Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (TJSP) / Crédito: 

Divulgação/AscomTJSP 

 

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça 

de São Paulo (TJSP) tem um voto para 

declarar inconstitucional a utilização do 

voto de qualidade pelo Tribunal de 

Impostos e Taxas do estado (TIT-SP). 

Em julgamento na quarta-feira (15/6), o 

relator entendeu que, em caso de 

empate, o processo deve ser decidido de 

forma pró-contribuinte. Logo após, 

houve pedido de vista. 

 

Atualmente, de acordo com o artigo 61 

da Lei do Processo 

Administrativo (Lei nº16.498/2017), 

em caso de empate no julgamento, 

prevalecerá o voto do presidente da 

Câmara, que é representante dos 

interesses da Fazenda. 

 

O caso é relatado pelo desembargador 

Ferreira Rodrigues, que considerou que 

“o voto de qualidade é inconstitucional, 

e assim deve ser declarado, tanto 

quando beneficia a Fazenda ou o 

contribuinte. O que importa é que o voto 

duplo de um dos juízes é incompatível 

com a imparcialidade”. Para ele, deve ser 

aplicado o artigo 112 do Código 

Tributário Nacional (CTN), que 

estabelece que, em caso de dúvida, 

“interpreta-se da maneira mais 

favorável ao acusado”. 

 

Ao pedir vista, o desembargador Moacir 

Peres afirmou que seu posicionamento 

tende a ser favorável ao contribuinte, 

uma vez que, em caso de empate, ele 

entende ser aplicável o artigo 112 do 

CTN. 

 

O caso chegou ao TJSP após a Câmara 

Superior do TIT-SP manter, por voto de 

qualidade, um auto de infração que 

exigia recolhimento de ICMS. Diante 

disso, o contribuinte impetrou um 

mandado de segurança solicitando a 

anulação da autuação, sob o argumento 

de que o método de desempate seria 

inconstitucional. 

 

O voto de qualidade era adotado 

também pelo Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais (Carf). No entanto, 

em 2020, a Lei do Contribuinte Legal 

(Lei 13.988) colocou um fim no método 

de desempate na maioria das situações. 

Tramitam no Supremo Tribunal Federal 

(STF) as ADIs 6.399, 6.403 e 6.415, que 

discutem a constitucionalidade do 

desempate pró-contribuinte no Carf. O 

julgamento soma cinco votos favoráveis 

aos contribuintes, e foi suspenso por um 

pedido de vista feito do ministro Nunes 

Marques. 

 

As regras de desempate são necessárias 

porque a maioria dos tribunais 
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administrativos têm uma composição 

paritária em suas turmas de julgamento, 

com um número igual de representantes 

dos interesses da Fazenda e dos 

contribuintes. 

 

“Ainda que não se trate de um 

julgamento de tribunal superior, com os 

efeitos das sistemáticas de recursos 

repetitivos ou de repercussão geral, o 

resultado desse julgamento no tribunal 

paulista pode dar margem a um 

precedente regional de considerável 

impacto no debate sobre a validade dos 

mecanismos de desempate dos tribunais 

administrativos de composição 

paritária”, diz o advogado Caio Cesar 

Nader Quintella. 

 

No mesmo sentido, Maurício Barros, 

sócio da área tributária do Demarest e 

ex-juiz do TIT-SP, diz acreditar que caso 

o TJSP entenda que a regra de 

desempate é inconstitucional, os autos 

de infração que foram mantidos por voto 

de qualidade poderão sofrer uma 

revisão. 

 

Além disso, o entendimento do TJSP a 

respeito da matéria pode ser 

referendado pelos tribunais superiores. 

Isso porque as partes podem interpor 

recurso especial no STJ e recurso 

extraordinário no STF. 

 

A matéria trata do processo nº 

00338216320218260000. 

 

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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Idec e Rede Sustentabilidade 
questionam rol taxativo da 
ANS no Supremo 
 
Pedido é para concessão de liminar que 
suspenda a eficácia da taxatividade e 
fixe o rol exemplificativo 
 
ERICK GIMENES 
BELO HORIZONTE 
17/06/2022 11:46 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

O Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Idec) e o partido Rede 

Sustentabilidade entraram com ação 

no Supremo Tribunal Federal (STF) 

contra resolução da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) que prevê a 

taxatividade do rol de procedimentos 

aos planos de saúde. 

 

Na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 986, os 

autores questionam o uso da palavra 

“taxativo” no artigo 2º da Resolução 

Normativa 465/2021 da ANS, algo 

inédito desde a regulação da matéria. 

Para ambos, a norma cria empecilhos 

para o usuário e fere os direitos à saúde 

e à vida. 

 

Há um pedido de concessão de liminar 

para suspender a eficácia do dispositivo, 

fixando o caráter exemplificativo do rol 

de procedimentos e eventos em saúde, 

bem como a eficácia de atos do poder 

público, inclusive decisões judiciais, que 

tenham entendido pelo caráter taxativo 

do rol. 

 

Idec e Rede sustentam que o rol sempre 

foi entendido como uma lista mínima 

para orientar a prestação de serviços das 

operadoras, com obrigação para o 

custeio de eventuais tratamentos fora da 

lista que tivessem base médica e 

científica. Para eles, sem isso o 

consumidor perde a previsibilidade 

sobre quais diagnósticos pode ter 

acesso. 

 

Outro argumento é o de que a agência 

ultrapassou o seu dever regulamentar, 

em ofensa aos princípios da separação 

de Poderes e da legalidade, pois a 

legislação só a autoriza a editar lista de 

referência básica de tecnologias a ser 

coberta pelos contratos, e não uma lista 

exaustiva dos procedimentos cobertos. 

 

A ADPF foi distribuída, por prevenção, 

ao ministro Luís Roberto Barroso, 

também relator das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 7088 e 

7183, que tratam do mesmo tema. 

 

Rol taxativo da ANS no STJ 
 
A 2ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) decidiu no dia 8 de junho 

que o Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde da ANS é 

taxativo. Com o entendimento, as 

operadoras somente são obrigadas a 

cobrir aquilo que consta nesta lista. 

 

Na mesma decisão, os ministros 

estabeleceram que eventuais 

procedimentos com indicação médica, 

comprovação científica e sem 
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https://www.jota.info/tudo-sobre/ans
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equivalentes incluídos no rol poderão ter 

a cobertura requisitada e acolhida pelo 

plano. 

 

Foram seis votos favoráveis à tese do rol 

taxativo, três favoráveis ao rol 

exemplificativo. 

 

O ministro Villas Bôas Cueva afirmou 

que, apesar do caráter taxativo do rol da 

ANS, não caberia exclusão tácita dos 

procedimentos. Diante disso propôs que 

as excepcionalidades seguissem os 

seguintes critérios: 

 

 Na regra geral, o rol da ANS 

é taxativo; 

 A operadora não é obrigada 

a arcar com um tratamento 

não constante no rol se 

houver outro eficaz já 

incorporado; 

 É possível a contratação de 

cobertura ampliada para 

incluir procedimento não 

previsto no rol; 

 Não havendo substituto 

terapêutico ou esgotado os 

procedimentos do rol, pode 

haver a cobertura de 

tratamento indicado pelo 

médico, desde que: 

 

Para isso, a indicação médica deve 

atender às seguintes condições, 

definidas pelos ministros do STJ no 

julgamento do rol da ANS: 

 

 que não seja um tratamento 

cuja incorporação ao rol 

não tenha sido indeferida 

expressamente pela ANS 

 que haja comprovação da 

eficácia do tratamento à luz 

da medicina baseada em 

evidências 

 que haja recomendações de 

órgãos técnicos de renome 

nacionais (como Conitec e 

Natjus) e estrangeiros 

 e que seja realizado, quando 

possível, o diálogo 

interinstitucional do 

magistrado com entes ou 

pessoas com expertise 

técnica na área da saúde, 

incluída a Comissão de 

Atualização do Rol de 

Procedimentos e Eventos 

em Saúde Suplementar, 

sem deslocamento da 

competência do julgamento 

do feito para a Justiça 

Federal, ante a 

ilegitimidade passiva ad 

causam da ANS. 

 

ERICK GIMENES – Repórter 

freelancer 

 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/saude/idec-e-rede-
sustentabilidade-questionam-rol-
taxativo-da-ans-no-supremo-17062022  
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Brasil 

IBGE: Setor público perde 
liderança em infraestrutura e 
atinge 2ª menor fatia de série 
histórica 
 
Em 2020, setores público e privado 
respondiam, cada um, por 50% das 
obras de infraestrutura do país 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
15/06/2022 10h34  Atualizado há 46 
minutos 
TV Brasil/Agência Brasil 
 
O setor público perdeu 

sua liderança como demandante da

s obras de infraestrutura. Os dados 

da Pesquisa Anual da Indústria da 

Construção (PAIC) 2020 mostram 

que, em 2020, os setores 

público e privado respondiam, cada 

um, por 50% das obras de infraestrutura 

do país. Em 2019, o setor público ainda 

liderava, com 51%. 

 

A perda de relevância do setor público 

nas obras de infraestrutura é ainda mais 

expressiva quando se observa um 

período mais longo. A fatia de 50% é a 

segunda menor de toda a série histórica 

da pesquisa, iniciada em 2007, abaixo 

acima apenas de 2015 (47,4%). Apesar 

de esta ser a 30ª edição da pesquisa 

do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a 

série histórica é mais recente devido a 

mudanças na metodologia. 

 

Em 2007, essa participação do setor 

público era de 55,7% do total, chegou a 

subir para 60,3% em 2008 e 61,5% em 

2009, mas vem em trajetória 

descendente desde então, com exceção 

de alguns anos. 

Em contraponto, o setor privado vem 

ganhando espaço como líder nas obras 

de infraestrutura do país. A parcela era 

de 44,3% em 2007, passou para 39,7% 

em 2008 e 38,5% em 2009, e chegou a 

50% em 2020, o maior percentual da 

série histórica iniciada em 2007. 

 

A mudança da participação do setor 

público na infraestrutura ao longo dos 

últimos anos no país reflete, segundo o 

analista da pesquisa, Marcelo Miranda, 

mas mudanças na regulação brasileira e 

no financiamento a obras do segmento. 

 

“A pesquisa não faz esse tipo de 

questionamento, mas quando se olha o 

que ocorreu no mercado nos últimos dez 

anos, o que se vê é que o modelo de PPP 

(Parceria Público-Privado) ganhou 

espaço. E isso fez a participação do 

segmento privado avançar”, afirma. 

  

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

2022/06/15/ibge-setor-pblico-perde-

liderana-em-infraestrutura-e-atinge-2-

menor-fatia-de-srie-histrica.ghtml  
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Finanças 

O que esperar da reunião do 
Copom nesta quarta-feira 
 
O Comitê de Política Monetária do 
Banco Central anuncia hoje decisão 
sobre a taxa Selic, atualmente em 
12,75% ao ano, cercado de desafios 
 
Por Valor — São Paulo 
15/06/2022 10h33  Atualizado há uma 
hora 
 

Tumisu/Pixabay 

 

Sob pressão, o Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco 

Central decide nesta quarta-feira (15), 

após o fechamento do mercado, o 

patamar da taxa 

básica de juros (Selic), atualmente 

em 12,75% ao ano. 

A aceleração da inflação em 

nível global, que força os bancos 

centrais a promoverem altas mais 

intensas de juros, é um desafio para 

os planos da autoridade de interromper 

seu ciclo de aperto monetário. 

 

O debate recente sobre a redução 

nos preços de combustíveis e 

os riscos fiscais, além do cenário 

global desafiador, fizeram com que o 

mercado passasse a acreditar que a 

autoridade não deve fechar as portas 

para novas elevações na Selic nas 

próximas reuniões. O comunicado do 

colegiado após o anúncio da decisão será 

lido com lupa pelos agentes, em busca 

de sinalizações sobre os próximos 

passos da política monetária. 

 

O consenso do mercado aponta para 

uma elevação de 0,50 ponto percentual 

da Selic nesta quarta-feira, o que levaria 

a taxa básica para 13,25%. No entanto, 

a desancoragem das expectativas d

e inflação de 2023 acelerou desde a 

última decisão do Copom, e 

a deterioração no balanço de risco 

fiscal deu apoio à possibilidade de 

uma alta adicional da Selic 

em agosto, conforme capturado 

em pesquisa feita pelo Valor. 

 

O levantamento do Valor foi realizado 

entre quinta e sexta-feira, após a 

divulgação do IPCA de maio, e contou 

com 91 instituições financeiras e 

consultorias. O ponto médio das 

projeções indica que a Selic deve ser 

elevada em 0,5 ponto nesta quarta-feira 

e em mais 0,25 ponto em agosto, quando 

chegaria a 13,5%, no fim do atual ciclo de 

aperto monetário. Na pesquisa anterior, 

o consenso apontava uma Selic em 

13,25% no fim do ciclo. 

 

A expectativa de uma Selic ainda maior 

é motivada pela nova deterioração da 

inflação esperada à frente. No 

levantamento feito antes da reunião de 

maio do Copom, as expectativas para 

o IPCA de 2023 estavam em 4% e 

agora estão em 4,6%. O horizonte 

relevante para a política monetária 

inclui, no momento, apenas o ano-

calendário de 2023 e a meta de inflação 

do próximo ano é de 3,25%. 

 

O esforço do governo federal de tentar 

baratear os preços dos 

combustíveis via desoneração 

tributária é um fator que 

deve aumentar as incertezas em 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/13/inflacao-e-risco-fiscal-levam-mercado-a-esperar-taxa-selic-ainda-maior.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/09/ipca-sobe-047percent-em-maio-diz-ibge.ghtml
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relação à política monetária. 

Uma política fiscal mais expansionista 

pode forçar um ajuste ainda mais 

intenso nos juros. 

 

Diante desse cenário, a Itaú 

Asset passou a enxergar uma Selic 

a 15%, ponderando que somente uma 

Selic de 16% poderia levar a inflação à 

meta no próximo ano. 

 

A greve dos servidores do BC é 

outro ponto que gera dúvidas em torno 

da reunião do Copom. Segundo a 

autoridade monetária, os membros do 

colegiado contarão com 

as expectativas atualizadas do 

relatório Focus na decisão desta 

quarta-feira. A divulgação das projeções 

do mercado para os principais 

indicadores da economia, como inflação, 

taxa básica de juros (Selic) e Produto 

Interno Bruto (PIB) está suspensa em 

razão do movimento dos servidores. 

 

A autarquia argumenta que o sistema 

Focus é automatizado e segue 

recebendo as expectativas 

normalmente. "Os membros do Copom 

têm acesso atualizado aos dados em seu 

sistema de contingência, e devem 

utilizá-los como usual na reunião do 

Copom", afirmou o BC em nota. 

 

O BC não detalhou, contudo, se as 

expectativas de inflação e para a taxa 

básica de juros atualizadas serão 

publicadas no comunicado da decisão do 

Copom. 

 

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

ia/2022/06/15/o-que-esperar-da-

reuniao-do-copom-nesta-quarta-

feira.ghtml  
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Empresas 

Minério de ferro cai 2,5% no 
norte da China, a US$ 130,85 a 
tonelada 
 
Com isso, a principal matéria-prima do 
aço passou a exibir queda de 4,1% em 
junho e reduziu a 10% o ganho 
acumulado em 2022 no mercado à vista 
 
Por Stella Fontes, Valor — São Paulo 
15/06/2022 10h07  Atualizado há uma 
hora 

 
Os preços do minério de 

ferro seguem em correção nos 

mercados transoceânico e futuro, 

refletindo a demanda de aço 

enfraquecida na China e a perspectiva de 

nova rodada de cortes de produção nas 

siderúrgicas chinesas em meio à menor 

procura. 

 

Ao mesmo tempo, a oferta da matéria-

prima deve se acelerar no segundo 

semestre, com o início da operação 

comercial da mina Gudai-Darri, da Rio 

Tinto, na Austrália. 

 

A mineradora informou hoje que iniciou 

as entregas da commodity a partir da 

mina, cuja produção seguirá em alta até 

o fim do ano, alcançando capacidade 

total em 2023. 

 

Segundo índice Platts, da S&P Global 

Commodity Insights, o minério com teor 

de 62% recuou 2,5% no norte da China, 

para US$ 130,85 por tonelada. Esse é o 

menor preço em três semanas. 

 

Com isso, a principal matéria-prima do 

aço passou a exibir queda de 4,1% em 

junho e reduziu a 10% o ganho 

acumulado em 2022 no mercado à vista. 

 

Na Bolsa de Commodity de Dalian 

(DCE), os contratos mais negociados, 

para setembro, cederam 3,2%, para 867 

yuan por tonelada. 

 

 
Na Bolsa de Commodity de Dalian 

(DCE), os contratos mais negociados, 

para setembro, cederam 3,2%, para 867 

yuan por tonelada — Foto: iStock 

 

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

cia/2022/06/15/minerio-de-ferro-cai-

25percent-no-norte-da-china-a-us-

13085-a-tonelada.ghtml  
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Empresas 

Enauta diz que não planeja 
reabrir venda de participação 
no Campo de Atlanta 
 
No mês passado, a empresa desistiu de 
vender 50% do campo localizado na 
Bacia de Santos para a Karoon Energy, 
em meio à valorização do ativo e do 
petróleo 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
15/06/2022 09h50  Atualizado há uma 
hora 

 
A Enauta disse nesta quarta-feira que 

no momento não planeja reabrir o 

processo para a venda de participação no 

Campo de Atlanta, rebatendo notícia 

veiculada na mídia sobre o assunto. 

 

 “Propostas não solicitadas poderão ser 

avaliadas caso representem geração de 

valor aos acionistas da Enauta”, diz a 

companhia. 

 

No mês passado, a empresa desistiu de 

vender 50% do campo localizado na 

Bacia de Santos para a Karoon Energy, 

em meio à valorização do ativo e do 

petróleo. 

 

 
Enauta diz que propostas não solicitadas 

poderão ser avaliadas caso representem 

geração de valor aos acionistas — Foto: 

Reprodução/Enauta 

  

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/15/enauta-diz-que-no-
planeja-reabrir-venda-de-participao-
no-campo-de-atlanta.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STJ autoriza sequestro de 
bens em processo de 
sonegação fiscal 
 
5ª Turma levou em consideração norma 
de 1941, que teria sido mantida pela 
Constituição 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
15/06/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Advogado Alexandre Pacheco Martins: a 

consequência prática é uma espécie de 

desconsideração automática da 

personalidade jurídica — Foto: 

Divulgação 

 

Uma decisão do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) acendeu um sinal de alerta 

sobre 

a possibilidade de sequestro de ben

s - mesmo de origem lícita e anteriores 

ao crime - 

em processos de sonegação fiscal. O 

entendimento foi adotado pela 5ª 

Turma no caso de um sócio de 

uma empresa, acusada de suprimir ou 

reduzir o pagamento de ICMS-

ST (substituição tributária) em valor 

superior a R$ 12 milhões no Estado 

de Minas Gerais. 

 

Os ministros levaram em consideração o 

Decreto-lei nº 3.240, de 1941. O artigo 1º 

prevê a possibilidade de sequestro de 

qualquer bem pertencente a acusados 

por crimes que gerem prejuízo para a 

Fazenda Pública. A medida é adotada 

para resguardar o patrimônio do réu 

(bens móveis ou imóveis) e garantir o 

pagamento de uma eventual 

condenação. 

 

Para advogados, a norma teria sido 

revogada pelo Código de Processo Penal 

(CPP) e a medida não poderia ser 

aplicada sobre bens adquiridos de forma 

lícita. Pela decisão, porém, podem ser 

destinados até mesmo para pagar juros e 

multas do processo. 

 

Segundo o voto do relator, ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, a 

jurisprudência do STJ “é assente no 

sentido de que o Decreto-Lei nº 

3.240/41 foi recepcionado pela 

Constituição Federal de 1988, continua 

sendo aplicável e não foi revogado pelo 

Código de Processo Penal”. 

 

Ele cita dois precedentes. Um de 

novembro de 2020, da 5ª Turma, que 

determinou o sequestro de bens de um 

suposto membro de uma organização 

criminosa (AgRg nos EDcl no REsp 

1.883.430/PR), e outro de agosto de 

2015, da 6ª Turma (AgRg no RMS 

24.083), que também estabeleceu a 

medida em um caso que tratou de crime 

contra a ordem tributária em conexão 

com outros crimes federais. 

 

Para o ministro, a medida “pode recair 

sobre quaisquer bens dos requerentes e 

não apenas sobre aqueles que sejam 

produtos ou proveito do crime, 

mostrando-se, assim, desnecessária 

qualquer discussão sobre o fato de os 

bens estarem ou não alienados e de 

terem sido adquiridos antes da prática 

delitiva”. 

 

Por fim, acrescenta na decisão que o 

valor devido é definido no momento da 
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constituição do crédito tributário, no 

qual são incluídos juros e multa 

legalmente devidos pelo não 

recolhimento do tributo, “não havendo, 

portanto, como se admitir que o 

sequestro exclua juros e multa” (AgRg 

no RMS 67157). 

 

O julgamento despertou a atenção de 

advogados. Especialista na área 

criminal, Alexandre Pacheco Martins, 

do Pacheco Martins Advogados, afirma 

que a decisão da 5ª Turma é 

preocupante, apesar de o STJ já ter 

abordado de forma mais genérica o tema 

em outros julgados, citados na decisão. 

 

Em regra, segundo o advogado, tem sido 

comum sócios e administradores serem 

acusados de crime de sonegação fiscal 

pelo não recolhimento ou recolhimento 

a menor de tributos. “Praticamente 

todas as empresas têm discussões 

fiscais. E essa decisão abre margem para 

se atingir o patrimônio de pessoas que 

estão alheias ao fato em si”, diz Martins. 

Ele cita como o exemplo a esposa de um 

diretor financeiro, que poderia ter seu 

imóvel, que nada tem a ver com a 

empresa, sequestrado. 

 

A consequência prática, afirma o 

advogado, é uma espécie de 

desconsideração automática da 

personalidade jurídica. “Ao invés de se 

buscar o bloqueio de bens das pessoas 

jurídicas eventualmente devedoras, 

permite-se a incursão direta no 

patrimônio dos empresários.” 

 

Para Martins, não faz sentido aplicar 

essa norma de 1941, que teria sido 

revogada pelo atual Código de Processo 

Penal. O CPP estabelece apenas, 

acrescenta, o bloqueio de bem de origem 

comprovadamente ilícita. 

 

O julgado ainda vai além, de acordo com 

ele, ao determinar que os bens podem 

ser bloqueados não só para reparar os 

eventuais prejuízos gerados para o Fisco, 

mas também para o pagamento de 

multas e custas do processo criminal. 

“Ou seja, para garantir uma futura e 

incerta condenação, colocando em 

segundo plano o princípio da presunção 

de inocência.” 

 

Martins recomenda, para evitar essas 

situações, que se faça um 

monitoramento minucioso dos 

processos fiscais da empresa. Desde os 

procedimentos administrativos, 

acrescenta, para diminuir repercussões 

penais que possam atingir os bens. 

 

O advogado criminalista Davi 

Tangerino, do Davi Tangerino & Salo de 

Carvalho, afirma que o que mais 

preocupa é o alcance de pagamento até 

mesmo de juros e multas com bens 

sequestrados. Para ele, essas multas por 

sonegação podem gerar a autos de 

infração um acréscimo de até 300% do 

valor devido. “Essa multa não pode ser 

considerada como dano ao erário, mas 

uma sanção”, diz. 

 

A decisão, de acordo com ele, ainda 

causa estranhamento porque foi tomada 

em um processo que não demandava 

urgência, sem indícios de que esse 

bloqueio era necessário e com base 

nessa lei antiga. “Se não existe o perigo 

da demora, por que fazer uma exceção 

deste tamanho, sem levar em conta a 

presunção de inocência?”, questiona. 

 

No entendimento do advogado Rogério 

Taffarello, sócio do Mattos Filho 

Advogados, a aplicação de um decreto, 

de 1941, de uma fase autoritária do 

governo brasileiro e que claramente 

viola a presunção de inocência, direito 

mais fundamental da legislação penal, 
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realmente desperta atenção. Ele ressalta 

que o artigo 2º, por exemplo, prevê o 

sequestro de bens sem mesmo fazer 

audiência e ouvir a parte, ou seja sem 

contraditório e ampla defesa. “O decreto 

mais parece trabalhar com presunção de 

culpa do que de inocência”, diz. 

 

Taffarello afirma que nos sequestros de 

bens precisam estar presentes as 

demonstrações de que o acusado está se 

desfazendo de bens e dinheiro, que 

poderiam frustrar o pagamento de uma 

eventual condenação. E, ainda nesses 

casos, o artigo 125 do Código de 

Processo Penal e o inciso II do artigo 91 

do Código Penal ressaltam que só pode 

haver sequestro de bem oriundo da 

prática do crime. 

 

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

cia/2022/06/15/stj-autoriza-sequestro-

de-bens-em-processo-de-sonegacao-

fiscal.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/15/stj-autoriza-sequestro-de-bens-em-processo-de-sonegacao-fiscal.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/15/stj-autoriza-sequestro-de-bens-em-processo-de-sonegacao-fiscal.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/15/stj-autoriza-sequestro-de-bens-em-processo-de-sonegacao-fiscal.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/15/stj-autoriza-sequestro-de-bens-em-processo-de-sonegacao-fiscal.ghtml
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Economia 

Petrobras terá de reajustar 
combustíveis mais cedo ou 
mais tarde, avaliam analistas 
 
Agentes do mercado afirmam que ações 
da companhia ficaram baratas, pois são 
negociadas com desconto diante da 
ingerência do governo 
 
Por Letycia Cardoso — Rio 
15/06/2022 04h30  Atualizado há 7 
horas 

 
Elza Kallas, gerente executiva de 
Refino da Petrobras, diz que estatatal 
quer dobrar produção de combustíveis 
na Refinaria Abreu e Lima Pablo 
Jacob/Agência O GLOBO 
 
A Petrobras terá de reajustar preços 

mais cedo ou mais tarde com o aumento 

do petróleo para um patamar acima de 

US$ 120, na avaliação de analistas. 

Apesar do pedido do governo para que a 

estatal segure correções no diesel e na 

gasolina, prevalece entre investidores a 

percepção de que não será fácil mexer na 

marra na política de preços. A lógica é 

que uma defasagem grande traria risco 

de desabastecimento, o que seria 

indesejável a poucos meses da eleição. 

Assim, mesmo em um dia de baixa no 

barril do Brent, com queda de 0,9% para 

US$ 121,17, as ações da Petrobras 

fecharam em alta. 

 

Os papéis ordinários (com voto) 

subiram 0,89%, para R$ 32,70, 

enquanto os preferenciais (sem voto) 

avançaram 1,13%, a R$ 29,60. A mesma 

tendência foi verificada nos recibos de 

ações (ADRs) negociados em Nova York, 

que avançaram 0,95% no horário 

regular do pregão e mais 0,47% no after-

market. 

 

Na avaliação de Pedro Galdi, analista da 

Mirae Asset, ontem houve um ajuste 

técnico. Os papéis tinham caído muito 

nos últimos pregões, e os investidores 

aproveitaram para comprar. Em oito 

sessões, as ações ordinárias acumularam 

queda de 4%. Com a alta de ontem ainda 

recuam mais de 3%: 

 

— Postergar reajustes não é a saída mais 

racional. Isso precisa ser feito, seja 

amanhã ou no mês que vem. O mercado 

sabe disso porque há uma defasagem 

muito grande que implica risco de 

desabastecimento. 

 

Para Flavio Conde, da Levante 

Investimentos, as altas constantes do 

barril vão obrigar a estatal a corrigir 

preços: 

 

— Pagar caro pelo diesel é ruim, mas não 

ter é muito pior. Os caminhões ficam 

parados, as mercadorias não chegam e o 

PIB fica estagnado. Julho e agosto são 

meses de transporte de produtos 

agrícolas. Se não tiver diesel, até as 

exportações de commodities ficam 

prejudicadas. 

 

Para Deimon Feit, assessor de 

investimentos da Ável, a imagem da 

empresa fica desgastada com os 

episódios de interferência, o que já 

estaria refletido nos preços: 

 

— Esses fatores relacionados à 

interferência estatal, ao controle, à falta 

de independência na gestão prejudicam 

a visão do investidor. 

 

Wagner Varejão, especialista da Valor 

Investimentos, dá a dimensão do 

desconto no preço do papel: 
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— A Petrobras já tem desconto até 

mesmo em relação a petroleiras 

argentinas e russas, que estão em 

ambiente mais conturbado que o nosso. 

O mercado já sabe que essa dinâmica 

eleitoral pode piorar ainda mais isso. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/ne
gocios/noticia/2022/06/petrobras-
tera-de-reajustar-combustiveis-mais-
cedo-ou-mais-tarde-avaliam-
analistas.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-tera-de-reajustar-combustiveis-mais-cedo-ou-mais-tarde-avaliam-analistas.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-tera-de-reajustar-combustiveis-mais-cedo-ou-mais-tarde-avaliam-analistas.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-tera-de-reajustar-combustiveis-mais-cedo-ou-mais-tarde-avaliam-analistas.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-tera-de-reajustar-combustiveis-mais-cedo-ou-mais-tarde-avaliam-analistas.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-tera-de-reajustar-combustiveis-mais-cedo-ou-mais-tarde-avaliam-analistas.ghtml
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Economia 

FGTS vai distribuir R$ 12 bi. 
Lucro perde para inflação 
pela primeira vez desde 2017 
 
Fundo deverá dividir os recursos entre 
90 milhões de contas vinculadas, mas 
não será suficiente para compensar as 
perdas do poder de compra 
 
Por Geralda Doca — Rio 
15/06/2022 00h01  Atualizado há 11 
horas 
 

FGTS deverá distribuir cerca de R$ 12 

bilhões a 90 milhões de contas Leo 

Martins / Agência O Globo 

 

O FGTS deve distribuir aos 

trabalhadores cerca de R$ 12 bilhões, 

referentes ao lucro líquido auferido em 

2021. Os números ainda estão sendo 

consolidados, mas, até novembro, 

conforme balancete divulgado pela 

Caixa Econômica Federal, o resultado 

estava em R$ 12,3 bilhões. 

 

Este percentual não permitirá que as 

contas do fundo reponham a inflação. É 

a primeira vez que isso ocorre desde 

2017. 

 

Em 2020, o rendimento total do FGTS 

com a distribuição do lucro: 4,92% 

(inflação 4,52%); Em 2019 o rendimento 

de 4,90% (inflação 4,31%); 2018: 

rendimento 6,18% (inflação 3,75%). 

 

Contudo, com o Índice Nacional de 

Preços Consumidor (IPCA) de 10,06% 

registrado em 2021, o rendimento das 

contas do FGTS perderá para a inflação, 

mesmo que todo lucro seja distribuído 

entre os cotistas, explicou um técnico do 

governo. 

 

Um universo de 90 milhões de 

trabalhadores deverá ser beneficiado 

com o crédito em valor proporcional ao 

saldo existente na conta em 31 de 

dezembro de 2021. 

 

O assunto deverá ser tratado pelo 

Conselho Curador do FGTS no próximo 

mês. A Caixa tem até o fim de agosto 

para distribuir o resultado entre cos 

cotistas. 

 

Desde 2017, o FGTS faz a divisão do 

lucro entre os trabalhadores, como uma 

forma de melhorar o rendimento dos 

cotistas. No ano passado, foram 

distribuídos R$ 8,1 bilhões do lucro 

registrado em 2020, que foi de R$ 8,5 

bilhões. Ou seja, 96% do resultado 

alcançado no período. 

 

A parcela do lucro que será creditada 

pela Caixa é incorporada ao saldo da 

conta e só pode ser retirado nas 

modalidades de saque. Entre elas, 

demissão sem justa causa, compra da 

casa própria, aposentadoria, saque 

aniversário e doenças graves. 

 

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

ticia/2022/06/fgts-vai-distribuir-r-12-

bi-lucro-perde-para-inflacao-pela-

primeira-vez-desde-2017.ghtml  

 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/fgts-vai-distribuir-r-12-bi-lucro-perde-para-inflacao-pela-primeira-vez-desde-2017.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/fgts-vai-distribuir-r-12-bi-lucro-perde-para-inflacao-pela-primeira-vez-desde-2017.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/fgts-vai-distribuir-r-12-bi-lucro-perde-para-inflacao-pela-primeira-vez-desde-2017.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/fgts-vai-distribuir-r-12-bi-lucro-perde-para-inflacao-pela-primeira-vez-desde-2017.ghtml
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Economia 

ICMS: Câmara derruba cálculo 
e Estados dizem que vão ficar 
sem compensação 
 
A compensação está prevista em projeto 
que tramita no Congresso e faz parte do 
pacote do governo e de aliados para 
reduzir o preço dos combustíveis em 
ano de eleições 

 
Adriana Fernandes, O Estado de 
S.Paulo 
15 de junho de 2022 | 10h04 
Atualizado 15 de junho de 2022 | 11h47 

 
A decisão da Câmara de derrubar ontem 

a forma de cálculo da perda de receita 

com a queda 

do ICMS de combustíveis, energia 

elétrica, transporte público e 

telecomunicações para acionamento do 

gatilho de compensação pode significar 

nenhum centavo de repasse adicional 

aos Estados.   

 

A compensação está prevista em projeto 

que tramita no Congresso e faz parte do 

pacote do governo e de aliados para 

reduzir o preço dos combustíveis em ano 

de eleições. O projeto já passou por duas 

votações (Câmara e Senado) e, agora, 

uma última acontece na Câmara - hoje 

serão votados os chamados destaques, 

mudanças ao texto-base, depois que os 

deputados repetiram a votação do texto-

base, que recebeu aval por 307 a 1. 

 

Câmara derruba cálculo de 

compensação em projeto de teto do 

ICMS e Estados dizem que podem ficar 

sem nenhum repasse da União Foto: 

Denis Ferreira Netto/ Estadão 

 

Enquanto no modelo votado pelo 

Senado os Estados poderiam recuperar 

cerca de 80% das perdas, o texto-base 

aprovado ontem à noite pela Câmara 

pode levar à situação em que o gatilho 

não seja, na prática, acionado. 

 

Na votação de ontem da Câmara, os 

deputados retornaram ao texto original, 

sem considerar a mudança feita pelos 

senadores depois de negociação com os 

secretários de Fazenda dos Estados. 

 

Na votação do Senado, o gatilho para o 

governo compensar os Estados seria 

acionado quando houvesse queda real 

superior a 5% somente na arrecadação 

com combustíveis, energia elétrica, 

telecomunicações e transporte público. 

 

No texto-base aprovado ontem, o gatilho 

dispara com a perda para todo ICMS e 

sem corrigir a receita passada pela 

inflação. É que outra mudança feita 

pelos senadores e rejeitada pelos 

deputados previa que a compensação 

das perdas fosse corrigida pelo IPCA, o 

indicador oficial. O dispositivo foi 

retirado na Câmara. 

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/energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo
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O que deve acontecer, segundo avaliação 

dos Estados, é que o crescimento 

nominal das receitas com a tributação de 

outros setores (influenciado pela alta 

inflação) anulará a queda de receita nos 

quatro itens que terão o ICMS reduzido. 

 

Cálculos obtidos pelo Estadão e que 

circulam no Congresso apontam que a 

fórmula encontrada pelo Senado garante 

cerca de R$ 33 bilhões de compensação 

até o final deste ano, sem considerar o 

impacto no diesel. Para esse produto, o 

governo vai compensar a desoneração a 

zero por meio de uma Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) que ainda 

precisa ser aprovada pelo Congresso 

com custo de quase R$ 30 bilhões. 

 

Pelos cálculos dos Estados, a perda de 

arrecadação é de R$ 41 bilhões em 2022 

e de R$ 82,6 bilhões em 12 meses com a 

alteração do ICMS. 

 

Como mostrou o Estadão no sábado, a 

negociação do gatilho em separado 

pelos Estados deu certo alívio aos 

Estados. Mas o autor do projeto, 

deputado Danilo Forte (União–CE), 

criticou a mudança pelo Senado e 

antecipou ao Estadão ontem que a 

Câmara mudaria o texto original na 

última votação. 

 

Durante as negociações no Senado, os 

Estados manifestaram ao presidente da 

Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

receio de que as mudanças negociadas 

acabassem não prevalecendo na Câmara 

comandada por Arthur Lira 

(Progressistas-AL), principal aliado 

do governo, ou mais tarde fossem 

vetadas pelo presidente Jair 

Bolsonaro. Eles receberam uma 

sinalização política de que, o caso o 

presidente vetasse os pontos centrais, o 

veto seria derrubado. 

 

Nos bastidores, o clima com os Estados 

azedou de vez já que a compensação foi 

acordada com os senadores. Eles falam 

em “estelionato eleitoral” e quebra do 

chamado Pacto Federativo, que trata do 

conjunto de dispositivos constitucionais 

que configuram a moldura jurídica, as 

obrigações financeiras e arrecadação de 

recurso entre União, Estados e 

municípios. 

 

Aliados do governo, no entanto, 

reclamam que os Estados descumpriram 

lei aprovada pelo Congresso para reduzir 

o ICMS do diesel. Foi esse briga, que foi 

parar ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), que deflagrou a aprovação do 

projeto que trata combustíveis, energia, 

transporte público e telecomunicações 

como essenciais e, portanto, não podem 

ser taxadas com alíquotas mais altas. 

 

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

ias/geral,icms-camara-compensacao-

estados,70004093579  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estados-supremo-impacto-teto-icms,70004090309
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estados-supremo-impacto-teto-icms,70004090309
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estados-supremo-impacto-teto-icms,70004090309
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estados-supremo-impacto-teto-icms,70004090309
https://tudo-sobre.estadao.com.br/rodrigo-pacheco
https://tudo-sobre.estadao.com.br/arthur-lira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/arthur-lira
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,icms-camara-compensacao-estados,70004093579
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,icms-camara-compensacao-estados,70004093579
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,icms-camara-compensacao-estados,70004093579
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Economia 

Indústria da construção criou 
72 mil empregos e teve 6.732 
novas empresas no 1º ano da 
pandemia 
 

Levantamento do IBGE aponta 131.809 

empresas ativas em 2020, recorde na 

série histórica iniciada em 2007 
 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
15 de junho de 2022 | 10h00 

 
RIO - A recuperação do setor 

de construção, após anos de perdas, 

não foi interrompida pelo choque 

provocado pela chegada 

da pandemia de covid-19. Em 2020, a 

indústria da construção tinha 131.809 

empresas ativas, 6.732 companhias a 

mais que em 2019. O resultado 

representa um recorde na série histórica 

iniciada em 2007 da Pesquisa Anual da 

Indústria da Construção (PAIC), 

divulgada nesta quarta-feira, 15, 

pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

No ano de 2020, a indústria de 

construção empregava 1,978 milhão 

de pessoas, o equivalente a 72 mil 

trabalhadores a mais contratados em 

relação a 2019, alta de 3,8% no pessoal 

ocupado no setor. Apesar da melhora, o 

resultado ainda significa praticamente 

um milhão de vagas aquém do auge da 

ocupação, em 2013, quando o setor 

empregava 2,968 milhões de 

trabalhadores. 

 

No ano de 2020, a indústria de 

construção empregava 1,978 milhão de 

pessoas, o equivalente a 72 mil 

trabalhadores a mais contratados em 

relação a 2019, alta de 3,8% Foto: Sergio 

Neves/Estadão 

 

Em 2020, o setor pagou R$ 58,7 bilhões 

em salários e outras remunerações no 

ano, um aumento real de somente 0,2% 

em relação a 2019. O salário médio do 

trabalhador do setor caiu a apenas 2,2 

salários mínimos, patamar mais baixo 

da série iniciada em 2007. 

 

Segundo Marcelo Miranda Freire de 

Melo, analista da pesquisa do IBGE, a 

pandemia de covid-19 "não teve grandes 

impactos negativos no setor de 

construção" no que se refere ao número 

de empregados e ao desempenho das 

vendas de materiais de construção, que 

cresceram em relação a 2019. Houve 

decretos municipais, estaduais e 

federais incluindo a construção entre as 

atividades essenciais, ou seja, o setor 

teve a permissão de permanecer 

funcionando mesmo nos piores 

momentos da crise sanitária. 

 

"Além disso, os auxílios governamentais 

também de certa forma ajudaram a 

manutenção dos resultados", disse 

Melo. "A demanda também ajudou, e a 

cadeia de abastecimento (de materiais 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/construcao-civil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
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/emprego-e-desemprego-trabalho
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de construção) foi pouco afetada", 

completou. 

 

A indústria da construção movimentou 

R$ 325,1 bilhões em 2020, sendo R$ 

304,4 bilhões em obras e/ou serviços e 

R$ 20,7 bilhões em incorporações. 

 

O setor público teve a menor 

participação da série histórica da 

pesquisa no valor das obras e serviços da 

construção, apenas 29,8% em 2020, 

ante uma demanda de 70,2% do setor 

privado. 

 

No segmento de obras de infraestrutura, 

metade (50,0%) do valor movimentado 

foi demanda pública, o restante foi 

contratação do setor privado. Na 

construção de edifícios, a demanda 

governamental foi a menor já vista na 

pesquisa, apenas 18,0%, ante uma fatia 

de 82,0% do setor privado. Nos serviços 

especializados para construção, 20,6% 

foram contratação pública e 79,4%, 

privada. 

 

A contribuição do setor público no 

montante movimentado pela indústria 

da Construção como um todo encolheu 

11,6 pontos porcentuais em uma década 

(a participação saiu de 41,4% em 2010 

para 29,8% em 2020). Nas Obras de 

infraestrutura, a queda foi de 9,7 pontos 

porcentuais (de 59,7% para 50,0% no 

período). 

 

Enquanto ocorria o enxugamento da 

demanda de governos, as obras de 

infraestrutura perdiam, ao mesmo 

tempo, bastante espaço na indústria de 

construção. No ano de 2020, 32,7% do 

valor de incorporações, obras e serviços 

da construção vinham do segmento de 

infraestrutura, ante uma participação de 

41,7% em 2011. A construção de 

edifícios, que tem predomínio histórico 

de demanda privada, cresceu de uma 

fatia de 39,9% do valor movimentado 

em 2011 para 45,3% em 2020, enquanto 

a participação do segmento de serviços 

especializados para a construção subiu 

de 18,5% para 22,0% no período. 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,construcao-empregos-
empresas-2020,70004093538  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Demanda global de petróleo 
deve aumentar 2% para novo 
recorde em 2023, diz IEA 
 
Economias da OCDE seriam 
responsáveis pela maior parte do 
crescimento da demanda em 2022 

 
15.jun.2022 às 9h58 
Noah Browning 
LONDRES | REUTERS 
 
A demanda mundial por petróleo 

aumentará mais de 2%, para um recorde 

de 101,6 milhões de barris por dia (bpd) 

em 2023, disse a Agência Internacional 

de Energia (IEA) nesta quarta-feira (15), 

embora os preços altos do petróleo 

diminuam as perspectivas futuras. 

 

A IEA, com sede em Paris, também disse 

em seu relatório mensal que a oferta 

estava sendo restringida pelas sanções à 

Rússia por sua invasão da Ucrânia. 

 

 
Campo de petróleo em Midland, no 

Texas - Nick Oxford - 

22.ago.2022/Reuters 

 

"Os temores econômicos persistem, já 

que várias instituições internacionais 

divulgaram recentemente perspectivas 

pessimistas", disse a IEA, prevendo que 

a demanda aumentaria 2,2 milhões de 

bpd, ou 2,2%, em 2023 em comparação 

com 2022 e excederia os níveis pré-

pandemia. 

 

"Da mesma forma, aperto de política 

monetária, o impacto do dólar em alta e 

o aumento das taxas de juros sobre o 

poder de compra das economias 

emergentes significam que os riscos 

para nossas perspectivas estão 

concentrados no lado negativo", 

afirmou. 

 

As economias da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) seriam responsáveis 

pela maior parte do crescimento da 

demanda em 2022, enquanto a China 

lideraria os ganhos em 2023, à medida 

que emerge dos lockdowns contra a 

Covid-19. 

 
As recentes restrições à Covid-19 na 

China colocam o maior importador de 

petróleo do mundo no caminho de sua 

primeira queda na demanda neste 

século, disse a IEA. 

 

A recuperação geral da demanda e as 

restrições na oferta por causa das 

sanções à Rússia e aumentos cautelosos 

da produção pela Opep+ elevaram os 

preços do petróleo acima de US$ 139 

(R$ 711,64) o barril em março. Nesta 

quarta-feira, o Brent é negociado perto 

de US$ 120 (R$ 614,36) o barril. 

 

Mas a IEA disse que a oferta em breve 

corresponderá à demanda. "Após sete 

trimestres consecutivos de fortes 

compras de estoque, a desaceleração do 

crescimento da demanda e o aumento da 

oferta mundial de petróleo até o final do 

ano devem ajudar a reequilibrar os 

mercados mundiais de petróleo". 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/petroleo-investimentos-congelamento-de-bens-as-principais-sancoes-contra-a-russia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/petroleo-investimentos-congelamento-de-bens-as-principais-sancoes-contra-a-russia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/juros-altos-3-grandes-efeitos-dos-aumentos-das-taxas-no-brasil-e-no-mundo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/juros-altos-3-grandes-efeitos-dos-aumentos-das-taxas-no-brasil-e-no-mundo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/05/entenda-por-que-a-china-faz-lockdown-com-30-mortes-por-covid-diarias-e-o-brasil-com-cem-nao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2022/05/entenda-por-que-a-china-faz-lockdown-com-30-mortes-por-covid-diarias-e-o-brasil-com-cem-nao.shtml
http://www.folha.com.br/
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Economia 

Latam e Azul estão entre as 
mais pontuais do mundo em 
maio; veja ranking 
 
Topo é ocupado pela empresa japonesa 
ANA, que registrou 92% de 
pontualidade nos voos 
 
15.jun.2022 às 11h53 
Carlos Ferreira 
AEROIN 
 
A Latam Airlines e a Azul Linhas 

Aéreas aparecem entre as companhias 

aéreas mais pontuais do mundo no mês 

de maio, segundo o ranking de 

pontualidade medido pela Cirium, 

empresa especializada em análise de 

dados para o setor de aviação. 

 

Segundo o levantamento, a Latam ocupa 

a terceira posição global com 88,3% dos 

voos realizados no horário planejado. A 

Azul aparece na quinta posição do 

ranking, com 87,5% de pontualidade no 

período analisado. 

 

O topo da lista é ocupado pela empresa 

japonesa ANA, que em maio registrou 

92% de pontualidade dos voos. O 

segundo lugar ficou com a companhia 

aérea JAL, também uma empresa 

japonesa, com 91% de pontualidade. 

 

 

Latam ficou na terceira posição entre as 

companhias aéreas mais pontuais do 

mundo em maio - Aeroin/Divulgação 

 

O ranking é atualizado mensalmente 

pela Cirium, empresa que pertence ao 

grupo LexisNexis, e que reúne varias 

fontes de dados para realização das 

análises. 

 

RANKIG DAS DEZ COMPANHIAS 
AÉREAS MAIS PONTUAIS DO 
MUNDO EM MAIO: 
 

Posiçã

o 
Empresa 

 Grau de 

pontualidad

e 

1ª 
ANA 

(Japão) 

 
92,11% 

2ª JAL (Japão)  91,10% 

3ª 

LATAM 

(Chile/Brasi

l) 

 

88,38% 

4ª 
Avianca 

(Colômbia) 

 
87,53% 

5ª Azul (Brasil)  87,50% 

6ª 

Emirates 

(Emirados 

Árabes) 

 

84,28% 

7ª 

Delta 

(Estados 

Unidos) 

 

82,55% 

8ª 

American 

Airlines 

(Estados 

Unidos) 

 

79,18% 

9ª 
United 

Airlines 

 
77,99% 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2022/06/latam-avanca-na-contratacao-de-funcionarios-apos-demissoes-na-pandemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/azul-entra-com-pedido-para-trazer-ao-brasil-o-aviao-do-pato-donald.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/azul-entra-com-pedido-para-trazer-ao-brasil-o-aviao-do-pato-donald.shtml
http://www.folha.com.br/
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(Estados 

Unidos) 

10ª 

Qatar 

Airways 

(Catar) 

 

77,10% 

 

Nos últimos meses, as empresas aéreas 

de todo o mundo estão enfrentado 

dificuldades relacionadas a falta de 

pessoal, em um momento de retomada 

na demanda de viagens, o que reflete na 

pontualidade dos voos. Segundo o 

levantamento, isso tem afetado, 

principalmente, empresas da Europa e 

dos Estados Unidos. 

  
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/latam-e-azul-estao-entre-
as-mais-pontuais-do-mundo-em-maio-
veja-ranking.shtml  
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STJ analisa se pedido de 
danos morais da Petrobras se 
submete à nova LIA 
 
15 de junho de 2022, 7h28 
Por Danilo Vital 
 
A 2ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça vai analisar se as alterações 

recentes na Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei 8.429/1992) devem 

incidir na tentativa da Petrobras de 

incluir danos morais no ressarcimento 

por construtoras pelos ilícitos apurados 

no âmbito da extinta "lava jato". 

 

Ministro Herman Benjamin é o relator e 

vai fazer a análise da incidência da nova 

LIA 
Gustavo Lima 

 

Nesta terça-feira (14/6), o colegiado 

acatou questão de ordem para cancelar 

pedido de vista feito pelo ministro 

Mauro Campbell no Recurso Especial 

1.890.353, que discute se a empresa 

poderia aditar o pedido da ação de 

improbidade para incluir os danos 

morais como ressarcimento pelos 

contratos fraudados. 

 

Com o acolhimento da proposta, o caso 

volta para o ministro Herman Benjamin, 

que vai analisar se há alguma mudança 

no caso a partir das alterações 

promovidas pela chamada "nova LIA" 

(Lei 14.230/2021). 

 

O aditamento do pedido da Petrobras foi 

admitido pelo Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região, o que motivou recurso por 

parte das construtoras. Já a empresa 

recorreu para sustentar que a celebração 

de acordo de leniência por algumas 

das rés não prejudica a sua pretensão de 

ver ressarcidos os danos morais 

coletivos decorrentes do abalo 

de  imagem sofrido pela empresa.  

 

Até o momento, apenas o ministro 

Herman Benjamin votou. Ele negou 

provimento ao recurso das construtoras 

e deu parcial provimento ao da 

Petrobras, no sentido de permitir que a 

ação prossiga também contra os 

demandados que celebraram acordos de 

leniência. Esse voto continua válido. 

 

REsp 1.890.353 

  

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

15/stj-julga-pedido-danos-morais-

petrobras-submete-lia  
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TSE analisa formação de 
coligações diferentes para 
governo e Senado em 2022 
 
15 de junho de 2022, 9h44 
Por Danilo Vital 
 
Está em análise no Tribunal Superior 

Eleitoral a possibilidade de partidos 

políticos que formaram coligações 

visando a eleição ao cargo de governador 

se coligarem a legendas diferentes 

visando as eleições para o Senado 

Federal. 

 

Ministro Ricardo Lewandowski propôs 

mudança de entendimento do TSE, a 

partir de alterações legislativas sobre 

coligações 
Nelson Jr./SCO/STF 

 

O tema foi levado à corte em consulta 

formulada pelo deputado federal Waldir 

Soares de Oliveira (PSL-GO, atual União 

Brasil). O julgamento foi iniciado na 

noite de terça-feira (15/6) e 

interrompido por pedido de vista do 

ministro Mauro Campbell. 

 

O cerne da questão passa pela 

interpretação do artigo 6º da Lei das 

Eleições (Lei 9.504/1997), que teve a 

redação alterada pela Lei 14.211/2021, 

em razão da promulgação da Emenda 

Constitucional 97/2017. 

 

Essa atividade legislativa extinguiu o 

uso das coligações para eleições 

proporcionais (vereador, deputado 

estadual e federal). Ela ainda é uma 

possibilidade, no entanto, para o caso 

dos cargos majoritários. 

 

A dúvida sobre os contornos do regime 

das coligações, conforme observou o 

relator da consulta, ministro Ricardo 

Lewandowski, não é nova. Essa mesma 

questão vem sendo analisada pelo TSE 

desde 1998. 

 

Enquanto vigeu a redação original do 

artigo 6º da Lei das Eleições, a posição 

foi sempre a mesma: é inviável formar 

diferentes alianças partidária nas 

eleições. O que a norma permitia era 

uma ampla coligação para os cargos 

majoritários e subcoligações (entre os 

mesmos partidos já coligados) para os 

cargos proporcionais. 

 

A atual redação desse dispositivo é bem 

mais simplista: indica que "é facultado 

aos partidos políticos, dentro da mesma 

circunscrição, celebrar coligações para 

eleição majoritária". 

 

Para o ministro Lewandowski, trata-se 

de silêncio eloquente do legislador que, 

conhecendo a redação original, optou 

por liberar os partidos políticos para 

formar diferentes alianças, desde que 

nos cargos majoritários. 

 

"O postulado da autonomia partidária, 

além de possuir assento constitucional, 

tem inegável relevância jurídico-

política, e, por isso mesmo, somente 

pode ser relativizado quando as 

restrições à sua aplicação resultarem de 

texto legal expresso e inequívoco", 

defendeu. 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-15/tse-julga-partidos-podem-formar-coligacoes-diferentes-2022#author
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Com isso, entendeu ser legítimo que os 

partidos políticos se alinhem nos 

diferentes pleitos eleitorais majoritários, 

inclusive porque têm cada qual sua 

identidade. A legalidade ou a nulidade 

que afete um deles não repercute 

necessariamente no outro. 

 

O ministro Lewandowski ainda destacou 

que não é papel do TSE substituir o juízo 

do leitor. Não cabe concluir que a 

formação de diferentes coligações para 

eleições de governador e senador seria 

nociva ou desaconselhável. 

 

"Afinal, ao eleitor — e a ninguém mais — 

incumbe avaliar e julgar a coerência 

ideológica e programática das 

agremiações que disputam o seu voto a 

cada eleição. E aos partidos políticos, de 

seu turno, compete a defesa dos 

postulados e das ações que propõem 

implementar", afirmou. 

 

0600591-69.2021.6.00.0000 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
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Congresso aprova 
requerimento para limitar 
suspensão de obras pelo TCU 
 
15 de junho de 2022, 11h47 
 
Paralisações de obras e compras com 

recursos públicos sem comprovação de 

irregularidades causaram prejuízos aos 

cofres do governo e ao contribuinte. Essa 

foi a justificativa utilizada pelos 

integrantes da Comissão Mista de 

Orçamento (CMO) do Congresso para 

aprovar um requerimento que 

recomenda ao Tribunal de Contas da 

União (TCU) ouvir o Congresso antes de 

suspender esses projetos.  

 

TCUTCU é responsável pela 

fiscalização  orçamentária de órgãos e 

entidades públicas 

 

A informação é do jornal O Estado de S. 

Paulo. Ao justificar a medida, o 

presidente da comissão, deputado Celso 

Sabino (União-PA) citou, por exemplo, a 

paralisação de ônibus escolares com 

recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

cujo resultado do pregão foi 

embargado pelo TCU após reportagem 

do Estadão mostrar que os valores dos 

veículos estavam inflados. Segundo o 

jornal, foram gastos mais de R$ 500 

milhões para comprar 3.850 ônibus pelo 

FNDE. 

 

Entenda o requerimento 

 

De acordo com o Estadão, o 

requerimento aprovado pela comissão 

incentiva o TCU a, em primeiro lugar, 

considerar pedidos de informações e de 

solicitação de manifestação dos órgãos 

responsáveis pela execução de uma obra 

ou serviço que utiliza recursos públicos. 

 

Se as respostas não forem suficientes, os 

parlamentares indicam que o Tribunal 

deve encaminhar pedido para análise 

dos casos ao Congresso, que ficará 

responsável por determinar a suspensão 

dos atos. 

 

Na prática, a medida dificulta a 

suspensão de obras pelo TCU. O 

Tribunal é responsável pela fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial dos órgãos e 

entidades públicas do país quanto à 

legalidade, legitimidade e 

economicidade. 

 

Segundo o Estadão, o presidente da 

CMO defendeu que o artigo 71 da 

Constituição também atribui ao 

Congresso "competência fiscalizadora", 

incluindo a suspensão de obras, serviços 

e atos da administração pública federal. 

 

O requerimento é de autoria do 

deputado AJ Albuquerque (PP-CE) e foi 

aprovado por unanimidade pela 

comissão. Ainda não se sabe, contudo, se 

o TCU irá ou não seguir a recomendação. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
15/congresso-tcu-consulte-
parlamentares-suspender-obras  
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PGR pede extinção da pena de 
Daniel Silveira e revogação de 
cautelares 
 
"O decreto presidencial é existente, 
válido e eficaz", disse Lindôra Araújo. 
 
terça-feira, 14 de junho de 2022 
 
Em manifestação enviada ao STF nesta 

terça-feira, 14, a vice-PGR Lindôra 

Araújo pediu a extinção da pena do 

deputado Daniel Silveira e a 

revogação das medidas 

cautelares impostas a ele.  

 

Em abril, Silveira foi condenado pelo 

Supremo a 8 anos e 9 meses de 

reclusão. Um dia depois, o presidente 

Jair Bolsonaro editou um decreto de 

graça ao parlamentar. 

 

A manifestação da PGR ocorreu no 

âmbito da AP 1.044, que condenou o 

deputado. No documento, Lindôra 

Araújo defende que não é possível 

discutir, na ação penal, a validade do 

indulto presidencial. 

 

Para a vice-PGR, a análise de 

constitucionalidade deve ser feita 

nas ADPFs que questionam o 

decreto no Supremo. 

 

"O decreto presidencial é existente, 

válido e eficaz, sendo que o gozo dos 

benefícios da graça concedida está na 

pendência da devida decisão judicial 

que declare extinta a pena, nos termos 

do artigo 738 do CPP, artigo 192 da 

LEP e artigo 107, II, do CP, com 

retroatividade dos correlatos efeitos 

jurídicos à data de publicação do 

decreto presidencial." 

Lindôra também pontuou que as 

medidas cautelares, dada a sua 

acessoriedade, devem ser objeto de 

revogação, com eficácia retroativa à 

data de publicação do decreto do 

presidente da República. 

 

 Processo: AP 1.044 

 

Leia a íntegra da manifestação da PGR. 

 

 
PGR pede extinção da pena de Daniel 

Silveira e revogação de 

cautelares.(Imagem: Gabriela 

Biló/Folhapress) 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/367980/pgr-pede-extincao-da-pena-
de-daniel-silveira-e-revogacao-de-
cautelares  
 
Retorne ao índice 
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Fake news: Ministro Barroso 
apresenta queixa-crime 
contra Magno Malta 
 
Ex-senador fez ataques ao STF e ao 
ministro Luís Roberto Barroso em 
evento do filho de Bolsonaro. 
 
terça-feira, 14 de junho de 2022 
 
O ministro Luís Roberto Barroso, do 

STF, apresentou queixa-crime contra o 

ex-senador Magno Malta por calúnia. O 

motivo foram fake news espalhadas 

pelo aliado do presidente Jair 

Bolsonaro durante um evento, em que 

teria dito que Barroso "bate em 

mulher". 

 

A fake news foi desmentida pelo 

Migalhas aqui. 

 

A queixa-crime foi encaminhada ao 

ministro Alexandre de Moraes, relator 

do inquérito das fake news e das 

milícias digitais na Corte. O ministro 

abriu prazo de 15 dias para que o ex-

senador se manifeste. 

 

 
Ministro Barroso apresenta queixa-

crime contra Magno Malta por fake 

news.(Imagem: Flickr/STF) 

 

Fake news 

 

O ex-senador e pastor religioso 

discursou em evento de Eduardo 

Bolsonaro, em Campinas. Na ocasião, 

proferiu uma série de ataques ao STF e 

a seus ministros. 

 

Assista a trecho: 

 

Entre os ataques, disse que, quando 

Barroso passou por sabatina no Senado, 

respondia a processo por espancamento 

de mulher. Como explicamos, o mote do 

frustrado político era, possivelmente, 

uma fantasiosa ação, que não tinha 

qualquer fundamento. 

 

Rede de fake news  

 

Na queixa-crime, Barroso afirma que, 

mais do que ataques à sua própria 

honra, as declarações têm como 

objetivo "ato concertado para a difusão 

de desinformação contra o Judiciário e 

a promoção de atos antidemocráticos. 

 

"O pronunciamento injurioso e 

calunioso não constitui ato isolado de 

violação à honra individual do 

Querelante. Como é possível extrair da 

integralidade da fala do ex-senador 

Magno Malta, bem como do contexto 

em que proferida, trata-se de ato 

concertado que revela manifestação 

concreta das táticas utilizadas para a 

operação de redes de desinformação 

contra o órgão de cúpula do Poder 

Judiciário e o Estado de Direito." 

 

Barroso ainda afirmou que a "conduta 

de atingir a honra e a imagem de 

terceiro assumirá maior gravidade 

quando - como no caso em exame - for 

empregada deliberadamente para 

minar a confiança da população nas 

instituições democráticas, por meio de 

calúnia e injúria voltadas contra 

aqueles responsáveis pelo desempenho 

https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/luis-roberto-barroso
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de atividades necessárias ao próprio 

funcionamento da democracia". 

 

Ação contra o ministro 

 

Em 2013, uma advogada desconhecida 

propôs uma ação sem pé nem cabeça 

contra diversos agentes públicos, 

incluindo desembargadores, 

procuradores, juízes e o próprio 

ministro, que era advogado à época. 

 

Em uma história delirante, a advogada 

dizia ter sido atacada moralmente na 

tribuna durante uma sustentação. O 

ministro esclareceu que nunca sequer 

viu a referida advogada, e que o fato 

simplesmente nunca aconteceu. Na 

ação, ela pedia indenização de R$ 100 

milhões. O processo foi arquivado pela 

então ministra do STJ Eliana Calmon. 

 

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

/367992/fake-news-ministro-barroso-

apresenta-queixa-crime-contra-magno-

malta   
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Bolsonaro veta despacho de 
bagagem gratuita em voos 
 
O presidente justificou que "a 
proposição contraria o interesse 
público, tendo em vista que, na prática, 
aumentaria os custos dos serviços 
aéreos e o risco regulatório". 
 
quarta-feira, 15 de junho de 2022 
 
O presidente Jair Bolsonaro vetou a 

regra aprovada pelo Congresso 

Nacional que previa a volta do 

despacho gratuito de bagagens em voos 

comerciais. O trecho vetado faz parte da 

lei 14.368/22 (MP do Voo Simples), 

sancionada nesta quarta-feira, 15, que 

muda as normas do setor aéreo. 

 

Nas razões do veto, Bolsonaro 

argumentou que "a proposição 

contraria o interesse público, tendo em 

vista que, na prática, aumentaria os 

custos dos serviços aéreos e o risco 

regulatório, o que reduziria a 

atratividade do mercado brasileiro a 

potenciais novos competidores e 

contribuiria para a elevação dos 

preços das passagens aéreas. Em 

síntese, a regra teria o efeito contrário 

ao desejado pelo legislador". 

 

"A regra acabaria por incentivar os 

passageiros a levarem mais bagagens, 

uma vez que o custo já estaria 

embutido no valor da passagem. 

Quanto mais bagagens as companhias 

aéreas fossem obrigadas a 

transportar, maior seria o peso da 

aeronave e, consequentemente, o 

consumo de combustível. Acresce-se 

que as empresas teriam menos espaço 

para transportar cargas expressas, o 

que poderia impactar negativamente 

as suas receitas." 

 

Ainda segundo o presidente, se a nova 

regra fosse adiante, poderia impactar a 

acessão do Brasil à OCDE - Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico, tendo em vista que a 

exigência de franquia de bagagem 

poderia representar uma ação de não 

conformidade aos valores e aos padrões 

da Organização, pelo fato de nenhum 

dos países membros adotarem 

exigência similar, o que configuraria 

maior intervenção estatal no mercado 

da aviação. 

 

"Por fim, a vedação à cobrança de 

franquia de bagagem penalizaria a 

aviação regional, que opera com 

aeronaves de menor porte, as quais 

não comportam o transporte de 

bagagens de até 23 kg para todos os 

passageiros. Haveria, ainda, a 

possibilidade de impactos 

operacionais e de insegurança 

jurídica, uma vez que empresas 

comercializam bilhetes com até doze 

meses de antecedência do embarque, e 

a alteração poderia afetar tal 

operação e trazer risco de 

judicialização na hipótese de bilhetes já 

emitidos." 

 

 Leia a íntegra da lei e do veto. 

 

 
Bolsonaro veta despacho de bagagem 

gratuita em voos.(Imagem: Alan 

Santos/PR) 

 

MP do Voo Simples 
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O retorno das bagagens gratuitas foi o 

único ponto vetado por Bolsonaro. O 

texto sancionado é bem abrangente e 

altera dispositivos do Código Brasileiro 

de Aeronáutica (CBA - lei 7.565/86) e 

de outras leis que regulam o setor. 

 

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

/368007/bolsonaro-veta-despacho-de-

bagagem-gratuita-em-voos   
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Assessor de Guedes critica 
Fed e diz que política 
monetária dos EUA está 
atrasada 
 
Comentários de Rogério Boueri 
evidenciam tentativa de jogar para a 
conjuntura internacional o problema da 
inflação 
 
FABIO GRANER 
BRASÍLIA 
14/06/2022 18:33Atualizado em 
14/06/2022 às 18:34 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

O chefe da assessoria especial de estudos 

econômicos do ministério da Economia, 

Rogério Boueri, avaliou em almoço com 

a frente parlamentar do 

empreendedorismo que os Estados 

Unidos estão “bobeando” na condução 

da política monetária. Na visão dele, 

o Federal Reserve, o BC americano, 

está “atrasado” no processo de elevação 

dos juros, que já deveriam, pelo menos 

prospectivamente, estar no campo 

positivo em termos reais. 

 

Segundo Boueri, a inflação brasileira 

hoje em grande medida se deve às 

questões internacionais, não só nos 

Estados Unidos, como também em 

outros países, como a China. Os 

comentários de Boueri evidenciam uma 

tentativa de jogar para a conjuntura 

internacional o problema 

inflacionário, o que encontra respaldo 

nos dados. 

 

Porém, é preciso lembrar que parte da 

inflação local se deve a fatores como a 

dificuldade de o câmbio se valorizar no 

Brasil, por conta das desconfianças 

fiscais no ano passado com a PEC dos 

Precatórios. Sem valorização do real, 

não houve amortecimento da alta de 

commodities no mercado internacional. 

 

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/tributos-e-
empresas/mercado/assessor-de-
guedes-critica-fed-e-diz-que-politica-
monetaria-dos-eua-esta-atrasada-
14062022  
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Um jabuti voador: regras 
sobre relicitações na 
conversão da MP do Voo 
Simples 
 
Projeto propõe procedimento para 
devolução e relicitação de contratos de 
concessão 
 
ANDRE BOGOSSIAN 
15/06/2022 10:42Atualizado em 
15/06/2022 às 12:06 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

No dia 24 de maio, foi aprovado 

o projeto de lei de conversão da MP 

1089, posteriormente convertida na Lei 

14.368/2022, e que trata, 

fundamentalmente, de regras relativas 

ao setor de aviação. No “bagageiro” do 

projeto de lei de conversão estava o 

artigo 5º, verdadeiro “jabuti” que propõe 

alterações à Lei 13.448, de 5 de junho 

de 2017 (fruto da conversão da MP 752), 

que institui procedimento específico 

para devolução consensual e relicitação 

de contratos de concessão federais nos 

setores aeroportuário, ferroviário e 

rodoviário. 

 

Trata-se de mais um exemplo do uso de 

medidas provisórias e/ou de sua 

conversão em lei, para viabilizar — no 

jargão setorial, para “dar conforto” a — 

soluções que já eram permitidas pelo 

ordenamento jurídico, mas que 

necessitariam de maior 

institucionalização em virtude de (em 

reação a) certas interpretações 

do Tribunal de Contas da 

União (TCU) a respeito das normas 

vigentes. Além da MP 752 e da conversão 

da MP 1089, que versam sobre o 

procedimento de relicitação, destaca-se 

também a MP 800, que tentou sem 

sucesso institucionalizar procedimentos 

para a reprogramação de investimentos 

em contratos de parceria. 

 

Todas originalmente cuidam de 

contratos que acumularam 

desequilíbrios econômico-financeiros 

não saneados, que levaram à 

incapacidade dos concessionários para 

adimplir as obrigações assumidas 

originalmente, o que, por sua vez, nos 

trouxe à relicitação. 

 

A extinção antecipada dos contratos 

sempre pode ser amparada na previsão 

do artigo 79, II, da Lei 8.666/1993 de 

“rescisão amigável” dos contratos 

administrativos, entre os quais são 

espécie as concessões. Contudo, diante 

do ônus de fundamentar uma rescisão 

sem procedimento específico previsto e 

diante da inefetividade das ferramentas 

existentes reinava a inércia em prejuízo 

dos usuários que sofriam com a 

degradação dos serviços. 

 

Não por outra razão a MP 752 e a Lei 

13.448/2017 definem “procedimentos” 

para a devolução e relicitação de 

contratos de parceria. Não houve 

inovação no sentido material, mas 

somente para dar forma a um 

procedimento que viabilizasse uma 

solução que somente não era realizada 

pela “paralisia” administrativa e 

regulatória nos setores de 

infraestrutura[1]. 
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Todavia, transcorreram cinco anos sem 

a conclusão de qualquer devolução das 

concessões que o solicitaram, e a 

inclusão do artigo 5º no processo de 

conversão da MP 1089 na Lei 14.368/22 

vem agora como uma tentativa pontual 

de destravar os processos de devolução e 

relicitação. 

 

Em grande medida trata-se de resposta 

a um entendimento inicialmente 

esposado pelo TCU no processo que é 

considerado o “precedente” que irá 

balizar as demais análises, o relativo ao 

aeroporto de São Gonçalo do Amarante. 

O TCU havia sobrestado a discussão 

para esclarecimentos sobre o cálculo e 

forma de pagamento das indenizações 

devidas, determinando que a área 

técnica do tribunal somente avaliaria a 

documentação relativa ao processo após 

“o protocolo do levantamento 

conclusivo do cálculo das indenizações”. 

 

Levado às últimas consequências, o 

argumento de que não pode haver 

relicitação com parcelas ainda 

controvertidas, o efeito imediato seria 

inviabilizar relicitações para as 

concessões que possuem alguma disputa 

arbitral em curso discutindo pleitos de 

reequilíbrio econômico-financeiro. Ou 

seja, para a grande maioria das 

concessões. Somente com o fim das 

arbitragens os valores apurados a título 

de reequilíbrio seriam somados ao 

montante referente à parcela não 

amortizada de investimentos “em bens 

reversíveis”, que também devem ser 

definidos na via arbitral. 

 

O acréscimo na MP convertida dos §§ 4º 

e 5º ao art 15 da Lei 13.448/17 tenta 

ratificar a possibilidade de pagamento 

complementar pelo governo federal (em 

relação aos valores indenizatórios objeto 

de controvérsia), hipótese que já era 

possível em relação às verbas devidas a 

título de reequilíbrio, não contidas no 

art 15, §3º da Lei 13.448/17. 

 

Ainda que possa ter havido uma 

alteração no entendimento inicial e o 

plenário do TCU seja favorável à 

continuidade das relicitações no 

mencionado processo, que se encontra 

pendente de julgamento pelo após 

pedido de vista na sessão do dia 1º de 

junho, o temor de um precedente 

adverso parece ter motivado a nova 

intervenção por via legislativa. 

 

As mensagens que são transmitidas com 

esses movimentos são duas: a primeira 

de reforço da percepção de impotência 

frente à possibilidade de adoção pelo 

TCU de interpretação contrária. Até as 

agências reguladoras, autarquias 

especiais dotadas de independência, não 

raro demonstram paralisia diante da 

eminência controladora mesmo em 

matérias centrais ao exercício da função 

regulatória — o que talvez diga mais 

sobre a (in)adequação dos critérios 

teóricos tradicionalmente usados para 

atribuir a qualidade de independência a 

essas entidades no presente estágio de 

desenvolvimento do direito 

administrativo brasileiro. 

 

Em segundo lugar, que ainda há espaço 

para aprimoramentos no que se refere à 

constante busca de estabilidade no 

direito da infraestrutura. Diante de um 

impasse a respeito da determinação do 

conteúdo normativo de dado texto 

jurídico, a solução parece ser sempre a 

de criar novas normas, como se não 

pudesse haver novos pontos de 

indeterminação e disputa a seu respeito, 

em um loop eterno. 

 

Em suma (e sem entrar no mérito das 

normas, que aguardam a sanção ou veto 

presidencial): o jabuti da indenização na 
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relicitação no “bagageiro” da conversão 

da MP 1089 na Lei 14.368/22 é mais 

uma lembrança de que os riscos 

institucionais e regulatórios 

infelizmente são ainda os principais 

fatores de insegurança (jurídica) — 

desafios a superar para que o programa 

de concessões brasileiro finalmente 

alcance voo de cruzeiro. 

 
[1] Como relata Vera Monteiro em sua 

pesquisa na Blavatnik School of 

Government da Universidade de 

Oxford.  https://www.bsg.ox.ac.uk/

blog/why-public-managers-brazil-

are-feeling-paralysed. 

 

ANDRE BOGOSSIAN – Advogado do 
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comentários 

Edifício sede do STF. Crédito: Nelson 

Jr./SCO/STF 

 

Federal (STF) de manter os votos de 

ministros aposentados nos casos em 

que os julgamentos foram suspensos por 

pedidos de destaque impactará ao 

menos cinco processos tributários em 

tramitação na Corte. Levantamento 

do JOTA mostra que esses julgamentos 

podem representar perda de 

arrecadação de até R$ 72,1 bilhões para 

a União em cinco anos. 

 

Entre os casos tributários que serão 

impactados está o que discute a inclusão 

do ISS na base de cálculo do PIS e 

Cofins. Entre outros recursos, a decisão 

do STF de manter a validade dos votos 

dos ministros aposentados afetará 

também o julgamento sobre a inclusão 

do crédito presumido de ICMS na base 

de cálculo do PIS e da Cofins. 

 

Quando um processo está no plenário 

virtual e um ministro pede destaque, o 

julgamento é levado ao plenário físico, e 

a contagem de votos é reiniciada. Assim, 

com a aposentadoria dos 

ministros Celso de Mello e Marco 

Aurélio Mello, era discutida a 

possibilidade de seus votos serem 

invalidados em casos destacados por 

outros magistrados. 

 

Esse risco foi afastado com a decisão do 

STF da última quinta-feira (9/6) em 

questão de ordem suscitada pelo 

ministro Alexandre de Moraes. 

Assim, quando os julgamentos forem 

retomados no plenário, ainda sem data 

marcada, os votos dos magistrados 

aposentados serão contabilizados. 

 

Com a decisão, a princípio, ficou 

definido que, no caso em que Celso de 

Mello e Marco Aurélio já votaram, os 

magistrados que os 

substituíram, Nunes 

Marques e André Mendonça, 

respectivamente, não votarão. 

 

No entanto, durante o debate sobre a 

questão de ordem, o ministro Ricardo 

Lewandowski propôs que os novos 

magistrados opinem apenas em novos 

fatos trazidos aos autos. Essa questão 

ainda será decidida pelos ministros. 

Além disso, o ministro presidente, Luiz 

Fux, pediu aos colegas que enviem 

sugestões para o aprimoramento do 

plenário virtual. 

 

ISS no PIS/Cofins 
 
Entre os julgamentos da área tributária 

que podem ser impactados pela decisão, 

um dos principais é o que discute se o 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/autor/flavia-pimenteljota-info
https://www.jota.info/autor/felipe-recondo
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-validade-de-voto-de-ministros-aposentados-pode-causar-perda-de-r-72-bilhoes-15062022#respond
https://www.jota.info/stf
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=7b088b0de2&e=194e966d61
https://jota.us8.list-manage.com/track/click?u=4911ce1e520f5bf26dd891c79&id=7b088b0de2&e=194e966d61
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/iss-entenda-os-aspectos-gerais-13052021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/pis-cofins-13052021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/pis-cofins-13052021
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-entenda-os-aspectos-fundamentais-13052021
https://www.jota.info/tudo-sobre/celso-de-mello
https://www.jota.info/tudo-sobre/marco-aurelio-mello
https://www.jota.info/tudo-sobre/marco-aurelio-mello
https://www.jota.info/tudo-sobre/alexandre-de-moraes
https://www.jota.info/tudo-sobre/nunes-marques
https://www.jota.info/tudo-sobre/nunes-marques
https://www.jota.info/tudo-sobre/andre-mendonca
https://www.jota.info/tudo-sobre/ricardo-lewandowski
https://www.jota.info/tudo-sobre/ricardo-lewandowski
https://www.jota.info/tudo-sobre/luiz-fux
https://www.jota.info/tudo-sobre/luiz-fux
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


34 

 

ISS integra a base de cálculo do PIS e da 

Cofins. Trata-se do RE 592.616, cujo 

julgamento foi suspenso em 27 de agosto 

de 2021 por um pedido de destaque 

do ministro Luiz Fux. 

 

Antes da suspensão, o 

relator, ministro Celso de Mello, votou 

no sentido de excluir o ISS da base de 

cálculo das contribuições, seguindo o 

mesmo raciocínio do STF aplicado no 

julgamento da “tese do século”. Neste 

caso, o RE 574706, o Supremo entendeu 

que o ICMS não integra a base das 

contribuições por não ser faturamento, 

mas sim um valor repassado à Fazenda 

Pública. Assim, quando o julgamento 

sobre o ISS for retomado, o voto de Celso 

de Mello permanecerá válido. 

 

No Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (PLDO) de 2023, a 

União estima que, se o STF decidir pela 

exclusão do ISS da base do PIS e da 

Cofins, a perda de arrecadação será R$ 

35,4 bilhões em cinco anos. 

 

Crédito presumido de ICMS 
 
O julgamento que discute se o crédito 

presumido de ICMS deve compor a base 

de cálculo do PIS e da Cofins também 

será impactado pela decisão do STF de 

manter a validade dos votos dos 

ministros aposentados. A discussão é 

objeto do RE 835.818. A União estima 

perda de arrecadação de R$ 16,5 bilhões 

em cinco anos caso seja derrotada no 

recurso. 

 

De um lado, o contribuinte alega que os 

créditos presumidos de ICMS recebidos 

não configuram receita ou faturamento, 

mas sim renúncia fiscal, de modo que 

não cabe a tributação. Do outro, a União, 

autora do recurso, sustenta que a base de 

cálculo do PIS e da Cofins é composta 

pela totalidade das receitas auferidas, o 

que inclui o crédito presumido de ICMS, 

uma vez que esse valor ingressa de forma 

definitiva no patrimônio líquido da 

empresa. 

 

A análise desse tema já foi interrompida 

duas vezes em plenário virtual. 

Primeiro, em março de 2021, por um 

pedido de vista do ministro Dias 

Toffoli. Depois, em abril de 2021, por 

um pedido de destaque 

do ministro GIlmar Mendes, quando 

o placar já estava formado para uma 

decisão favorável ao contribuinte, ou 

seja, pela exclusão do crédito presumido 

de ICMS da base de cálculo das 

contribuições. 

 

Antes da suspensão, o relator, ministro 

Marco Aurélio, votou para afastar a 

tributação do crédito presumido de 

ICMS. Para o magistrado, os créditos são 

renúncia fiscal e não podem ser 

entendidos como receita ou 

faturamento, não podendo entrar na 

base dos tributos federais. Agora, o voto 

dele permanecerá válido quando o 

julgamento for retomado. 

 

Grandes fortunas 
 
Outro caso em que o voto 

do ministro Marco Aurélio corria o risco 

de ser desconsiderado é o que envolve a 

edição de lei para tributar grandes 

fortunas. O assunto é discutido na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão (ADO) 55. 

 

O debate gira em torno do artigo 153, 

inciso VII, da Constituição, que define 

que compete à União instituir impostos 

sobre grandes fortunas, nos termos de 

lei complementar. Essa lei, no entanto, 

nunca foi editada. 

 

O julgamento começou em 25 de junho 

de 2020. Na ocasião, Marco Aurélio, 

relator, votou no sentido de julgar a ação 

procedente e, com isso, declarar a 
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omissão do Congresso Nacional em não 

editar a lei. Depois disso, houve um 

pedido de destaque do ministro Gilmar 

Mendes, e o caso aguarda inclusão na 

pauta do plenário do STF. 

 

PIS/Cofins sobre locação de bens 
móveis 
 
O quarto caso tributário que será 

impactado pela decisão do STF é o que 

discute se incide PIS e Cofins sobre 

receitas com a locação de bens móveis. A 

discussão é objeto do RE 659.412. A 

União estima um impacto de R$ 20,2 

bilhões nas contas públicas em cinco 

anos caso seja derrotada nesse processo. 

 

O julgamento foi iniciado em junho de 

2020 e interrompido por um pedido de 

destaque do ministro Luiz Fux. Antes da 

suspensão, o relator, ministro Marco 

Aurélio, votou no sentido de que o PIS e 

a Cofins só poderiam incidir sobre as 

receitas com locação de bens móveis, no 

regime cumulativo, a partir da 

instituição desse regime mediante as 

Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.  No 

regime não cumulativo, Marco Aurélio 

votou para que o PIS e a Cofins sejam 

cobrados a partir da Lei 12.973/2014, 

que estabeleceu como base de cálculo 

das contribuições o total das receitas 

auferidas pela empresa. 

 

Assim, como nos demais casos, o voto de 

Marco Aurélio será mantido quando este 

julgamento for retomado em plenário. 

 

Contribuição previdenciária sobre 
o terço de férias 
 
Por fim, será impactado o julgamento 

dos embargos de declaração que 

discutem a modulação dos efeitos da 

decisão que definiu a incidência de 

contribuição previdenciária sobre 

valores pagos pelo empregador a título 

de terço constitucional de férias. O tema 

está em discussão no RE 1.072.485. 

 

Em agosto de 2020, o STF julgou 

constitucional a cobrança. O que está 

pendente de julgamento é a modulação 

de efeitos dessa decisão, ou seja, a partir 

de quando, de fato, ela passa a valer. 

 

O julgamento da modulação foi iniciado 

em plenário virtual em abril de 2021, 

mas foi interrompido por um pedido de 

destaque do ministro Luiz Fux. Antes da 

suspensão, o relator, Marco Aurélio, 

votou para que os efeitos da decisão não 

fossem modulados. Ou seja, para o 

magistrado, se a cobrança foi 

considerada constitucional, ela é válida 

desde sempre, não cabendo qualquer 

restrição aos efeitos da decisão. Com a 

retomada do julgamento, o voto de 

Marco Aurélio permanecerá válido. 

 

Segundo estimativa da Associação 

Brasileira de Advocacia Tributária 

(Abat),caso a decisão não seja 

modulada, as empresas poderão ter um 

prejuízo entre R$ 80 bilhões e R$ 100 

bilhões, considerando que terão de 

recolher a contribuição retroativamente 

desde 2014. 
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Brasil 

Desonerar combustível é 
alocação equivocada de 
recursos, avalia Verde 
 
Daniel Leichsenring critica subsídios a 
itens como gasolina, que não 
beneficiam os mais pobres 
 
Por Anaïs Fernandes, Catherine Vieira e 
Sergio Lamucci — De São Paulo 
14/06/2022 05h00  Atualizado há 7 
horas 

 

 
Daniel Leichsenring: “Qualquer política 

cujo foco seja os próximos seis meses 

está errada na sua concepção” — Foto: 

Ana Paula Paiva/Valor 

 

O quadro inflacionário no Brasil é muito 

ruim, mas as soluções apresentadas 

pelos políticos até agora, sobretudo 

envolvendo desoneração de 

combustíveis, representam uma 

alocação bastante equivocada de 

recursos, diz Daniel Leichsenring, 

economista-chefe da Verde Asset, de 

Luis Stuhlberger. 

 

Nas contas da gestora, o corte de 

PIS/Cofins e a zeragem de ICMS sobre 

gasolina e etanol (o Senado aprovou 

ontem texto-base que limita o tributo em 

17%), por exemplo, representariam 

cerca de R$ 60 bilhões por ano em 

desoneração. “Nenhum centavo disso 

vai ser destinado para os 20% mais 

pobres da população”, afirma 

Leichsenring, em referência a 42 

milhões de pessoas que vivem com 

menos de R$ 325 por mês (cerca de R$ 

10 por dia). “Essas pessoas não têm 

carro, elas são pobres de verdade.” 

 

As medidas até podem reduzir a inflação 

neste ano - a Verde estimava um IPCA ao 

redor de 9% antes dos anúncios -, mas 

implicarão projeções mais elevadas para 

2023, alerta Leichsenring. 

 

Ao Valor ele criticou ainda a “maneira 

eleitoreira” como o debate ocorre e se 

disse surpreso com o distanciamento 

que o Executivo tomou da sua própria 

agenda. “A gente fica num equilíbrio de 

forças muito disfuncional para o país.” 

 

Por ora, no entanto, o economista afirma 

ter poucas esperanças de que o desfecho 

da eleição presidencial de outubro trará 

as reformas que ele entende como 

necessárias para o país, com o cenário 

polarizado que a disputa eleitoral aponta 

hoje. A seguir, os principais trechos da 

entrevista: 

 

Valor: A Verde não tinha a visão 

pessimista para atividade neste ano que 

algumas casas chegaram a ter. O que 

vocês enxergavam? 

 

Daniel Leichsenring: Há fatores 

estruturais e conjunturais. Parte desse 

crescimento mais forte que temos hoje é 
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devido à melhora que a gente viu [de 

2016 para cá]: as empresas reduziram 

muito o endividamento e houve 

reformas importantes, como a 

trabalhista e a criação da TLP [Taxa de 

Longo Prazo do BNDES]. Esses fatores 

são mais estruturais e, quando você 

pensa à frente, há motivos para acreditar 

que o crescimento pode ser um pouco 

maior - não muito, porque os 

indicadores de produtividade seguem 

ruins. Mas a rentabilidade do setor 

privado melhor, com custo de trabalho 

relativamente menor, é um ponto 

importante e que, provavelmente, vai 

sustentar uma taxa de investimento um 

pouco maior. 

 

Valor: E os fatores conjunturais? 

 

Leichsenring: O Brasil é 

extremamente beneficiado por um ciclo 

de commodities importantes - apesar da 

desgraça que é a guerra [na Ucrânia]. O 

que ajudou também, naturalmente, foi a 

reabertura da economia. Vários setores 

dos serviços permaneciam - e 

permanecem ainda - abaixo do nível pré-

pandemia. E o mercado de trabalho teve 

uma recuperação surpreendentemente 

boa. 

 

É tão despropositado dar um subsídio 

para gasolina e tirar dinheiro de saúde e 

educação” 

 

Valor: O PIB do segundo trimestre 

pode ser forte como o do primeiro? 

 

Leichsenring: Nunca estivemos tão 

pessimistas com o crescimento deste 

ano, mas ele também nos surpreendeu 

para cima. O primeiro trimestre foi bom, 

bem melhor do que as pessoas 

imaginavam dois meses atrás, e acho 

bem provável que o segundo trimestre 

tenha crescimento parecido, talvez um 

pouco abaixo. Mas, no fim das contas, 

coloca o carregamento estatístico para 

2022 ao redor de 2%. 

 

 

Valor: Mas e depois, na segunda 

metade do ano? 

 

Leichsenring: Grande parte dos 

analistas espera uma desaceleração 

significativa, o que acho razoável, se 

você olhar a relação histórica entre 

aperto de juros, condições financeiras e 

a atividade. Estamos com um 

crescimento perto de 2% para o ano, o 

que significa dizer que o segundo 

semestre é meio zerado. Isso começa a 

ajudar no combate à inflação. 

 

Valor: Como chegamos a esse quadro 

inflacionário? 

 

Leichsenring: Os números de 

inflação, hoje, são todos muito ruins. 

Dois grandes fatores contribuíram de 

maneira decisiva. Um, óbvio, foram os 

preços das commodities. Mudou de 

maneira radical. Quando o preço das 

commodities subia, o câmbio, em geral, 

se apreciava, então, tinha certa 

acomodação. Só que, quando o BC 

baixou a Selic para 2%, o diferencial de 

juros foi um fator muito mais 

importante para o câmbio se 

desvalorizar - junto com toda a bagunça 

fiscal. O câmbio se desvalorizou ao 

mesmo tempo em que preços de 

commodities subiram. Isso foge muito 

da norma. Mais para frente, em 2022, 

conforme a taxa de juros começou a 

chegar em níveis bem mais altos, houve 

uma dinâmica de câmbio mais parecida 

com o esperado; ainda assim, vemos 

aumento do preço de commodities em 

reais. 

 

Valor: E o segundo fator? 
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Leichsenring: O preço dos bens. Não é 

uma característica puramente brasileira, 

vemos toda a questão das cadeias de 

suprimentos, da covid na China, de 

restrições de oferta e demanda muito 

forte. O que era algo mais localizado lá 

atrás ganhou corpo e, como o Brasil tem 

mecanismos de indexação muito piores, 

começa a haver certa contaminação. O 

que a gente vê na inflação hoje é o auge 

desse processo de acúmulo de choques e 

dos mecanismos de indexação. 

 

Valor: Vai melhorar? 

 

Leichsenring: Mesmo com a 

apreciação do câmbio, que não foi 

pequena neste ano, os bens no atacado 

seguem com crescimento importante na 

margem, contra a expectativa de que se 

pudesse ver certa estabilização, tanto 

pela normalização das cadeias - tem 

algum progresso sobre isso - quanto pelo 

câmbio. É difícil contar com uma 

melhora muito grande no varejo muito 

em breve. Mas, na margem, a variação 

está sendo menor. Conforme a gente 

avança, contando com a desaceleração 

da economia, o varejo vai começar a ter 

mais dificuldade para vender, vai 

comprimir margem, demandar do 

atacado algum desconto. Aí segue o 

processo usual. O que a gente viu até 

agora foi todo mundo repassando o 

quanto acha necessário e o consumidor 

aguentando, porque contou com 

transferência de renda significativa, 

uma poupança gerada na pandemia. 

Mas acho que dá para esperar uma 

melhora à frente. 

 

Valor: Isso vai exigir juro alto por 

quanto tempo? 

 

Leichsenring: Por tanto tempo quanto 

for necessário. Nós já fomos tão 

surpreendidos, em magnitude tão 

grande, pelo processo inflacionário no 

Brasil que é muito difícil fazer um 

prognóstico de que as coisas vão 

melhorar muito rapidamente. Existe a 

possibilidade de que esses fatores 

temporários comecem a aliviar, claro, 

mas acho difícil contar com isso. É 

perseverar no ajuste monetário e esperar 

que surta o efeito da maneira mais 

tradicional, como se fosse um processo 

inflacionário típico. Lá na frente, se a 

inflação porventura cair mais rápido do 

que se imagina, aí poderemos contar 

com uma queda de juros. 

 

Valor: Quando pode haver espaço 

para corte da Selic? 

 

Leichsenring: Estamos com uma taxa 

de juros que já é indiscutivelmente 

contracionista. O Copom [Comitê de 

Política Monetária], muito 

provavelmente, sobe mais 0,50 ponto, 

para 13,25% na próxima reunião [hoje e 

amanhã]. O processo inflacionário é 

muito ruim, não há muito bom motivo 

para parar de elevar os juros agora, mas 

eu, se estivesse lá, estaria olhando com 

calma. O BC já mostrou claramente que 

gostaria de ter parado. Dado o processo 

inflacionário tomando corpo ainda, acho 

que ele vai deixar a porta aberta para 

uma “saideira” em agosto, talvez 0,25 

ponto, terminando em 13,50% e ficando 

parado por um bom tempo. Ele vai 

observar de que maneira a economia 

reagirá ao aperto significativo da política 

monetária, dar tempo de o juro real 

[descontada a inflação] fazer efeito. Na 

eventualidade de daqui a seis meses, por 

exemplo, não haver garantia de 

convergência da inflação para a meta, ele 

pode muito bem voltar a subir juros, 

caso necessário. A princípio, não acho 

que é, mas é possível estender por mais 

tempo uma taxa alta. Infelizmente, 

vamos ficar acima da meta ainda em 

2023. Em tese, temos ciclo de queda de 

juros no fim do ano que vem, para um 
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pouco abaixo de 10%, começando mais 

para a segunda metade do ano, porque 

deverá haver uma desinflação 

importante. 

 

Os números de inflação, hoje, são todos 

muito ruins. (...) Preços de 

commodities e de bens contribuíram de 

modo decisivo” 

 

Valor: Como as medidas em debate no 

Congresso para cortar impostos mexem 

com esses cenários? 

 

Leichsenring: Sem as medidas, a 

inflação caminhava para 9% neste ano e 

perto de 5% no ano que vem. Com as 

medidas, nossa projeção de inflação vai 

acabar sendo revisada para baixo em 

2022 e para cima em 2023. 

Considerando só o PLP 18 [projeto de lei 

complementar que estabelece, entre 

outras coisas, um teto para o ICMS de 

alguns itens], a inflação poderia ter um 

impacto de 1,5 ponto percentual neste 

ano. Se o PLP for permanente, isso 

ficaria com a gente. A parte mais 

específica da União [corte de impostos 

sobre gasolina e etanol] daria algo como 

1 ponto percentual, mas isso seria 

temporário - até que o Congresso torne 

permanente. São tantas as variáveis que 

é difícil ter convicção da magnitude e do 

tempo em que os projetos vão bater na 

inflação, mas vai afetar para baixo nesse 

segundo semestre. 

 

Valor: Qualitativamente, como vocês 

têm avaliado essas saídas? 

 

Leichsenring: Qualquer política cujo 

foco seja os próximos seis meses está 

errada na sua concepção. É chocante 

propor uma emenda para tratar de 

matéria constitucional para seis meses, 

que é o que a PEC dos Combustíveis, em 

tese, vai fazer [para compensar Estados 

que zerarem ICMS de certos itens]. Com 

o teto de gastos, a ideia era justamente 

forçar um debate sobre a qualidade do 

gasto e tentar fazer com que houvesse 

uma reavaliação no sentido de cortar 

aqueles que tiveram pouco resultado 

econômico e social e focar os que têm 

benefício maior. O que a gente viu, ao 

invés, é que as pessoas ficam mais 

preocupadas em buscar mecanismos 

para burlar o teto. 

 

Valor: Como o sr. avalia a evolução 

dos gastos públicos? 

 

Leichsenring: Para se ter uma ideia, 

se pegar o gasto público primário 

obrigatório feito em 2002, e trazer para 

o IPCA de hoje, foram R$ 590 bilhões. 

Quando teve o impeachment de Dilma 

Rousseff, esse gasto, em moeda 

constante, era de R$ 1,370 trilhão. A 

gente aumentou o gasto anual entre 

2002 a 2016 em R$ 780 bilhões, já 

ajustado pela inflação. Isso significa que 

aumentou quase R$ 3.700 por pessoa 

por ano. Se tivesse pegado esse dinheiro 

e distribuído para cada indivíduo, 

independentemente de ser rico ou 

pobre, cada pessoa poderia receber, 

hoje, R$ 310 por mês. Se quisesse focar 

os 50% mais pobres, poderia dar R$ 600 

por pessoa. 

 

Valor: Quem foram os maiores 

beneficiários desses gastos? 

 

Leichsenring: Foi para quem sempre 

foi o gasto público, servidores, 

pensionistas, aposentados, um pouco 

para saúde e educação. O ponto é que a 

gente acaba gastando um valor 

extraordinariamente alto, mas qual é o 

efeito sobre a diminuição da pobreza, a 

melhoria da educação? Infelizmente, [o 

Brasil] é um país que não aprende com 

os próprios erros. Já fizemos tudo isso 

no passado, deu errado de maneira 

fragorosa e estamos voltando agora. 
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Essa maneira eleitoreira é muito 

chocante. 

 

Valor: Esse tipo de corte de impostos 

não contrata um problema fiscal para 

os próximos anos? 

 

Leichsenring: Já passamos por essa 

história várias vezes. Um dia esses 

preços [de commodities] caem, a base de 

arrecadação cai e, no fim das contas, 

vamos cavar um buraco ainda maior no 

futuro. O pior é que a gente já tem um 

problema fiscal hoje. A nossa estimativa 

de déficit público nominal [inclui gastos 

com juros] é de 7% do PIB neste ano e 

estamos cogitando cortar quase 2% em 

impostos. O problema fiscal já é 

chocante, aí faz uma PEC, começa a criar 

alternativas, bem no espírito da Nova 

Matriz Econômica... A gente vai 

triturando o que sobrou da instituição 

fiscal, do teto, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Outro 

problema é quão errado é esse gasto para 

subsidiar combustível. 

 

Valor: Por quê? 

 

Leichsenring: Se você pegar 

PIS/Cofins sobre gasolina e etanol mais 

a zeragem de ICMS [sobre os mesmos 

combustíveis], dá algo como R$ 60 

bilhões por ano de desoneração 

compartilhada entre União, Estados e 

municípios. Não é diesel, que tem frete e 

poderia baixar custo para as pessoas; 

não é GLP [gás de botijão], que as 

pessoas usam para cozinhar, que os mais 

pobres têm dificuldade para pagar. Pela 

Pnad de 2020, temos no Brasil cerca de 

42 milhões de pessoas que vivem com 

menos de R$ 325 por mês per capita (R$ 

10 por dia). É muita gente e essas 

pessoas não têm carro, elas são pobres 

de verdade. Você vai desonerar a 

gasolina em R$ 60 bilhões por ano e 

nenhum centavo disso vai ser destinado 

para os 20% mais pobres da população. 

Não tenho palavras para descrever esse 

tipo de alocação de imposto. Não seria 

melhor pegar esses R$ 60 bilhões e dar 

R$ 110 por mês para cada um desses 42 

milhões? 

 

Valor: Qual probabilidade atribuem de 

todas essas propostas para corte de 

impostos passarem? 

 

Leichsenring: Está todo mundo 

colocando suas cartas na mesa para ver 

o que consegue aprovar. Alguma coisa 

sai, acho muito difícil o Congresso ir 

contra uma proposta dessa natureza a 

tão pouco tempo da eleição. Agora, essa 

queda de impostos vai gerar, no âmbito 

dos Estados e municípios, uma queda 

importante de dotação orçamentária, 

tem todas as vinculações. É tão 

despropositado dar um subsídio para 

gasolina e tirar dinheiro de saúde e 

educação Acho que vai ter reação 

consistente dos Estados. Estou 

atribuindo probabilidade grande de o 

PLP 18 passar, com alguma moderação. 

Eu julgaria que uma emenda 

constitucional tem probabilidade bem 

mais baixa; é ano eleitoral, tem recesso a 

partir de julho e depois ninguém volta 

para o Congresso até a eleição terminar. 

Pode ter algum esforço concentrado, 

como houve no passado, mas uma PEC 

dessa natureza ou tem de passar em um 

mês ou dificilmente passa. A PEC mais 

rápida de que me lembro foi a do 

“Orçamento de Guerra” na pandemia, 

que conseguiu ser aprovada em cerca de 

um mês. Mas uma tramitação rápida de 

PEC no Brasil é seis meses. Acho que o 

Congresso vai ser “criativo” no PLP para 

colocar alguma compensação que não 

precise mudar o teto. 

 

Valor: Mas há algo que possa ser feito 

para lidar com essa inflação? 

 



6 

 

Leichsenring: Algo sempre pode ser 

feito. Mas uma das maiores críticas que 

eu tenho a essa administração é que ela 

abdicou de ter uma agenda própria, 

deixou o Congresso sozinho para 

trabalhar sua agenda. Isso é uma 

inovação muito grande para o sistema 

político brasileiro. No mundo inteiro, é 

normal o Executivo, eleito porque tem 

um projeto, se envolver na agenda, é 

parte fundamental para conseguir 

avançar em reformas. Mas, para espanto 

de todos, o que vimos foi um governo 

que se isentou do seu projeto. Achar um 

espaço, agora, em seis meses e não são 

nem seis, porque a legislação eleitoral 

proíbe, a partir de julho, a concessão de 

qualquer benefício. Por isso esse “senso 

de urgência”, porque você tem 

praticamente três semanas para fazer 

qualquer coisa. Buscar em três semanas 

uma alternativa não é factível, mas a 

gente teve três anos e meio. Eu esperava 

que tivesse o mínimo de compromisso 

do Executivo com a sua própria agenda. 

Aprovou algumas coisas boas, como o 

marco do saneamento, mas teve um 

distanciamento e uma alienação da 

própria agenda indescritível. Dada sua 

ausência, o que a gente vê é o Legislativo 

e o Judiciário ocupando um espaço do 

Executivo. A gente fica num equilíbrio 

de forças muito disfuncional para o país. 

 

Valor: Para 2023, o cenário está 

ficando mais nublado, com menos 

crescimento e mais inflação? 

 

Leichsenring: Temos 1% de 

crescimento em 2023. É mais a direção 

do que a magnitude. Tem muita 

incerteza. Acho que vamos ter uma 

desaceleração da atividade. Estamos 

vendo o mundo inteiro elevar juros, acho 

que em alguma hora isso vai ser positivo 

para o combate à inflação no Brasil. Mas 

estamos contratando desafios novos 

para o ano que vem também. Se, por um 

lado, a reeleição desse governo pode 

significar, no agregado, algum respeito 

maior pelo teto de gastos do que a 

oposição, por outro, a maneira como 

está terminando esse governo não deixa 

muita esperança de que o tratamento 

fiscal no futuro seja muito melhor. Por 

enquanto, há pouca esperança de que, de 

fato, a gente tenha o conjunto de 

reformas que melhorem os problemas 

do país. 

 

Valor: Vocês acompanham 

informações e têm estudos sobre 

eleições e reeleições pelo mundo. Como 

eles podem ajudar a traçar cenários 

para o Brasil neste ano? 

 

Leichsenring: Juntamos um banco de 

dados muito grande. Se você não 

soubesse absolutamente nada sobre o 

Brasil atual, só que tem um candidato à 

reeleição contra um outro candidato, 

você diria que tem uma probabilidade de 

70% a 80% de o governo ser reeleito. 

Essa é a média no mundo. 

Curiosamente, Jair Bolsonaro tem 

métricas de avaliação de governo e 

aprovação que são piores do que a média 

daqueles 20% a 30% que não se 

reelegem. O que isso quer dizer? Que, se 

você tivesse que julgar só por essas 

métricas, a probabilidade de Bolsonaro 

ganhar, hoje, é baixa. As métricas de 

avaliação não dão muito ânimo à tese da 

reeleição. Talvez seja isso que esteja na 

cabeça da política tentando ir para um 

tudo ou nada. 

 

Valor: Ainda há espaço para 

mudanças ou uma terceira via? 

 

Leichsenring: Na medida em que o 

debate eleitoral caminhar - ainda vai 

começar o horário eleitoral -, acho que 

existe um espaço para o Bolsonaro 

melhorar a avaliação de governo dele, 

isso vai em linha com todas as reeleições 
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que vimos no mundo, é extremamente 

raro que um candidato a reeleição não 

melhore a sua avaliação de governo ao 

longo do período eleitoral. Nesse 

contexto, tem espaço tanto para 

Bolsonaro melhorar quanto para Lula 

piorar sua avaliação em relação ao que 

há hoje. Tem pouco espaço para uma 

terceira via nesse sentido porque tem 

dois candidatos nesse ambiente de 

polarização e extremamente conhecidos, 

com imagem muito consolidada. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/14/desonerar-combustivel-e-
alocacao-equivocada-de-recursos-
avalia-verde.ghtml   
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Brasil 

Base alta deixou serviços 
aquém do esperado em abril, 
mesmo com Carnaval, diz FGV 
Ibre 
 
Expectativa é que seja possível ainda 
crescimento no volume de serviços 
prestados no país, sob efeito de 
medidas extraordinárias para estimular 
consumo, mas inflação, juros e 
incertezas das eleições devem afetar o 
setor no segundo semestre 
 
Por Marta Watanabe, Valor — São 
Paulo 
14/06/2022 11h18  Atualizado há 52 
minutos 

 
Com a ajuda do Carnaval tardio de 

abril, o setor de serviços continuou 

mostrando recuperação de ramos mais 

abalados pela pandemia, mas a base alta 

de comparação fez a desaceleração em 

abril ser maior que a esperada. Para os 

próximos meses, é possível ainda 

crescimento no volume de serviços 

prestados no país, sob efeito de medidas 

extraordinárias para estimular 

consumo, mas inflação, juros altos e 

incertezas das eleições devem afetar o 

setor no segundo semestre. 

 

Essa é a análise de Rodolpho Tobler, 

economista do Instituto Brasileiro 

de Economia da Fundação Getulio 

Vargas (FGV Ibre). A Pesquisa 

Mensal de Serviços (PMS) 

divulgada nesta terça-feira (14) 

pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) 

mostrou alta de 9,4% no volume do 

setor de serviços na comparação 

com igual período do ano passado. 

A projeção do Ibre nesse critério era de 

13,2%. 

 

Apesar de um ritmo de crescimento 

menor que o esperado, Tobler considera 

que ainda pode ser cedo para dizer que 

já pesam sobre o setor de forma mais 

clara os efeitos do cenário 

macroeconômico, que reúnem inflação 

alta, juros elevados e incerteza trazida 

pelas eleições. Para ele, o fator que mais 

pesou no desempenho de abril foi, na 

margem, a base alta de comparação, com 

avanço do volume de serviços de 1,4% 

em março. Em abril, a PMS indicou 

desaceleração de 0,2%, sempre ante o 

mês anterior, na série com ajuste 

sazonal. 

 

Tobler lembra que os segmentos mais 

prejudicados pela pandemia e que 

tendem a ser favorecidos pela maior 

circulação de pessoas tiveram 

desempenho melhor do que o de 

serviços como um todo. Ele destaca o 

grupo de serviços prestados às famílias, 

com avanço de 1,9% em abril, na 

margem, com ajuste sazonal. Apesar 

disso, lembra, o grupo ainda está 9,6 

pontos percentuais abaixo do nível pré-

pandemia, mostrando que esse tipo de 

serviço deve ainda demorar para se 

recuperar integralmente, já que sua 

retomada tende a perder ritmo no 

decorrer do ano. Para ele, a recuperação 

desse grupo específico ao nível anterior 

ao da crise sanitária, avalia, deve ficar 

para o fim deste ano ou mais 

provavelmente para 2023. 

 

O economista também ressalta o 

crescimento em abril do ramo de 

transporte de passageiros que, ao 

avançar 2,3%, completou ciclo com sexto 

resultado positivo consecutivo, na 

comparação pela margem, com ajuste 

sazonal. O ganho acumulado no período 

foi de 27,7%, ultrapassando pela 
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primeira vez o nível pré-pandemia. 

Nesses desempenhos, Tobler ressalta 

influência do Carnaval tardio de 2022, 

que aconteceu em abril em várias 

localidades do país e que propicia maior 

circulação de pessoas e demanda por 

serviços. 

 

Já o transporte de cargas, com ligeiro 

decréscimo de 0,1% em abril, segundo a 

PMS, interrompe sequência de seis taxas 

positivas, o que já pode mostrar, diz 

Tobler, alguma perda de fôlego de 

consumo. De qualquer forma, avalia ele, 

ainda é possível esperar crescimento do 

volume de serviços para maio ou junho, 

já que os efeitos de inflação e juros mais 

altos ainda são esperados de forma mais 

intensa para o decorrer do segundo 

semestre. Para maio e junho, diz o 

economista, ainda deve haver efeito 

favorável das medidas do governo 

federal para estímulo ao consumo, como 

a liberação do FGTS e o adiantamento do 

décimo-terceiro a aposentados. 

 

 
— Foto: Pixabay 

 

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

2022/06/14/base-alta-deixou-servios-

aqum-do-esperado-em-abril-mesmo-

com-carnaval-diz-fgv-ibre.ghtml  
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Finanças 

Petróleo é negociado em alta 
com menor produção da Opep 
em maio 
 
Contratos futuros da commodity 
operam acima de US$ 120 
 
Por Eduardo Magossi, Valor — São 
Paulo 
14/06/2022 10h23  Atualizado há uma 
hora 

 
Os contratos futuros do 

petróleo são negociados em alta nesta 

terça-feira sendo sustentados pelos 

números divulgados pela Organização 

dos Países Exportadores de Petróleo 

(Opep), que registraram queda na 

produção de maio. Mais cedo, os preços 

seguiam perto da linha d’água. 

 

Às 10h20, o WTI com entrega em julho 

tinha valorização de 1,78%, a US$ 

123,08. O contrato do Brent para agosto 

subia 1,86%, cotado a US$ 124,55. 

 

Segundo a Opep, a produção do grupo 

caiu 176 mil barris diários para uma 

média de 28,5 milhões de barris por dia. 

A queda foi provocada basicamente pelo 

fechamento de refinarias na Líbia devido 

a ataques de manifestantes em meio a 

instabilidade política no país. 

 

O resultado de maio aumenta a pressão 

sobre o cartel e aliados (a Opep+) que, 

no início de junho havia se 

comprometido a aumentar a produção 

em um esforço para limitar a alta dos 

preços. O grupo afirmou que iria elevar 

sua produção em 648 mil barris diários 

em julho e agosto, meta que foi vista com 

ceticismo pelos analistas de mercado 

que acreditam que os membros da Opep 

já se encontram no limite de sua 

capacidade de produção. 

 

Mas se a menor oferta sustenta os 

preços, o mercado segue de olho na 

expectativa de alta dos juros americanos 

pelo Federal Reserve (Fed, banco central 

americano) e também por outros bancos 

centrais, que estão sendo forçados a 

elevar o aperto monetário para conter a 

inflação que se encontra em seus 

maiores níveis em cerca de quatro 

décadas. O aperto monetário implica 

desaceleração da economia, o que pode 

acarretar uma menor demanda de 

petróleo. 

 

 
— Foto: Pixabay 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/06/14/petroleo-e-negociado-
em-alta-com-menor-producao-da-
opep-em-maio.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Governo planeja ao menos 
iniciar a consulta da 8ª 
rodada de concessão de 
aeroportos em 2022 
 
A atual concessionária RioGaleão, 
controlada pela Changi Airports 
International ainda não disponibilizou 
os dados necessários, porém, a 
expectativa é que em breve os estudos 
possam ter início 
 
Por Taís Hirata, Valor — São Paulo 
14/06/2022 10h38  Atualizado há uma 
hora 

 
O futuro da 8ª rodada de concessões 

de aeroportos, que incluirá Santos 

Dumont (RJ) e Galeão (RJ), é incerto. 

Porém, a meta do atual governo federal 

é ano menos propor uma modelagem e 

iniciar as discussões ainda em 2022, 

segundo o secretário nacional de aviação 

civil, Ronei Glanzmann. 

 

 “Queremos fazer as audiências 

públicas e virar o ano com a 

consulta pública aberta. O 

fechamento ficaria para 2023”, 

afirmou. 

 

Depois disso, ainda restariam algumas 

etapas: seria preciso incorporar as 

contribuições à modelagem final, 

submetê-la ao Tribunal de Contas da 

União (TCU) e só então poderia ser 

publicado o edital da licitação. 

 

No início de junho, o conselho do 

Programa de Parcerias de Investimentos 

(PPI) recomendou a qualificação da 

relicitação do aeroporto do Galeão. O 

Ministério de Infraestrutura já recebeu 

propostas de quatro candidatos a 

realizar os estudos, por meio de 

Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI, processo no qual grupos 

privados elaboram os estudos por conta 

própria e são remunerados apenas caso 

seus estudos sejam selecionados e deem 

fruto a um contrato). 

 

A atual concessionária RioGaleão, 

controlada pela Changi Airports 

International, de Cingapura, ainda 

não disponibilizou os dados necessários 

— um processo que costuma ser 

complexo, devido à sensibilidade das 

informações —, porém, a expectativa é 

que em breve os estudos possam ter 

início. 

 

Como não há tempo suficiente para 

realizar um leilão em 2022, o destino do 

projeto dependerá dos próximos 

governos federal e do Estado do Rio de 

Janeiro, que passarão por eleições. 

 

A mudança de gestão traz incerteza 

quanto ao projeto, segundo analistas. 

Como a concessão do aeroporto de 

Galeão está sendo devolvida ao poder 

público, a expectativa é que de todo 

modo haverá a relicitação. A dúvida é 

quais seriam os termos. 

 

A 8ª rodada de aeroportos seria a última 

do governo federal. Restariam apenas as 

participações minoritárias que a 

estatal Infraero detém em muitas das 

concessões vigentes. 

 

O plano inicial do governo federal era 

licitar o aeroporto de Santos Dumont na 

7ª rodada, que irá a leilão em 18 de 

agosto. O ativo era considerado uma das 

“joias da coroa” da União, ao lado do 

aeroporto de Congonhas, e seria leiloado 

em bloco com aeroportos em Minas 

Gerais. Porém, o processo foi travado 

pelo governo estadual e pela prefeitura 

do Rio de Janeiro. 
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As gestões defendiam que, caso Santos 

Dumont fosse concedido naqueles 

termos, o Galeão, outro aeroporto do Rio 

de Janeiro, seria prejudicado pelo 

aumento da concorrência. Os governos 

locais chegaram a ameaçar não conceder 

as licenças ambientais necessárias ao 

novo operador de Santos Dumont. 

 

Ao fim, a solução se deu a partir da 

própria concessionária RioGaleão, que 

já vinha em dificuldades e pediu para 

devolver seu contrato de forma 

amigável, para que este fosse relicitado. 

Com isso, a decisão foi tirar Santos 

Dumont da 7ª rodada e fazer um novo 

bloco com os dois ativos do Rio de 

Janeiro. 

 

 
Como a concessão do aeroporto de 

Galeão está sendo devolvida ao poder 

público, a expectativa é que de todo 

modo haverá a relicitação. A dúvida é 

quais seriam os termos — Foto: Márcia 

Foletto/Agência O Globo 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/14/governo-planeja-ao-
menos-iniciar-a-consulta-da-8a-
rodada-de-concessao-de-aeroportos-
em-2022.ghtml   
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Legislação 

Mudança em julgamentos no 
STF favorece contribuintes 
em disputas de R$ 75,8 bi 
 
Empresas poderão ser beneficiadas ao 
menos em quatro casos tributários 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
14/06/2022 05h00  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Ministro Marco Aurélio: votos 

favoráveis em julgamentos sobre PIS e 

Cofins — Foto: Rosinei 

Coutinho/SCO/STF 

 

A decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF) 

de preservar os votos proferidos 

pelos ministros Marco 

Aurélio e Celso de Mello em 

julgamentos virtuais - antes 

da aposentadoria - favorece 

os contribuintes em, pelo 

menos, quatro processos tributários 

importantes. Essas discussões 

envolvem cobranças feitas 

pela União e têm impacto estimado 

em R$ 75,8 bilhões. 

Na área previdenciária, no entanto, a 

situação se inverte. É ruim para o 

contribuinte. Marco Aurélio votou 

contra o estabelecimento de um limite 

temporal (modulação de efeitos) para a 

decisão a favor da cobrança de 

contribuição previdenciária patronal 

sobre o terço de férias. 

 

Se perderem, as empresas terão que 

arcar com uma dívida que varia entre R$ 

80 bilhões e R$ 100 bilhões. “É o grande 

calcanhar de aquiles das empresas. Mas 

não está perdido”, diz o advogado Tiago 

Conde, sócio do escritório Sacha 

Calmon. 

 

O STF mudou a regra dos julgamentos 

virtuais na quinta-feira. A alteração é no 

chamado “pedido de destaque”, 

utilizado para retirar um caso do 

plenário virtual e levá-lo à sessão 

presencial. 

 

Quando isso acontecia, as discussões 

eram reiniciadas presencialmente com o 

placar zerado. Os votos dos aposentados 

eram desconsiderados e os substitutos 

assumiam posição. Agora serão 

preservados os posicionamentos de 

quem deixa o STF - por aposentadoria 

ou outro motivo. 

 

Na prática, como os julgamentos no 

plenário virtual são recentes, somente 

Marco Aurélio e Celso de Mello têm 

votos a serem computados. Todos os 

casos em que há posicionamento de um 

deles, portanto, se levados à sessão 

presencial, serão reiniciados com placar 

de um a zero. Ou dois a zero se os dois 

tiverem votos no mesmo processo. 

 

Nos quatro casos tributários afetados 

pela mudança de regra, os votos dos 

aposentados são favoráveis aos 

contribuintes. E, segundo advogados, 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/14/no-terco-de-ferias-ha-desvantagem.ghtml
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essa nova configuração pode fazer 

diferença no resultado. 

 

Os tributaristas citam como exemplo o 

processo em que se discute a exclusão do 

ISS da base de cálculo do PIS e da Cofins 

(RE 592616). Trata-se da principal “tese 

filhote” da exclusão do ICMS - a 

chamada “tese do século”. Pode custar 

R$ 35,4 bilhões para a União, segundo 

indicação na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). 

 

O processo começou a ser julgado no 

plenário virtual em agosto de 2020 e o 

relator, ministro Celso de Mello, se 

posicionou a favor do contribuinte. Ele 

afirmou, no voto, que os fundamentos 

que deram suporte à retirada do ICMS 

do cálculo das contribuições são 

“inteiramente” aplicáveis ao julgamento 

do ISS. 

 

As discussões foram interrompidas, 

naquela ocasião, por um pedido de 

destaque do ministro Luiz Fux. Até 

aquele momento, oito ministros haviam 

votado e o caso estava empatado. 

 

Advogados acreditam que essa tese será 

decidida voto a voto - repetindo o que se 

viu no virtual. Além disso, afirmam, o 

ministro Nunes Marques, substituto de 

Celso de Mello, vem demonstrando 

entendimento diferente de seu 

antecessor sobre as exclusões do cálculo 

do PIS e da Cofins. Havia receio, 

portanto, de que a substituição de um 

pelo outro desequilibrasse a votação. 

 

O ministro André Mendonça, no 

entanto, sucessor de Marco Aurélio, terá 

direito a voto. Marco Aurélio não havia 

ainda se posicionado quando o 

julgamento virtual foi suspenso. As 

discussões presenciais serão reiniciadas, 

portanto, com placar de um a zero. 

 

Outros dois processos tributários 

afetados pela mudança da regra também 

envolvem PIS e Cofins. Em um deles, os 

ministros vão decidir se a União pode 

cobrar esses tributos sobre créditos 

presumidos de ICMS (RE 835.818). 

 

A discussão, nesse caso, é se os valores 

que deixaram de ser repassados pelos 

contribuintes aos cofres estaduais se 

caracterizam como receita e podem ser 

tributados por PIS e Cofins. Uma 

resposta negativa dos ministros pode 

custar R$ 16,5 bilhões para a União, 

segundo consta na LDO. 

 

Esse tema entrou em votação no 

plenário virtual em março de 2021. O 

relator, ministro Marco Aurélio, deu 

razão ao contribuinte. “Os créditos 

presumidos revelam renúncia fiscal cujo 

efeito prático é a diminuição do imposto 

devido. Não há aquisição de 

disponibilidade a sinalizar capacidade 

contributiva, mas simples redução ou 

ressarcimento de custos”, afirmou o 

ministro. 

 

Esse caso foi retirado do plenário virtual 

por pedido do ministro Gilmar Mendes. 

Naquela ocasião, Celso de Mello já não 

estava mais na Corte. A discussão será 

reiniciada, na sessão presencial, 

portanto, com placar de um a zero. 

 

O outro caso envolve a incidência de PIS 

e Cofins sobre as receitas geradas com a 

locação de bens móveis (RE 659.412). 

Marco Aurélio também foi o relator 

desse tema e votou a favor do 

contribuinte. 

 

Se o entendimento prevalecer, o 

impacto, para a União, será de R$ 20,2 

bilhões. O caso foi retirado do plenário 

virtual em junho de 2020 por um pedido 

do ministro Luiz Fux. Naquele 

momento, havia um voto divergente ao 
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do relator, proferido pelo ministro 

Alexandre de Moraes. 

 

Também faz parte da lista afetada pela 

mudança da regra o processo em se que 

discute a aplicação da multa de 50% 

sobre os valores de restituição, 

ressarcimento ou compensação 

tributária considerados indevidos pela 

Receita Federal - a chamada “multa 

isolada”. A União pode perder R$ 3,7 

bilhões se não puder mais aplicar a 

punição. 

 

Os contribuintes contestam essa multa 

por já estarem sujeitos à aplicação de 

uma outra, a multa de mora. Quando 

entende ter direito a um crédito contra a 

União, por pagamentos feitos a mais, o 

contribuinte pode fazer a compensação, 

ou seja, usar esse crédito para quitar 

tributos correntes de forma 

administrativa. 

 

A Receita Federal tem prazo de cinco 

anos para validar essa operação. Se 

entender que tal crédito não era devido, 

a compensação não é homologada. O 

débito pago com o crédito fica aberto e 

sobre esses valores são aplicadas as 

multas de mora (20%) e isolada (50%). 

 

Esse tema esteve em discussão no 

plenário virtual em abril de 2020 (RE 

796.939). O ministro Celso de Mello 

acompanhou o voto do relator, ministro 

Edson Fachin, contra a aplicação da 

multa de 50%. Houve um pedido de 

destaque do ministro Luiz Fux. 

 

“Existem esses casos tributários que 

beneficiam o contribuinte. Mas não dá 

para dizer que a mudança na regra foi 

uma decisão pró-contribuinte. Vale para 

processos de todas as áreas”, diz a 

advogada Priscila Faricelli, do escritório 

Demarest. 

 

Para a especialista, a decisão de 

preservar os votos dos ministros é 

importante para evitar que o mecanismo 

do pedido de destaque seja usado como 

manobra para reiniciar julgamentos. 

“Seja para um lado, seja para o outro.” 

 

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

cia/2022/06/14/mudanca-em-regra-

no-stf-favorece-empresas.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Redução de impostos vai 
permitir que empresários 
segurem preços, diz Guedes 
 
Ministro afirma que é patético falar em 
tabelamento de preços 
 
Por João Sorima Neto — São Paulo 
14/06/2022 11h10  Atualizado há 29 
minutos 

 

 
PMinistro Paulo Guedes diz que redução 

de impostos permitirá a empresários 

adiar aumento de preços — Foto: 

Cristiano Mariz / Agência O Globo 

 

O ministro da Economia Paulo Guedes 

disse que não pediu congelamento de 

preços e que as reduções de impostos 

anunciadas pelo governo, IPI e fixação 

de um teto de 17% do 

ICMS aprovada pelo Senado, 

permitirão uma folga para que 

empresários não elevem preços. 

 

- É patético falar em tabelamento. Quem 

congelou preços lá atrás tem esse 

fantasma na cabeça. Reduzimos a cunha 

fiscal e mesmo que os preços subam há 

espaço para não dar aumento. Mesmo 

que os custos subam, como caíram os 

impostos, você pode ficar um tempo sem 

remarcar preços, ponto. 

Voluntariamente. Se não quiser, que se 

dane, aumenta o preço e o consumidor 

sai de perto”, disse. 

 

- Foi nesse sentido que falei, não tem 

nada a ver com congelamento - disse o 

ministro. 

 

Guedes participou da abertura do 

Fórum de Investimentos Brasil 2022, 

evento que acontece em São Paulo, e que 

apresenta oportunidades de 

investimentos em setores como 

agronegócios, infraestrutura, energia e 

tecnologia da informação. O evento é 

organizado pela ApexBrasil, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e governo federal. 

 

O ministro afirmou que o cenário 

externo “é um mar turbulento” e não 

deve melhorar tão cedo. 

 

- Acho que vai se agravar bastante a 

situação da economia mundial - disse ele 

citando a quebra da cadeia produtiva 

pela pandemia e a guerra na Ucrânia. 

  

Guedes afirmou que agora o Brasil "é o 

lugar para se estar e onde as coisas vão 

acontecer". O ministro afirmou que 

espera recessão nos Estados Unidos e 

Europa e, quanto as previsões eram de 

que a economia brasileira encolhesse até 

1,5% este ano, o país deverá crescer 

agora. 

 

- O Brasil ao contrário de EUA e Europa 

está começando sua decolagem de novo. 

Fizemos reformas durante a crise. O 

Banco Central agiu para manter a 

inflação sob controle, fizemos acordos 

comerciais e melhoramos os marcos 

regulatórios para expandir 

investimentos - afirmou Guedes. 

 

Para ele, a inflação vai continuar 

subindo nesses países e o sistema 

político vai continuar sob pressão. 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/teto-do-icms-para-combustiveis-avanca-no-congresso-mas-estados-pressionam-por-compensacao-integral-no-stf.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/teto-do-icms-para-combustiveis-avanca-no-congresso-mas-estados-pressionam-por-compensacao-integral-no-stf.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/teto-do-icms-para-combustiveis-avanca-no-congresso-mas-estados-pressionam-por-compensacao-integral-no-stf.ghtml
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- Será diferente dos anos de 

prosperidade. As Bolsas vão continuar 

caindo, o Federal Reserve (banco central 

americano) subirá os juros. Será muita 

crise lá fora - afirmou. 

 

O ministro disse que agora os 

investimentos tem que considerar a 

situação logística e o cenário geopolítico. 

 

- Agora o investimento tem que estar 

perto e tem que ser amigo. O Brasil 

dança com todo mundo, EUA, China 

Europa. Estamos andando para a frente 

em qualquer direção. Estamos entrando 

na OCDE, privatizamos a Eletrobras na 

semana passada, o Porto de Vitória e 

vamos privatizar o de Santo - afirmou. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/reducao-de-impostos-
vai-permitir-que-empresarios-segurem-
precos-diz-guedes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Combustíveis: representantes 
da Petrobras e do governo se 
reúnem hoje para discutir 
política de preços 
 
Governo espera reajuste de gasolina 
esta semana e tenta agir para barrar 
novos aumentos. Estatal se reúne hoje 
com ministérios da Economia e Minas e 
Energia. Indicações para conselho 
causam mal-estar 
 
Por Bruno Rosa e Malu Gaspar — Rio 
14/06/2022 00h00  Atualizado há 4 
horas 
 

Petrobras vai se reunir com 

representantes do governo para 

discutir preços dos 

combustíveis Brenno Carvalho 

 
Como o governo não obteve sucesso nas 

tentativas para que o atual presidente da 

Petrobras, José Mauro 

Coelho, renuncie ao cargo de 

presidente para acelerar a mudança no 

comando da estatal determinada pelo 

presidente Jair Bolsonaro e deter novos 

reajustes nos combustíveis, a estratégia 

agora é pressionar alguns dos 

conselheiros atuais a se demitir do 

cargo. 

 

Na lista de intenções do governo 

estariam prioritariamente os nomes dos 

conselheiros Marcio Weber e Ruy 

Flasks, segundo fontes. Porém, os dois 

conselheiros, indicados pelo próprio 

governo, vêm resistindo fortemente a 

ideia de renunciar aos cargos. Weber é o 

atual presidente do Conselho de 

Administração da estatal e Flasks é 

ainda presidente do Conselho de 

Administração da Eletrobras. 

 

A ideia do governo é que, se algum 

conselheiro renunciar, a própria 

companhia poderia nomear Caio Paes de 

Andrade como conselheiro interino. Isso 

daria ao governo a chance de Caio 

assumir a estatal no lugar de Coelho, 

trocar toda a diretoria imediatamente e 

evitar novos aumentos nos preços nas 

refinarias. 

 

O martelo vai ser batido essa semana em 

reunião entre alguns dos conselheiros e 

os ministérios de Economia e de Minas e 

Energia. O encontro promete muita 

discussão, lembrou uma fonte a par das 

conversas. 

 

Ao mesmo tempo, o conselheiro José 

Abdalla, indicado pelos acionistas 

minoritários donos de ações ordinárias 

(ON, com direito a voto), vem afirmando 

que "poderia colaborar para estancar a 

sangria". 

 

Porém, a renúncia de algum conselheiro 

atual não vai retirar a necessidade de 

convocar uma assembleia geral de 

acionistas, já que oito conselheiros 

foram eleitos via sistema de voto 

múltiplo (conjunto) na última 

assembleia. Então, na prática, se um 

conselheiro renunciar, todos os outros 

sete conselheiros caem juntos. 

 

Hoje, internamente, a Petrobras vem 

estimando um prazo entre 60 e 90 dias 

até que a assembleia seja convocada. 

Isso porque os nomes indicados pelo 

governo vão precisar por crivo do 

Comitê de Elegebilidade (celeg), que é 

ligado ao Comitê de Pessoas (Cope), que 

vai precisar fazer um parecer para ser 

entregue ao Conselho de Administração. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/conselho-pressiona-por-renuncia-de-presidente-da-petrobras-so-depende-de-voce.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/conselho-pressiona-por-renuncia-de-presidente-da-petrobras-so-depende-de-voce.ghtml
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Segundo uma fonte, se vier uma 

orientação do Cope, de que os nomes 

não preenchem os requisitos como o do 

Caio, o atual Conselho, "que já está 

demitido", tem grande chance de votar 

contra os nomes. "E se votar contra, não 

vai chamar assembleia para o nome". 

Por isso, há quem acredite que há chance 

de o governo ter que enviar novos 

nomes. 

 

Na sexta-feira, quando a lista dos 

indicados pelo governo foi divulgada, o 

próprio alto escalão da estatal comparou 

a lista com as indicações que eram feitos 

durante a gestão do PT, com ministros e 

nomes do governo fazendo parte do 

Conselho. 

 

Porém, após os diversos casos de 

corrupção revelados pela Operação 

Lava-Jato da Polícia Federal (PF) e o 

subsídio dos preços durante o governo 

Dilma Rousseff, a estatal iniciou 

processo de mudança nas regras de sua 

governça e na indicação de conselheiros. 

 

Por isso, Jonathas Assunção Salvador 

Nery de Castro, secretário-executivo da 

Casa Civil da Presidência da República, 

é considerado inelegível, destacou uma 

fonte. Além disso, por conflito de 

interesse, Ricardo Soriano de Alencar, 

procurador-geral da Fazenda Nacional, 

não deve receber o aval. 

 

Lista de indicações do governo 
causa mal-estar 
 
A lista de conselheiros que o governo 

indicou para a Petrobras foi recebida 

com ressalvas na companhia, e não só 

porque ao menos seis deles são vistos 

como obedientes às determinações do 

governo. As indicações podem enfrentar 

questionamentos do ponto de vista das 

regras de governança da companhia. 

 

Um dos nomes que terá de enfrentar 

problemas legais é o do secretário 

executivo da Casa Civil, Jonathas 

Assunção Salvador Nery de Castro, o 02 

de Ciro Nogueira. Segundo a Lei das 

Estatais, ministros e secretários de 

Estado não podem ocupar cargo de 

conselheiro nessas empresas. O 

secretário-executivo deverá ser instado a 

escolher entre a Petrobras e o ministério. 

 

Outra indicação com potencial de 

problemas é a de Ricardo Soriano de 

Alencar, procurador-geral da Fazenda 

Nacional. No cargo que ocupa hoje, 

Alencar defende a União em disputas 

tributárias contra a Petrobras na Justiça. 

É um caso de conflito de interesses. 

Estando na estatal, estará ao mesmo 

tempo em cargos decisórios nos dois 

polos das disputas. 

 

Além disso, como está diretamente 

subordinado a Paulo Guedes no 

ministério da Economia, pode ter a 

nomeação vedada segundo o artigo 17 da 

Lei das Estatais, que impede secretários 

de Estado, “de natureza especial ou de 

direção e assessoramento superior na 

administração pública” de assumir 

cargos em companhias controladas pela 

União. 

 

Quanto ao executivo indicado para a 

presidência do conselho, Gileno Gurjão 

Barreto, a questão é outra. Barreto é 

presidente do Serpro, estatal de 

tecnologia do governo. Na empresa, era 

até agora subordinado a Caio Paes de 

Andrade, o secretário especial de 

Desburocratização, que agora será 

presidente da Petrobras. 

 

Como presidente do conselho, porém, 

ele terá a função de fiscalizar e 

supervisionar a atuação do ex-chefe. 

Para alguns especialistas em governança 

que costumam ser consultados nesses 
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casos, a inversão de hierarquias pode se 

tornar um problema no dia a dia e um 

potencial conflito. 

 

A lista do governo provocou estranheza 

pelo fato de que, ao invés de enviar oito 

indicações, como esperado, foram 

incluídos dez nomes. Há dois executivos 

que representam acionistas 

minoritários: o empresário Juca 

Abdalla, que tem 2% das ações da 

Petrobras, e o executivo Marcelo 

Gasparino. 

 

Embora tenham sido eleitos em abril, 

eles aparecem como conselheiros 

apontados pelo governo. Isso despertou 

desconfiança de que tivessem feito 

algum acordo para manter o posto, o que 

negam. 

 

Em sua página no LinkedIn, Gasparino 

afirmou que havia solicitado ao governo 

que nomeasse apenas 6 dos oito 

conselheiros que precisam ser 

submetidos novamente à Assembleia 

Geral, para que fossem preservados os 

eleitos em abril pelos minoritários — ele, 

Gasparino, e Abdala. 

 

Mas o governo teria dito que essa 

solução não era viável e indicou não seis, 

mas dez nomes. Como são oito vagas e o 

governo enviou dez nomes, haverá uma 

votação para escolher quem fica. E eles 

teriam que disputar da mesma forma. 

 

Na Petrobras a aposta é que dois 

conselheiros que ficaram da formação 

antiga, Ruy Schneider e Marcio Weber, 

estão na lista apenas para fazer número, 

e não serão apoiados pelo governo na 

hora da votação. 

 

Schneider e Weber são vistos no governo 

como “homens do Bento”, em referência 

ao ex-ministro de Minas e Energia Bento 

Albuquerque. Nesse quadro, os dois 

minoritários acabariam ocupando vagas 

por indicação do governo. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/combustiveis-
representantes-da-petrobras-e-do-
governo-se-reunem-hoje-para-discutir-
politica-de-precos.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Volume de serviços prestados 
sobe 0,2% em abril ante 
março, diz IBGE 
 
Na comparação com abril do ano 
anterior, houve alta de 9,4% em abril de 
2022  

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
14 de junho de 2022 | 09h23 

 
RIO - O volume de serviços prestados 

subiu 0,2% em abril ante março, na série 

com ajuste sazonal, segundo os dados 

da Pesquisa Mensal de Serviços, 

informou nesta terça-feira, 14, 

o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). No mês anterior, 

o resultado do indicador foi revisto de 

1,7% para 1,4%.  

 

Serviços; receita bruta nominal do setor 

subiu 0,9% em abril ante março Foto: 

Daniel Teixeira/ Estadão 

 

O resultado de abril ficou abaixo da 

mediana das estimativas, de 0,4%, dos 

analistas ouvidos 

pelo Estadão/Broadcast, que 

previam desde uma queda de 0,3% a 

uma alta de 2,4%.  

 

Na comparação com abril do ano 

anterior, houve elevação de 9,4% em 

abril de 2022, já descontado o efeito 

da inflação. Nessa comparação, as 

previsões eram de uma elevação de 3,6% 

a 13,2%, com mediana positiva de 10,6%. 

 

A taxa acumulada no ano - que tem como 

base de comparação o mesmo período 

do ano anterior - foi de elevação de 9,5%. 

Em 12 meses, os serviços acumulam alta 

de 12,8%. 

 

A receita bruta nominal do setor de 

serviços subiu 0,9% em abril ante 

março. Na comparação com abril de 

2021, houve avanço de 16,5% na receita 

nominal.  

 

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

ias/geral,servicos-abril-,70004092483  

 

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://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servicos-abril-,70004092483
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,servicos-abril-,70004092483
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Economia 

Mercado projeta barril de 
petróleo a US$ 130; novo 
reajuste dos combustíveis 
pode sair esta semana 
 
Estimativa de alta do petróleo leva em 
consideração a continuidade da guerra 
entre Rússia e Ucrânia, além da 
capacidade da China de vencer a covid-
19 

 

Wagner Gomes, Gabriel 

Vasconcelos e Denise Luna, O 

Estado de S.Paulo 

14 de junho de 2022 | 10h30 

 
São Paulo e Rio - Enquanto o governo 

tenta encontrar saídas para a redução do 

preço dos combustíveis - como o 

projeto que limita a cobrança 

de ICMS em 17%, aprovado na 

segunda-feira, 13, no Senado -, o preço 

do petróleo segue em alta no mercado 

internacional, aumentando as pressões 

por um novo reajuste. Nesta terça-feira, 

14, o preço do óleo tipo Brent sobe 

1,07%, cotado a US$ 123,60 o barril, 

enquanto o petróleo WTI sobe 1,02%, 

cotado a US$ 122,20. 

 

Bancos e corretoras acreditam que o 

preço do petróleo pode passar de US$ 

130 o barril no médio prazo e chegar até 

o fim do ano em US$ 150, como previu o 

Morgan Stanley em relatório divulgado 

recentemente. O movimento leva em 

consideração a continuidade da guerra 

entre Rússia e Ucrânia, além da 

capacidade da China de vencer a covid-

19. 

 

Preço do petróleo segue em alta no 

mercado internacional, aumentando as 

pressões por um novo reajuste Foto: 

Nilton Fukuda/Estadão 

 

Esse movimento de alta pressiona ainda 

mais os preços no mercado brasileiro. 

Atualmente, os preços do diesel e 

da gasolina acumulam uma defasagem 

de 16% em relação ao mercado externo. 

Além do preço do barril em alta, 

a cotação do dólar, que voltou a 

atingir a casa dos R$ 5,10, também 

acaba influenciando os preços no 

mercado interno. 

 

Com esse cenário, a expectativa é que 

a Petrobras anuncie um reajuste, pelo 

menos para o diesel, ainda esta semana, 

segundo fontes ligadas às estatal ouvidas 

pelo Estadão/Broadcast. O governo 

federal, no entanto, vem fazendo todos 

os esforços para evitar isso. A gasolina 

está há 95 dias sem aumento, enquanto 

o diesel está congelado há 32 dias 

 

O congelamento do preço dos 

combustíveis tem sido buscado pelo 

governo para tentar segurar a inflação. A 

economia é um dos fatores que têm 

prejudicado a campanha do presidente 

da República, Jair Bolsonaro, a 

reeleição. Bolsonaro tem sido um crítico 

feroz da política de preços da Petrobras, 

que acusa de ter lucros excessivos. Três 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-prestacao-de-servicos
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://tudo-sobre.estadao.com.br/china-asia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/oleo-diesel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gasolina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/dolar
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
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presidentes da estatal já foram 

demitidos nos três anos e meio de sua 

gestão. 

 

Mas, na Petrobras, segundo fontes, o 

clima é de que o aumento não pode 

passar desta semana, visto que a crise 

global ameaça o País de 

desabastecimento, principalmente de 

diesel a partir de agosto. Na semana 

passada, a companhia enviou uma nota 

à imprensa alertando para dificuldades 

no mercado global de diesel e reafirmou 

sua política de preços alinhados aos do 

mercado internacional, única forma de 

manter as importações ativas por outros 

agentes e assim evitar a falta do 

combustível no País. 

 

Na manhã da última sexta-feira, 10, o 

diretor de relações Institucionais e 

Sustentabilidade da estatal, Rafael 

Chaves, criticou indiretamente, as 

tentativas de controle do governo. "Se a 

gente achar que tem alguém iluminado, 

no Legislativo, Executivo ou Judiciário, 

que é iluminado e usa a caneta para 

definir preços, estamos errados", 

afirmou. 

 

"A defasagem dos preços dos 

combustíveis é grande e será difícil a 

Petrobras não fazer mais um repasse de 

preços. Se não fizer isso, o mercado 

enxerga como intervenção na estatal", 

diz Carlos Castrucci, sócio fundador da 

HOA Asset. 

 

Preços futuros 
 
Para Pedro Galdi, analista da Mirae 

Asset, apesar da guerra no leste europeu, 

o que vai comandar o preço do petróleo 

será, principalmente, a capacidade da 

China de conseguir vencer a onda de 

covid em Shangai e Pequim e voltar ao 

seu normal. "Trabalhar com o barril a 

US$ 150 é considerar que a oferta 

continue escassa de petróleo e a 

economia global se recupere. Mantidas 

as condições atuais, ficar entre US$ 120 

e US$ 140 parece razoável", diz. 

 

O banco Goldman Sachs diz que o Brent 

deve bater US$ 135 o barril para mitigar 

o problema de escassez da commodity. 

Para o Bank of America, O WTI deve em 

breve chegar a US$ 140. 

 

João Frota, analista da Senso 

Investimentos, diz que a visibilidade é 

turva para se falar em preços futuros do 

Brent e WTI, já que a variável mais 

importante em jogo é a guerra da Rússia 

com a Ucrânia. Para Frota, na hipótese 

do conflito ser resolvido no curto prazo, 

a cotação da commodity deve ficar mais 

próxima de US$ 90 o barril. Na hipótese 

de um prolongamento da guerra, que é o 

cenário mais viável, o preço futuro do 

barril deve ficar entre US$ 125 e US$ 

130. 

 

"Temos de olhar não apenas a questão 

da oferta e demanda atual, que está 

ajustada e equilibrada. Os Estados 

Unidos estão voltados para a produção 

de energia limpa no governo de Joe 

Biden e puxa a demanda da commodity 

(além do preço). Mas a hipótese de um 

freio forte na economia dos EUA é bem 

plausível, visto a alta dos juros", afirma 

Frota. 

 

Por aqui, diz o analista, o estatuto da 

Petrobras acaba blindando a empresa de 

intervenções mais exageradas nos 

preços. Para ele, o que o presidente da 

República pode fazer, e tem feito, é 

demitir o presidente da companhia. 

 

Castrucci, da HOA Asset, diz que há 

muita coisa na mesa que dificulta 

estimar o preço do barril do petróleo. Ao 

mencionar a oferta, ele diz que há 

problema com a guerra no leste europeu, 

o que significa que, enquanto houver 
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sanções à Rússia, haverá pressão nos 

preços. 

 

"Mas não se sabe o dia de amanhã. Se o 

conflito for encerrado, é possível que a 

pressão sobre a oferta seja reduzida. Do 

lado da demanda, ainda estamos vendo 

aquecimento por petróleo e energia, mas 

estamos à beira de uma potencial 

desaceleração ou até recessão global", 

comenta. 

 

Produção maior 
 
Sobre a decisão da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo e 

aliados (Opep+) de elevar a produção da 

commodity em 648 mil barris por dia 

(bpd) em julho, Castrucci diz que a 

medida é insuficiente para equilibrar as 

relações de oferta e demanda. A medida 

foi tomada há uma semana, após o cartel 

observar a reabertura recente de 

grandes economias que estavam em 

quarentena, além da previsão de que o 

refinamento global do óleo "aumente 

após manutenção sazonal". 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,mercado-barril-de-petroleo-
reajuste,70004092529  

 
Retorne ao índice 
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Economia 

Consumidor paga na conta de 
luz de irrigação de soja a 
térmica a carvão 
 
'Puxadinhos' criados pelo Congresso e 
governo para beneficiar lobbies 
explicam salto na tarifa, que também 
vive efeito bola de neve 

 
14.jun.2022 às 5h00 
Alexa Salomão 
BRASÍLIA 
 
A limitação do ICMS sobre 

energia, aprovada pelo Senado nesta 

segunda (13), não vai frear o 

encarecimento da conta de luz enquanto 

governo e Congresso insistirem em 

repassar para a tarifa os altos custos de 

"puxadinhos" que atendem a grupos 

privados e interesses políticos, afirmam 

especialistas. 

 

"Há dois fatores estruturais que 

funcionam como a espinha dorsal do 

aumento na tarifa da energia, tributos e 

benesses", diz Ângela Gomes, consultora 

para assuntos estratégicos da PSR, 

empresa que é referência em tecnologia 

para o setor de energia. 

 

 
Conta de luz Enel São Paulo; tarifas em 

todo o país sobem com pressão de custos 

- f27.02.19 - Gabriel Cabral/Folhapress 

"Congresso e governos usam a conta de 

luz para esconderem ineficiências da 

política pública e atenderem lobbies 

privados, beneficiando grupos de 

interesse, porque é muito difícil para a 

dona Maria ver o que colocam lá e 

conseguir reclamar." 

 

Ela coordenou um levantamento sobre 

os aumentos nos custos da energia 

elétrica, apresentado no mais recente 

Energy Report da PSR, relatório mensal 

a assinantes. 

 

Nele é possível ver que os tributos pesam 

mais na tarifa, representando 32% do 

total, considerando tarifas até abril deste 

ano. O destaque vai para o ICMS, com 

peso de 30 pontos percentuais no total. 

 

O aumento, porém, é puxado pelos 

encargos, como se chamam os subsídios 

na energia. Eles estão concentrados na 

CDE (Conta de Desenvolvimento 

Energético). O crescimento desses itens 

ocorre há alguns anos, mas se acentuou 

recentemente por força do lobby. 

 

Os gastos com encargos passaram de R$ 

16 bilhões em 2017, um valor já 

considerado elevado, para R$ 24 bilhões 

em 2021. Neste ano, está em R$ 32 

bilhões. 

 

"O valor da conta de luz vem dando 

saltos principalmente por causa das 

benesses que o Congresso e o governo 

concedem a diferentes setores privados, 

e que jamais poderiam ter sido 

transferidas para o consumidor via 

tarifa", diz Ricardo Lima, consultor do 

setor de energia com 42 anos de atuação 

em entidades e empresas do setor. 

 

Técnicos ouvidos pela reportagem 

afirmam que há vários exemplos que 

ilustram essa dinâmica. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/alexa-salomao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/senado-aprova-texto-base-de-projeto-que-limita-icms-sobre-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/senado-aprova-texto-base-de-projeto-que-limita-icms-sobre-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/setor-eletrico-pede-reducao-de-subsidios-e-critica-intervencao-do-congresso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/setor-eletrico-pede-reducao-de-subsidios-e-critica-intervencao-do-congresso.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/setor-eletrico-pede-reducao-de-subsidios-e-critica-intervencao-do-congresso.shtml
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Na contramão da tendência mundial, 

por exemplo, os parlamentares 

brasileiros prorrogaram o prazo de 

validade do subsídio a térmicas a carvão, 

combustível que está sendo banido pelo 

impacto negativo sobre as mudanças 

climáticas. Neste ano, custa R$ 907 

milhões na conta de luz, 21% mais que 

no ano passado 

 

A irrigação nas propriedades que 

plantam e exportam culturas como soja 

e milho custa outro R$ 1,3 bilhão neste 

ano aos consumidores. Os especialistas 

de energia afirmam que não faz sentido 

algo assim ser pago na conta de luz. 

 

Os parques de energia renováveis são 

negócios rentáveis e estabelecidos, já 

não precisam de subsídios, segundo 

técnicos do setor de energia. Mas esses 

projetos, muitos mantidos em parceria 

com as maiores indústrias do país, ainda 

têm subsídio na transmissão, que em 

2022 custam R$ 5,7 bilhões para quem 

paga a tarifa de energia. 

 

Os descontos para a geração distribuída, 

projetos solares que podem ser abatidos 

na tarifa de energia, mobilizaram até o 

presidente Jair Bolsonaro 

(PL). Segundo ele, não se pode "taxar o 

sol". 

 

Na falta da taxa, os descontos desses 

projetos, utilizados principalmente por 

bancos, shoppings, redes de 

supermercados e famílias de média e 

alta renda, ficam embutidos na tarifa e 

são rateados com todo mundo que liga 

um interruptor em casa. Neste ano, 

elevam em R$ 5 bilhões a tarifa de 

energia, segundo projeção da PSR. 

 

"O setor tem hoje um grave problema de 

governança", diz Edvaldo Santana, ex-

direitor da Aneel (Agência Nacional de 

Energia Elétrica). "Alguém pede, e o 

deputado inclui uma emenda que cria ou 

prorroga um subsídio, um desvio de 

função que se tornou uma das principais 

causas para o aumento da tarifa de 

energia." 

 

QUEIMANDO COMBUSTÍVEL 
FÓSSIL 
 
O item que mais cresceu, e hoje 

mais pesa dentro da CDE, é o gasto para 

manter geradores e térmicas movidos a 

combustível fóssil em locais distantes, 

especialmente em estados da região 

Amazônica, ainda não interligados ao 

sistema elétrico. O item é chamado de 

CCC (Conta de Consumo de 

Combustível). 

 

Neste ano, são R$ 12 bilhões em 

combustível para os geradores, 37% de 

toda a CDE, em gastos com fontes 

poluidoras, pago pelos brasileiros na 

conta de energia. 

 

A compra e uso de combustíveis fósseis 

nessas áreas movimenta uma ampla 

cadeia de interesses econômicos, que 

inclui não apenas a venda, mas também 

o transporte e ainda a tributação de 

ICMS —o que, paradoxalmente, torna a 

transição energética para fontes limpas 

bem mais lenta justamente na área da 

floresta tropical. 

 

Existe já um consenso na área de energia 

que o primeiro passo para deter a 

escalada de custos na conta de luz é 

retirar esses subsídios, e transferi-los 

para o Tesouro Nacional, uma vez que se 

tratam de escolhas de política pública. 

 

"Retirados da conta de luz, esses 

subsídios ainda precisariam ser 

discutidos dentro de uma racionalidade 

que desse apoio a quem precisa e não 

apenas atendesse a pressões políticas 

específicas", diz Anton Schwyter, 

coordenador do Programa de Energia e 
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Sustentabilidade do Idec (Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor). 

 

TARIFA DE ENERGIA SOFRE 
EFEITO 'BOLA DE NEVE' COM 
REPASSES ATRASADOS 
 
Um agravante para a alta na tarifa de 

energia em 2022 foi a sobreposição de 

custos gerados por crises eventuais, e a 

forma como estão sendo repassados 

para o consumidor. 

 

Primeiro, ocorreu o baque da pandemia, 

que alterou o consumo de energia e 

impôs perdas às distribuidoras. Na 

sequência veio a maior seca em 90 anos, 

reduzindo a água nos reservatórios das 

hidrelétricas, levando ao acionamento e 

a contratação de térmicas caras. 

 

Foi gerado um custo adicional futuro de 

quase R$ 80 bilhões para a conta de luz, 

mas ele foi sendo empurrado. Os 

repasses, agora, se mostram igualmente 

pesados. Os especialistas alertam que 

está em curso a rolagem de uma espécie 

de bola de neve de reajustes, com efeitos 

imprevisíveis. 

 

Do total, primeiro vieram R$ 14,8 

bilhões da Conta Covid, empréstimo de 

socorro às distribuidoras para cobrir 

custos com geração, transmissão e 

encargos, que não foram cobertos com a 

redução do mercado durante a 

pandemia, em 2020 e 2021. A conta será 

paga na conta de luz de 2022 a 2025. 

 

No ano passado, a seca trouxe a conta 

mais pesada. Foram R$ 23 bilhões de 

custos extras com a bandeira tarifária 

durante a crise hídrica, debitados na 

conta de energia de setembro de 2021 a 

abril de 2022. 

 

Neste ano, foram contratadas despesas 

de R$ 5 bilhões, via empréstimo, para 

cobrir os restantes das perdas não 

cobertas pela bandeira tarifária, para ser 

pago em cinco anos a partir de 2023. 

 

Para encerrar, vieram os R$ 39 bilhões 

contratados com as térmicas do PCS 

(Procedimento Competitivo 

Simplificado). Esses novos projetos 

devem operar para poupar água das 

barragens, de 1º de maio de 2022 a 31 de 

dezembro de 2025. 

 

Parte dos aumentos tarifários que 

causam debates atualmente reflete o 

impacto dessas despesas passadas que 

começaram a ser processadas na conta 

de luz. 

 

O aumento de 24,88% da Enel Ceará, em 

maio, que causou indignação entre 

deputados federais, é um exemplo. 

Segundo dados divulgados pela própria 

Aneel, 11 pontos percentuais, quase 

metade, são valores que deveriam ter 

sido incluídos na conta no ano passado, 

mas foram adiados para 2022. 

 

O reajuste da mineira Cemig, que já foi 

adiado duas vezes pela Aneel, é outro 

caso. A alta da estatal também teria 

ultrapassado os 20%, e até a 

distribuidora prefere aguardar medidas 

paliativas para evitar um baque tarifário. 

A Cemig também teve parte do reajuste 

jogado para este ano. 

 

Governo e Congresso buscam aliviar o 

baque neste ano eleitoral. Um projeto de 

Lei do Senador Fábio Garcia (União 

Brasil-MT) teve tramitação acelerada 

para liberar R$ 60 bilhões em créditos 

tributários que podem ser usados para 

abaterem os reajustes. 

 

Outro recurso emergencial que já esta na 

conta de todo mundo é o repasse de R$ 

5 bilhões que a Eletrobras fará, após a 

privatização, para a CDE ainda neste 

ano. 
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Especialistas elogiam as soluções de 

curto prazo, mas alertam para 

necessidade de pensar além. 

 

"É importante ver que o Congresso agora 

se interessa pelo debate sobre os custos 

da energia elétrica, e busque alternativas 

para reduzi-la, mas ele está desfocado", 

diz Paulo Pedrosa, presidente da Abrace 

(Associação de Grandes Consumidores 

Industriais de Energia e Consumidores 

Livres). 

 

"Mas as discussões ficam em torno de 

soluções paliativas, quando o foco 

deveria ser promover uma mudança 

estrutural, que tire da conta de luz o que 

não deveria estar lá. Uma boa iniciativa 

é projeto de lei 414, que avança, 

mexendo no metabolismo das 

ineficiências do setor." 

 

A fixação de um teto para o ICMS dos 

estados na conta de luz entre 17% e 18% 

foi a investida mais incisiva do governo 

e Congresso para mudar os custos 

tarifários em ano eleitoral. A medida foi 

incluída no PL (Projeto de Lei) que trata 

dos combustíveis, cujo texto-base foi 

aprovado nesta segunda (13) no Senado. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/consumidor-paga-na-
conta-de-luz-de-irrigacao-de-soja-a-
termica-a-carvao.shtml  
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Economia 

BC deve dar novo alerta sobre 
risco fiscal após plano para 
combustíveis, dizem 
economistas 
 
Copom se reúne com expectativa de 
elevação da Selic para 13,25% ao ano 
 
14.jun.2022 às 10h00Atualizado: 
14.jun.2022 às 10h33 
Nathalia Garcia 
BRASÍLIA 
 
O Copom (Comitê de Política 

Monetária) do Banco Central, que se 

mostrou menos pessimista com a 

situação fiscal nas duas últimas 

reuniões, deve voltar a fazer alertas 

sobre riscos em meio ao empenho do 

governo para baratear os preços dos 

combustíveis usando os cofres públicos. 

 

Essa é a avaliação de alguns economistas 

ouvidos pela Folha às vésperas do 

encontro do colegiado, que decidirá 

nesta quarta (15) o novo patamar da taxa 

básica de juros (Selic). 

 

A expectativa consensual do mercado é 

de uma alta de 0,5 ponto percentual, 

com a Selic passando de 12,75% a 13,25% 

ao ano. Quanto ao fim do ciclo de aperto 

monetário, os analistas esperam que o 

BC não descarte um ajuste final em 

agosto dado o cenário 

de inflação persistente e disseminada e 

de novas percepções de risco fiscal. 

 
Sede do Banco Central, em Brasília 

- Pedro Ladeira/Folhapress 

 

Para Alexandre Schwartsman, ex-

diretor do BC, o colegiado deve repetir o 

tom mais duro usado na "ata dos 

recados", divulgada em fevereiro. 

 

Na ocasião, o Copom afirmou que 

"políticas fiscais que tenham efeitos 

baixistas sobre a inflação no curto prazo 

podem causar deterioração nos prêmios 

de risco, aumento das expectativas de 

inflação e, consequentemente, um efeito 

altista na inflação prospectiva." 

 

"Eles vão ter de dar esse alerta, 

basicamente resgatar a linguagem que 

foi usada para dizer ‘não é assim que o 

jogo é jogado, não me venha reduzir a 

inflação de curto prazo mexendo com 

imposto e, ao mesmo tempo, 

comprometendo a saúde financeira de 

estados e do próprio governo federal’, 

ainda mais para ganhar a eleição", 

afirmou. 

 

Segundo colocado nas pesquisas de 

intenção de voto a menos de quatro 

meses das eleições, o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) demonstra preocupação 

com o aumento nos preços dos 

combustíveis, tido como obstáculo à sua 

reeleição. 

 

O pacote de medidas inclui o PLP 

(projeto de lei complementar) 18, que 

cria um limite de 17% a 18% na alíquota 

de ICMS sobre combustíveis, energia, 
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telecomunicações e transportes, 

aprovado nesta segunda pelo Senado, e 

a PEC (proposta de emenda à 

Constituição) dos Combustíveis, que 

autoriza o governo federal a compensar 

a perda de arrecadação de estados que 

zerarem a cobrança do ICMS sobre 

diesel e gás de cozinha, entre outras 

condições, ainda em tramitação. 

 

Ao mesmo tempo, o Executivo se dispõe 

a zerar o PIS/Cofins e a Cide 

(Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico) da gasolina e do 

etanol até o fim do ano. 

 

Heron do Carmo, professor da FEA-USP 

(Faculdade de Economia, 

Administração, Contabilidade e Atuária, 

da Universidade de São Paulo), ressalta 

que tais propostas podem reduzir a 

inflação no curto prazo, mas 

comprometer a economia nos próximos 

anos. "Quando você piora a situação 

fiscal, você contrata uma inflação maior 

futuramente ou uma dificuldade maior 

para reduzir a inflação", afirmou. 

 

Se aprovadas sem alterações e com 

100% de repasse aos preços finais, tais 

medidas poderiam reduzir o IPCA 

(Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo) de 2022 em até 3,1 

pontos percentuais, na estimativa do 

Santander. Por outro lado, o banco prevê 

um aumento de 0,6 ponto percentual 

nas projeções de inflação para 2023, que 

é o horizonte de política monetária do 

BC. 

 

"Acredito que o Banco Central pode 

abordar a questão fiscal no âmbito do 

balanço de riscos para a inflação, uma 

vez que algumas das medidas em debate 

no Congresso podem afetar o processo 

de ancoragem das expectativas 

inflacionárias", disse Mauricio Oreng, 

superintendente de pesquisa 

macroeconômica do Santander. 

 

O boletim Focus, divulgado pela última 

vez no dia 6 de junho (de forma parcial, 

devido à greve dos servidores do BC), 

mostrou uma deterioração sucessiva das 

expectativas de inflação tanto para este 

ano, como para 2023 —com projeções de 

8,89% e 4,39%, respectivamente. 

 

Considerando que parte do impacto 

positivo das desonerações tributárias 

seja revertido em 2023, as projeções 

para o IPCA tendem a ficar acima do teto 

da meta no próximo ano, quando o 

objetivo a ser perseguido pelo BC é de 

3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 

ponto percentual para mais ou para 

menos. 

 

Ana Madeira, economista-chefe para 

Brasil do HSBC, destaca que a 

preocupação fiscal coloca um adicional 

na conta. "A gente sabe o quão difícil é 

reverter esse tipo de medida. A nossa 

percepção é que, quanto mais se gasta, 

mesmo que temporariamente, os 

investidores acabam colocando um 

pouquinho de prêmio de risco a mais", 

afirmou. 

 

O HSBC aguarda a materialização das 

decisões para, se necessário, revisar suas 

estimativas – atualmente, tem uma 

projeção de inflação de 8,3% para o fim 

deste ano e de 4% para 2023. 

 

Nesse contexto, prevê que o BC eleve a 

Selic a 13,25% e feche seu ciclo nesta 

semana, embora deixe a porta 

"entreaberta" para o encontro de agosto, 

a depender dos dados. 

 

A desancoragem das expectativas para 

2023 pode levar o Copom a reconsiderar 

seus próximos passos, segundo Madeira. 

"O Banco Central poderia rever seu 
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plano de voo de dois modos: ou 

estendendo as subidas da Selic ou 

eventualmente deixando ela mais alta 

por mais tempo", disse, sem eleger um 

modelo como mais provável. 

 

Uma piora no balanço de riscos exigiria 

do BC uma dose ainda mais forte de 

juros para colocar a inflação na meta 

dentro do horizonte relevante. No 

entanto, a autoridade monetária já 

sinalizou mais de uma vez o desejo de 

colocar fim ao ciclo de aperto, que teve 

início em março do ano passado. Tal 

decisão poderia ser justificada pelos 

efeitos desfasados de uma política 

monetária já claramente restritiva. 

 

O BTG Pactual, que também espera uma 

alta de 0,5 ponto percentual na Selic, 

aguarda a comunicação do BC para 

projetar um ajuste derradeiro de menor 

ou igual magnitude em agosto. Segundo 

o economista Álvaro Frasson, a 

conjuntura exige cautela. 

 

"Os dados recentes de inflação, por mais 

que venham desacelerando, apresentam 

um qualitativo ruim, com índices de 

difusão bastante elevados, núcleos bem 

acima da média histórica. Por conta 

disso, faltam argumentos para o Banco 

Central conseguir fazer uma 

comunicação mais dovish [pró-taxas 

mais baixas de juros] ou de 

encerramento de ciclo", disse. 

 

Na última quinta-feira (9), o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) informou que o IPCA fechou 

em 0,47% em maio, atingindo 11,73% no 

acumulado de 12 meses. Apesar de o 

índice ter vindo abaixo das projeções do 

mercado, oito dos nove grupos de 

produtos e serviços pesquisados tiveram 

avanço de preços no mês. 

  

Para o BTG, o IPCA fechará o ano em 

9,2%, com possibilidade de redução de 

até 2,9 pontos percentuais com a 

aprovação do plano para combustíveis. 

Para 2023, estima que parte desse 

impacto seja revertido, adicionando 0,9 

ponto percentual à conta de inflação, 

estimada até o momento em 4,3%. 

 

No cenário externo, os temores de um 

forte aumento das taxas de juros nos 

Estados Unidos para conter o avanço da 

inflação e os preços do petróleo ainda 

bastante pressionados adicionam 

incerteza às discussões. 

 

Em consenso com o mercado, o 

Goldman Sachs vê como cenário mais 

provável a elevação da Selic para 13,25% 

ao ano. Mas não descarta a possibilidade 

de o Copom surpreender com uma alta 

maior do que a de 0,5 esperada pelo 

mercado e optar por um aumento de 

0,75 ponto percentual combinado com o 

encerramento do ciclo nesta semana. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/bc-deve-dar-novo-alerta-
sobre-risco-fiscal-apos-plano-para-
combustiveis-dizem-economistas.shtml  
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STJ exalta "cruzada nacional" 
para qualificação da 
investigação criminal 
 
14 de junho de 2022, 9h24 
 
Em um inquérito, a polícia mostra à 

vítima a foto do suspeito e depois a 

convida a fazer o reconhecimento 

pessoal, numa cena em que a única 

pessoa presente para ser reconhecida é 

aquela da foto — e que acaba condenada. 

No segundo caso, a vítima é chamada à 

delegacia duas semanas após o roubo 

para ver se identifica o criminoso numa 

foto; acha parecido, mas afirma "não ter 

certeza", e mesmo assim é instaurada a 

ação penal. 

 

No terceiro processo, consta que a 

vítima descreveu as características do 

suspeito e depois o reconheceu por foto, 

mas não se esclarece que características 

seriam essas, nem quais fotografias 

foram apresentadas, nem como a foto do 

réu chegou às mãos dos policiais, já que 

ele era primário. Além de não haver 

nenhuma outra prova para a 

condenação, foram desconsideradas as 

provas de que ele estaria trabalhando no 

momento do crime. 

 

Em comum, os três casos analisados 

pela 6ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça no último dia 7 sintetizam o 

problema da realização de 

reconhecimentos de suspeitos sem a 

observância dos procedimentos 

previstos pela legislação, em especial 

o artigo 226 do Código de Processo 

Penal. Em todos os casos, por falta de 

respeito à lei, foram anulados os 

procedimentos de reconhecimento, com 

pareceres favoráveis do Ministério 

Público Federal. 

 

A sessão — classificada como "histórica" 

pelos operadores do direito que atuaram 

nos julgamentos — foi marcada por 

posições críticas sobre os procedimentos 

adotados por instituições do sistema de 

segurança pública e da Justiça em 

relação às diligências investigativas, mas 

também marcou o que foi chamado pelo 

ministro Rogerio Schietti Cruz de uma 

"cruzada nacional para a qualificação da 

investigação criminal". 

 

"Enquanto as agências estatais não 

mudarem radicalmente a sua maneira 

de lidar com o processo criminal, 

zelando, cada autoridade – seja um 

policial militar, um policial civil, um 

promotor de justiça, um juiz, um 

desembargador ou um ministro –, pelo 

caso singular, nós continuaremos a ver 

pessoas sendo condenadas de forma 

absolutamente divorciada do que 

preconiza a lei", afirmou Schietti. 

 

Nova jurisprudência 

 

Em 2020, no HC 598.886, a 6ª Turma 

deu nova interpretação ao artigo 226 do 

CPP, estabelecendo que os 

procedimentos previstos no dispositivo 

não são mera recomendação da lei, mas 

sim normas de observância obrigatória, 

sob pena de gerar a nulidade do 

reconhecimento do suspeito. 

 

No ano passado, o colegiado ampliou a 

sua posição para afirmar que, mesmo 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
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nos casos em que o reconhecimento siga 

os parâmetros legais, o procedimento, 

embora válido, não possui força 

probatória absoluta, de modo que não 

pode resultar, por si só, na certeza da 

autoria delitiva (HC 712.781). 

 

O novo marco jurisprudencial do STJ 

teve entre seus fundamentos o contexto 

de fragilidade em que são realizados 

muitos dos processos de 

reconhecimento, a exemplo da 

confirmação da autoria, pela vítima, com 

base em fotos não confrontadas com 

outras provas, e da possibilidade de 

indução da vítima a reconhecer 

determinada pessoa como autora do 

crime, a depender da forma como a 

polícia lhe apresenta o suspeito. Apesar 

de falho, esse reconhecimento é, muitas 

vezes, corroborado pelo Ministério 

Público e acolhido pelo Judiciário, 

levando a uma condenação frágil e não 

fundamentada em outros elementos 

probatórios. 

 

Para o ministro Schietti, a lei penal não 

serve apenas contra os infratores, mas 

também existe para embasar e limitar as 

ações daqueles que são legitimados pelo 

Estado a aplicá-la, em todas as suas 

fases. Sem respeito às leis, observou, 

"ocorre a situação que estamos vendo: 

pessoas são jogadas no calabouço, com 

provas absolutamente viciadas". 

 

Na sessão, o ministro citou palavras de 

Louis Brandeis, ex-juiz da Suprema 

Corte dos Estados Unidos, segundo o 

qual "se o governo se torna um infrator 

da lei, gera desprezo pela lei; convida 

todo homem a se tornar uma lei para si 

mesmo; convida à anarquia". 

 

No contexto brasileiro, Schietti ainda 

alertou para o fato de que, como ocorreu 

em dois dos processos julgados pela 6ª 

Turma, os suspeitos eram pessoas 

negras, trazendo à tona a questão da 

discriminação racial também nas 

diligências policiais, sobretudo em 

comunidades mais pobres do país. 

 

"Há um componente racial presente em 

quase todos esses casos", declarou o 

magistrado, ressaltando que as maiores 

vítimas desse tipo de ação do Estado 

"são pessoas que moram nas periferias, 

pessoas que não têm, muitas vezes, a 

quem recorrer". 

 

Ação policial legítima 

 

Rogerio Schietti deixou claro que esse 

posicionamento não implica considerar 

que a vítima mentiu ao apontar o 

acusado. No entanto, ele chamou 

atenção para o que a psicologia do 

testemunho define como "erros 

honestos" — situações nas quais a vítima 

faz o reconhecimento com sinceridade, 

de boa-fé, mas é traída por uma falha de 

memória. 

 

Na verdade, segundo o magistrado, o 

que se considera é que a afirmação da 

vítima pode não corresponder à 

realidade, pois há o risco das "falsas 

memórias" e, ainda, a possibilidade de 

indução pelas falhas no procedimento de 

reconhecimento. 

 

O ministro também fez uma ressalva 

sobre a atuação das polícias brasileiras. 

https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/
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"Não estamos contra o trabalho da 

polícia. Pelo contrário: nós queremos 

que a polícia seja cada vez mais 

respeitada. E, quando a polícia respeita 

o cidadão, independentemente de quem 

seja ele, a legitimidade da atuação da 

polícia e do Estado se apresenta com 

muita naturalidade", afirmou. 

 

Combate às ilegalidades 

 

Na mesma sessão, a ministra Laurita 

Vaz destacou a importância da 

jurisprudência do STJ sobre o 

reconhecimento pessoal, especialmente 

como forma de aperfeiçoar a atuação da 

Justiça no exame das provas. 

 

Para o ministro Sebastião Reis Júnior, a 

Justiça brasileira, muitas vezes, "tem 

preferido procurar um culpado, e não o 

culpado" em cada caso. Com a 

simplificação de procedimentos em 

matéria penal, o ministro apontou que o 

Judiciário e o Ministério Público têm 

aceitado qualquer informação 

apresentada pela polícia. 

 

"Estamos revisitando esse e outros 

temas — busca e apreensão, 

reconhecimento pessoal, habeas corpus 

coletivo, requisitos da prisão preventiva 

— sempre visando garantir direitos 

individuais em face da atuação do 

Estado-juiz", afirmou.   

 

O ministro Antonio Saldanha Palheiro 

reforçou a necessidade de combate às 

ilegalidades e injustiças que têm sido 

cometidas no reconhecimento de 

pessoas.  

 

Por fim, o desembargador convocado 

Olindo Menezes alertou que a 

jurisprudência mais recente do STJ 

ainda não foi completamente acolhida 

pelo próprio Judiciário, pelo Ministério 

Público e pelo segmento policial. Às 

vezes, apontou o magistrado, confunde-

se o entendimento do STJ com um 

"aceno ao crime" ou uma disposição 

contrária ao trabalho policial, quando, 

na verdade, a posição do tribunal traduz 

um novo momento de respeito às 

garantias constitucionais. Com 

informações da assessoria de imprensa 

do Superior Tribunal de Justiça. 

 

HC 700.313 

HC 734.709 

HC 709.986 
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Toffoli remete processos 
contra ex-ministro da 
Educação à Justiça Federal 
 
14 de junho de 2022, 10h38 
Por Rafa Santos 
 
Só é possível prorrogar a competência 

relativa ao foro especial caso já tenha 

sido encerrada a instrução processual e 

intimadas as partes para apresentação 

de alegações finais.  

 

Ribeiro foi denunciado por homofobia 
Marcello Casal jr./Agência Brasil 

 

Com base no entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal na Questão 

de Ordem na Ação Penal 937, o ministro 

Dias Toffoli ordenou que a denúncia 

contra o ex-ministro da Educação, 

Milton Ribeiro, por homofobia seja 

enviada para a Justiça Federal do 

Distrito Federal. 

 

A decisão atendeu pedido da PGR, que 

defendeu que a competência da 

denúncia deveria ser declinada à Seção 

Judiciária do Distrito Federal para 

continuidade e adoção das providências 

cabíveis. 

 

"Pelo exposto e acolhendo o parecer da 

d. PGR, reconheço a incompetência 

desta Suprema Corte para processar e 

julgar o feito, em favor da Justiça 

Federal da Seção Judiciária do Distrito 

Federal para onde devem ser remetidos 

os autos", assinalou Toffoli na decisão.  

 

A PGR ofereceu denúncia contra Ribeiro 

por causa de uma entrevista concedida 

ao Estadão em 2020.  Ao ser 

questionado sobre educação sexual nas 

escolas, o então ministro disse que é um 

tema importante para evitar gravidez 

precoce — mas que não acha necessário 

debater questões de gênero e 

sexualidade em sala de aula.  

 

"Acho que o adolescente, que muitas 

vezes, opta por andar no caminho do 

homossexualismo (sic), tem um 

contexto familiar muito próximo, basta 

fazer uma pesquisa. São famílias 

desajustadas, algumas. Falta atenção do 

pai, falta atenção da mãe. Vejo menino 

de 12, 13 anos optando por ser gay, 

nunca esteve com uma mulher de fato, 

com um homem de fato, e caminhar por 

aí. São questões de valores e princípios", 

afirmou o ministro na entrevista. 

 

Na denúncia, a PGR argumenta que o 

ex-ministro induziu o "preconceito 

contra homossexuais colocando-os no 

campo da anormalidade" e reforçou o 

"estigma social" contra a população 

LGBTQIA+. 

 

Na decisão, Toffoli assinalou que, uma 

vez que os fatos teriam sido praticados 

por agente público federal, no exercício 

de suas funções, deve ser aplicada regra 

da Constituição Federal (artigo 109, 

inciso IV) que atribui aos juízes federais 

a competência para processar e julgar 

crimes políticos e infrações penais 

nesses casos. 

 

O relator observou, ainda, que a conduta 

foi consumada em Brasília (DF), onde a 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-14/toffoli-remete-processos-milton-ribeiro-justica-federal#author
https://www.conjur.com.br/2022-jan-31/ministro-educacao-denunciado-crime-homofobia
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entrevista foi concedida, daí a 

competência da Justiça Federal no 

Distrito Federal. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

PET 9.209 

PET 9.186 
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Gilmar: juízes devem 
promover defesa 
intransigente dos direitos 
fundamentais 
 
14 de junho de 2022, 8h22 
Por Sérgio Rodas 
 
Os magistrados devem ter consciência 

do papel institucional do Poder 

Judiciário, sensibilidade e humanismo 

em sua atuação e promover a defesa 

intransigente dos direitos e das 

garantias fundamentais. Esse foi o 

recado que o ministro do Supremo 

Tribunal Federal Gilmar Mendes 

passou nesta segunda-feira (13/6) a 

juízes recém-empossados do Rio de 

Janeiro. 

 

Gilmar Mendes disse que juízes devem 

se preocupar com superencarceramento 
Fellipe Sampaio/SCO/STF 

 

Em cerimônia no Tribunal de Justiça 

fluminense, o Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio de Janeiro agraciou 

Gilmar Mendes com a medalha 

comemorativa dos 90 anos da criação da 

Justiça Eleitoral. A sessão faz parte das 

homenagens pelos 20 anos de Supremo 

do ministro, que serão completados na 

próxima segunda-feira (20/6). 

 

Criada pelo TRE-RJ neste ano para a 

comemoração dos 90 anos da Justiça 

Eleitoral no Brasil, a medalha é 

destinada a personalidades do mundo 

jurídico que contribuíram de forma 

efetiva para a Justiça Eleitoral. Nos dois 

períodos da gestão de Gilmar como 

presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral, foram desenvolvidos projetos 

importantes como o aplicativo e-Título, 

a implantação da usina fotovoltaica e o 

encaminhamento do projeto de lei que 

trata da reativação do Centro Cultural da 

Justiça Eleitoral, no Rio de Janeiro. 

 

Em palestra aos novos magistrados, 

Gilmar lembrou que, muitas vezes, 

juízes representam a última trincheira 

do Estado de Direito. "Esse peso 

institucional faz com que juízes devam 

receber as partes e seus advogados e 

refletir sobre suas razões. Sempre que 

posso, marco audiência e ouço os 

advogados. Isso é fundamental. É 

fundamental que nós estejamos abertos, 

que não sejamos dogmáticos". 

 

Magistrados devem abraçar a 

tecnologia, especialmente se ela permitir 

que os processos corram mais 

rapidamente, disse o ministro. No 

entanto, apontou, juízes não podem 

esquecer a importância de estarem 

presentes em suas comarcas. "É a 

presença da autoridade judicial que 

permite que, em última instância, haja 

uma resposta. E sabemos que continua a 

haver um imenso déficit nessa seara". 

 

Gilmar também destacou que a questão 

carcerária é uma das mais importantes 

para o Judiciário. Dados do Banco 

Nacional de Monitoramento de Prisões 

do Conselho Nacional de Justiça, 

divulgados pelo jornal O Globo, indicam 

que a epidemia de Covid-19 pode ter 

levado o Brasil ao marco de 919.651 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-14/juizes-promover-defesa-intransigente-direitos-gilmar#author
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presos. E cerca de 40% deles são 

provisórios. 

 

"É um problema do Judiciário porque é 

o juiz quem prende e o juiz quem solta, 

quem decide", declarou o ministro. Ele 

lembrou a importância das medidas 

cautelares alternativas à prisão e da 

audiência de custódia. E defendeu que 

juízes realmente analisem a necessidade 

da detenção, evitando a conversão 

automática da prisão em flagrante em 

preventiva. 

 

E o encarceramento, por si só, não 

melhora a segurança pública, destacou. 

"Muitos dos presídios são escritórios do 

crime". Gilmar também disse ser 

favorável a descriminalizar a posse de 

drogas para uso pessoal, como ele já 

votou no STF, até porque a Lei 

11.343/2006 aumentou muito o número 

de encarcerados por tráfico de 

entorpecentes. 

 

O magistrado ainda afirmou que 

equidistância e imparcialidade não 

significam distanciamento e 

insensibilidade. "Para fazer justiça de 

verdade, é preciso escutar todos os 

argumentos com empatia e alteridade". 

 

Ele deu o exemplo da adolescente de 15 

anos que, em 2007, ficou presa por 26 

dias numa cela com 30 homens, em 

Abaetetuba (Pará), sendo 

constantemente estuprada. A então alta 

comissária das Nações Unidas para 

Direitos Humanos, Louise Arbour, 

cobrou o Brasil sobre isso. Gilmar, que 

na época era presidente do STF e do 

CNJ, tentou explicar que havia uma 

dificuldade no Brasil devido à gestão 

dupla do sistema carcerário pelo juiz da 

execução penal e pelo gestor dos 

presídios. 

 

Após ouvir as explicações do ministro, 

Louise Arbour disse: "Bem, esses fatos 

lamentáveis podem ocorrer em qualquer 

lugar. Mas os senhores não acham que 

demorar 20 ou 30 dias para descobrir 

isso é um tanto exagerado?". Gilmar só 

conseguiu responder: "Sim". "Mas disse 

a mim mesmo que nunca mais ia ouvir 

um desafio daquela índole sem ter feito 

algo. E me preparei para lançar os 

mutirões carcerários no CNJ no 

primeiro dia. Porque era extremamente 

constrangedor não ter feito algo nessa 

seara", explicou o ministro, ressaltando 

a importância de magistrados terem 

coragem e disposição no enfrentamento 

dos desafios à implantação dos direitos 

fundamentais. 

 

Por fim, o ministro ressaltou a 

relevância de olhar para os mais pobres 

ao decidir. E afirmou que juízes devem 

ter humanismo, noção de realidade e 

humildade. Gilmar lembrou que, há 

alguns anos, era confrontado nas ruas 

por gente que falava que ele era o 

ministro que "liberta geral". "Porém, o 

cenário mudou, e hoje vivo momentos 

de reconhecimento e aplausos", disse o 

ministro. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-
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OAB/SC aplica reajuste de 
66,2% em honorários de 
advogados dativos 
 
A seccional também conquistou, junto 
ao TJ/SC, a aprovação de orçamento 
para custear o sistema AJG: R$ 52,52 
milhões para a remuneração destes 
profissionais este ano. 
 
terça-feira, 14 de junho de 2022 
 
Nesta segunda-feira, 14, a OAB/SC 

oficializou reajuste de 50% no piso e de 

20% no teto da tabela da advocacia 

dativa, que atende gratuitamente a 

população hipossuficiente em Santa 

Catarina. Sob o comando da presidente 

da Seccional, Cláudia Prudêncio, os 

índices foram aprovados pelo Conselho 

da Magistratura do TJ/SC, instituição 

que gerencia o fundo destinado ao 

serviço de AJG - Assistência Judiciária 

Gratuita no Estado. 

 

Somado à reposição já concedida pelo 

Judiciário no início do ano, os 

profissionais dativos catarinenses 

contam com 66,2% de reposição no piso 

da tabela de honorários. Além disso, a 

Seccional conquistou junto ao TJSC a 

aprovação de orçamento também 

histórico para custear o sistema AJG: 

R$ 52,52 milhões para a remuneração 

destes profissionais este ano e uma 

previsão de receita para o triênio 2022 

- 2024 superior a R$ 150 milhões. 

 

"São profissionais que dão amparo 

jurídico para garantir a plena 

cidadania de uma grande parcela da 

população, contribuindo de forma 

significativa para que o acesso à 

Justiça e a defesa dos direitos dos mais 

necessitados sejam atendidos, e que 

merecem ser remunerados de forma 

digna. Por isso não poupamos esforços 

para dar continuidade à interlocução e 

ao trabalho iniciado por aqueles que 

nos antecederam em busca da 

valorização da advocacia 

dativa", destacou Cláudia Prudêncio. 

 

O sistema AJG foi implementado em 

Santa Catarina em abril de 2019 e, 

desde então, os mais de 10 mil 

advogados dativos do Estado já 

atenderam quase 197 mil pessoas. 

Segundo o IBGE, Santa Catarina conta 

com população de 750 mil pessoas na 

faixa da pobreza ou extrema pobreza. 

 

 
OAB/SC conquista reajuste de 66,2% 

para advogados da assistência 

judiciária gratuita.(Imagem: Arte 

Migalhas) 

 

Valorização da advocacia dativa 

 

"Valorizar a advocacia dativa é 

prioridade no Sistema OAB, a cumprir 

duas importantes missões 

institucionais. A de fornecer 

oportunidade para a advocacia, 

principalmente para os jovens, que 

estão iniciando a profissão num 

mercado competitivo. E a função de 

distribuição de justiça social, já que a 

Defensoria Pública não tem a 

capilaridade que os advogados têm 

para atendimento do cidadão 

hipossuficiente", ponderou o vice-

presidente nacional da OAB, Rafael 

Horn.  

 

https://www.migalhas.com.br/
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No Estado, a Defensoria Pública só tem 

atuação em 24 das 111 Comarcas, e 

mesmo naquelas onde há defensor 

público a demanda é superior à 

capacidade de atendimento do órgão. 

 

Na sessão do Conselho da Magistratura, 

foi o presidente do TJ/SC, João 

Henrique Blasi, o relator da proposta de 

reposição da tabela de honorários 

dativos, após acolhimento do pleito da 

presidente da OAB/SC, que ele 

anunciou em maio no colégio de 

presidentes de subseções da seccional. 

 

"Temos gratidão ao desembargador 

João Henrique Blasi e aos demais 

integrantes do egrégio Conselho por 

acreditarem nesta parceria e 

atenderem o pleito. Esta conquista é 

fruto da interlocução entre a OAB/SC e 

os Poderes Executivo e Judiciário 

Catarinenses", frisou Cláudia 

Prudêncio em sua sustentação. 

  

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

/367956/oab-sc-aplica-reajuste-de-66-

2-em-honorarios-de-advogados-dativos  

 
Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/367956/oab-sc-aplica-reajuste-de-66-2-em-honorarios-de-advogados-dativos
https://www.migalhas.com.br/quentes/367956/oab-sc-aplica-reajuste-de-66-2-em-honorarios-de-advogados-dativos
https://www.migalhas.com.br/quentes/367956/oab-sc-aplica-reajuste-de-66-2-em-honorarios-de-advogados-dativos
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Maioria do STF derruba veto 
de Bolsonaro em tributação 
de combustível 
 
Votação só será finalizada no próximo 
dia 20/6. 
 
terça-feira, 14 de junho de 2022 
 
Nesta segunda-feira, 13, os ministros do 

STF, em plenário virtual, formaram 

maioria (7 a 4) no sentido de derrubar o 

veto do presidente Jair Bolsonaro que 

manteve a isenção do II - Imposto de 

Importação e do IPI - Imposto sobre 

Produtos Industrializados na 

importação de petróleo e derivados por 

empresas da Zona Franca de Manaus. 

 

Apesar de todos os ministros terem 

votado, o caso só será finalizado no 

próximo dia 20/6. 

 

Entenda 

 

O Partido Solidariedade ajuizou ADPF 

no Supremo para questionar o veto de 

Bolsonaro que manteve a isenção do II 

e do IPI na importação de petróleo e 

derivados por empresas da Zona Franca 

de Manaus. Trata-se do veto ao artigo 

8º da lei 14.183/21. 

 

A norma foi publicada em 15/7/21 e, em 

seu texto original, no artigo 8º, 

afirmava expressamente que petróleo, 

lubrificantes e combustíveis líquidos e 

gasosos derivados de petróleo 

passavam a ser uma exceção à isenção 

fiscal concedida à entrada de 

mercadorias estrangeiras na Zona 

Franca de Manaus. No mesmo dia, 

porém, o presidente republicou o texto 

vetando o dispositivo. 

 

Ao STF, a legenda afirma que o veto 

"desrespeitou prazos e procedimentos 

rigidamente estabelecidos pela 

Constituição Federal", uma vez que ele 

foi realizado após a publicação da lei. 

Segundo o Solidariedade, Bolsonaro 

desrespeitou o princípio da separação 

dos poderes. 

 

 
Maioria do STF derruba veto de 

Bolsonaro em tributação de 

combustível.(Imagem: Wellington 

Macedo/Folhapress) 

 

Votos 

 

O caso começou a ser analisado em abril 

deste ano, mas foi suspenso por pedido 

de vista. Na ocasião, a relatora Cármen 

Lúcia votou pelo não conhecimento da 

ação e, se superado o não 

conhecimento, pela improcedência do 

pedido. Para a ministra, o partido não 

fundamentou adequadamente seu 

questionamento. 

 

Cármen Lúcia foi acompanhada por 

Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes 

Marques. 

 

Em sentido diverso votou o 

ministro Luís Roberto Barroso, que 

inaugurou a divergência. 

 

S. Exa. votou para declarar a 

inconstitucionalidade do veto e, assim, 

restabelecer a vigência do art. 8º da lei 

14.183/21. Eis a tese proposta: "O poder 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14183.htm
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/2862F6B95A390B_voto-carmen.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/2862F6B95A390B_voto-carmen.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/E911AF4C082A0B_voto-nunes.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/E911AF4C082A0B_voto-nunes.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/2994A942A33F69_voto-barroso.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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de veto previsto no art. 66, § 1º, da 

Constituição não pode ser exercido 

após o decurso do prazo constitucional 

de 15 (quinze) dias." 

 

"No caso presente, o prazo para o 

exercício da prerrogativa de vetar o 

projeto de lei de conversão se entendeu 

até 14.07.2021. Nessa data, o 

Presidente da República editou a 

Mensagem de Veto nº 339/2021 - na 

qual o art. 8º do Projeto de Lei de 

Conversão nº 12/2021 não era 

mencionado - e encaminhou o texto da 

Lei nº 14.183/2021 para publicação. 

Foi somente no dia seguinte, quando o 

prazo já havia expirado, que se 

providenciou a publicação de edição 

extra do diário oficial para a 

divulgação de novo texto legal com a 

aposição adicional de veto a 

dispositivo que havia sido sancionado 

anteriormente." 

 

Barroso foi acompanhado pelos 

ministros Gilmar Mendes, Edson 

Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa 

Weber. Em seguida, Alexandre de 

Moraes pediu vista. 

 

Com a devolução dos autos para 

julgamento, Moraes acompanhou a 

divergência de Barroso, assim como o 

presidente do STF, ministro Luiz Fux, 

formando maioria de 7 a 4. 

 

Até 20/6 os ministros podem pedir 

vista ou destaque. 

 

 Processo: ADPF 893 

  

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

/367943/maioria-do-stf-derruba-veto-

de-bolsonaro-em-tributacao-de-

combustivel  

 

Retorne ao índice 
  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/2130A29D3D9D28_voto-gilmar.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/837EDFCB53E66D_voto-moraes.pdf
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/837EDFCB53E66D_voto-moraes.pdf
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6281983
https://www.migalhas.com.br/quentes/367943/maioria-do-stf-derruba-veto-de-bolsonaro-em-tributacao-de-combustivel
https://www.migalhas.com.br/quentes/367943/maioria-do-stf-derruba-veto-de-bolsonaro-em-tributacao-de-combustivel
https://www.migalhas.com.br/quentes/367943/maioria-do-stf-derruba-veto-de-bolsonaro-em-tributacao-de-combustivel
https://www.migalhas.com.br/quentes/367943/maioria-do-stf-derruba-veto-de-bolsonaro-em-tributacao-de-combustivel
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Adoção é irrevogável e 
desistência não existe, explica 
juiz 
 
Quem desiste do processo em estágio de 
convivência deve ser excluído dos 
cadastros de adoção e pode responder 
por danos à criança. 
 
terça-feira, 14 de junho de 2022 
 
Recentemente, episódio envolvendo a 

atriz Carol Nakamura e seu "filho 

adotivo" levantou o debate sobre 

"desistência de adoção". A artista disse, 

em suas redes sociais, que o menino, 

que morava com ela havia três anos, 

resolveu voltar a morar com a mãe 

biológica. Mas o caso de Carol 

Nakamura não era de adoção formal - 

ela apenas tinha a guarda provisória do 

menino. 

 

Afinal, existe "desistência de adoção"?  

Em entrevista à TV Migalhas, o juiz de 

Direito Ibere de Castro Dias, titular da 

vara de infância e Juventude protetiva 

de Guarulhos/SP, explica que o 

processo de adoção é um ato 

irrevogável, e que não existe 

desistência. 

 

O magistrado explica o passo a passo do 

processo de adoção e esclarece que 

quem desiste de adotar durante o 

estágio de convivência deve ser excluído 

dos cadastros, podendo, inclusive, 

responder por danos à criança. 

 

Conforme esclarece o magistrado, a 

adoção, por lei, é irrevogável, e o termo 

"desistir" não é técnico no Direito 

brasileiro. Existe inclusive uma 

previsão no Estatuto da Criança e do 

Adolescente de que a pessoa que já está 

no estágio de convivência, que já tem a 

guarda da criança para fins de adoção, e 

desiste da adoção, deve ser excluída dos 

cadastros. Como regra, essa pessoa 

nunca mais vai poder adotar. 

 

"Se ela recebe uma criança do perfil 

que ela indicou e, durante o estágio de 

convivência, desiste da adoção, ela 

deve ser excluída dos cadastros e 

nunca mais vai poder adotar - salvo se 

houver alguma justificativa 

excepcional." 

 

O juiz destaca que, nestes casos, a 

pessoa ainda está sujeita a arcar com 

indenização por danos morais, a 

depender da situação, e até com 

alimentos para a criança - tanto na 

função elementar, quanto, por exemplo, 

um tratamento psicológico, ou aquilo 

que seja necessário para restabelecer a 

saúde mental da criança a partir do 

trauma que experimentar por conta da 

desistência da adoção. 

 

Estágio de convivência 

 

O estágio de convivência é um período 

anterior à finalização da adoção - 

quando finalmente adotante e adotado 

passam a conviver. O juiz Ibere Dias 

explica que a finalidade é viabilizar que 

as pessoas que atuam no procedimento 

da adoção verifiquem se o vínculo que 

está se formando entre adotante e 

adotado se forma de modo adequado, 

saudável, robusto o suficiente para 

assegurar à criança todos os direitos 

que ela tem, como respaldo psicológico 

e afetivo. 

 

"É um momento a partir do qual 

adotantes e adotados passam conviver 

mais diretamente, inclusive com a 

possibilidade de a criança ou 

https://www.youtube.com/tvmigalhas
https://www.migalhas.com.br/tudo-sobre/ibere-de-castro-dias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
https://www.migalhas.com.br/
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adolescente irem morar com a pessoa 

que adota." 

 

No Brasil, o prazo desse estágio de 

convivência é de 90 dias, podendo ser 

prorrogado uma vez por até 90 dias. O 

juiz explica que o tempo efetivo vai 

depender de quais as condições 

psicológicas de quem recebe a criança, 

se a pessoa está bem preparada para a 

adoção e, claro, qual o histórico da 

criança. Então, esse prazo pode ser 

alterado. 

 

"O importante é que desse estágio saia 

uma adoção segura, que atenda a 

todos os direitos da criança." 

 

Conclusão da adoção 

 

A adoção é concluída por meio da 

sentença de adoção - documento que 

torna, definitivamente, a pessoa que 

adota pai ou mãe da criança ou do 

adolescente sendo adotado. 

 

A partir da sentença, todos os registros 

civis serão feitos, incluindo nome de 

quem adota nos registros civis da 

criança, e o processo de adoção é 

concluído. 

 

Mas, o juiz ressalta: a partir do 

momento que a pessoa que adota recebe 

a criança com guarda para fins de 

adoção, mesmo antes da sentença, 

qualquer eventual desistência acarreta 

sua exclusão dos cadastros de adoção. 

 

Passo a passo 

 

Confira, abaixo, um passo a passo para 

quem deseja adotar. 

 
1 

Quem pode adotar 

 

Qualquer pessoa maior de 18 anos, 

desde que exista a diferença mínima de 

16 anos entre adotado e adotante. 

 

 
2 

Por onde começar? 

 

Procure a vara da Infância e da 

Juventude da sua região. Lá, você será 

orientado quanto à documentação 

necessária para dar entrada no 

pedido. Também é possível fazer um 

pré-cadastro no site do CNJ antes de 

comparecer à vara, e buscar o local 

munido de protocolo e documentos 

necessários. 

 

https://www.cnj.jus.br/sna/
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3 

Qual o próximo passo? 

 

Apresentada toda a documentação, o 

pedido será registrado e você deve 

aguardar o cartório chamar para uma 

entrevista inicial. Serão feitas 

avaliações técnicas, como estudo social 

e psicológico. Você também passará por 

um curso preparatório. 

 

 
4 

Curso preparatório 

 

O curso esclarece dúvidas sobre adoção. 

Algumas comarcas oferecem o curso 

antes mesmo da apresentação da 

documentação, para que a pessoa possa 

amadurecer a ideia e certificar-se de 

que deseja adotar. 

 

 
5 

Aval da Justiça 

 

Concluídas as etapas iniciais, o 

processo segue para o Ministério 

Público e, depois, para a decisão do juiz, 

que vai proferir a sentença. Com a 

decisão favorável, você estará apto a 

adotar. 

 

 
6 

Busca por um filho 

 

O Sistema Nacional de Adoção e 

Acolhimento será o responsável por 

cruzar as informações entre perfis do 

pretendente e das crianças e a vara vai 

entrar em contato para informar sobre 

a possibilidade de aproximação com o 

adotante e início do estágio de 

convivência. 
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7 

Efetivação da adoção 

 

Terminado o estágio de convivência, o 

setor técnico apresentará relatório ao 

MP e o processo segue ao juiz para 

decisão final. Com a sentença, o 

adotante está apto a registrar seu filho! 

Toda a documentação será gratuita.   

  

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

/367933/adocao-e-irrevogavel-e-

desistencia-nao-existe-explica-juiz  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/367933/adocao-e-irrevogavel-e-desistencia-nao-existe-explica-juiz
https://www.migalhas.com.br/quentes/367933/adocao-e-irrevogavel-e-desistencia-nao-existe-explica-juiz
https://www.migalhas.com.br/quentes/367933/adocao-e-irrevogavel-e-desistencia-nao-existe-explica-juiz
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Propostas no Congresso 
Nacional tentam reverter 
normas anticoncorrenciais da 
ANTT 
 
Revisão do circuito fechado poderia 
gerar novos empregos, reduzir preços 
de passagens e aumentar PIB em R$ 2,7 
bilhões 
 
REDAÇÃO JOTA 
14/06/2022 09:13 
 
comentários 

Fachada do Congresso Nacional / 

Crédito: Edilson Rodrigues/Agência 

Senado 

 

Hoje no Congresso Nacional diferentes 

iniciativas tentam solucionar a 

complexa situação enfrentada por 

empresas que inovam no setor de 

transportes. Sobre o tema, tramitam 

desde projetos de lei a Medidas 

Provisórias, que são promulgadas pelo 

Executivo mas precisam de análise do 

Parlamento, passando por projetos de 

decreto legislativo. 

 

Um dos alvos mais importantes é a 

chamada norma do circuito fechado, por 

meio do qual uma empresa fica obrigada 

a ir e voltar com o mesmo grupo 

transportado para o local de origem, 

com baixíssima flexibilidade, tornando o 

frete mais caro em virtude da ociosidade 

da frota e do motorista. Este frete mais 

caro, faz com que o grupo transportado 

pague mais caro pelo serviço.  

 

Esta regra, instituída por decreto 

presidencial em 1998 e replicada pela 

Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT) por meio de 

resolução em 2015, foi sinalizada como 

anticoncorrencial por órgão do 

Ministério da Economia, em parecer de 

31 de janeiro deste ano. O documento 

recomenda a revogação de ambas as 

normativas.  

 

A regra de circuito fechado determina 

que a empresa de fretamento de 

transporte, obrigatoriamente, 

transporte os mesmos passageiros nos 

trajetos de origem e destino (ida e volta), 

na mesma hora e data da viagem, 

conforme programação apresentada à 

ANTT. Segundo os argumentos 

contrários, a regra também criaria 

reserva de mercado artificial para o 

segmento, e seria incompatível com as 

plataformas digitais que ofertam 

serviços de transporte de passageiros na 

modalidade de fretamento colaborativo. 

 

“O circuito fechado é um dos maiores 

inimigos da inovação quando falamos de 

transportes. Isso porque ele obriga que, 

numa viagem de ônibus, os passageiros 

da ida tenham que ser os mesmo da 

volta. Isso inviabiliza as linhas ofertadas 

pelos apps de ônibus, que hoje operam 

sem a segurança jurídica necessária”, 

argumenta o deputado Vinicius Poit 

(Novo-SP), autor de um dos projetos que 

busca modificar a regra. 

 

Segundo o deputado, bastaria perguntar 

aos clientes o que eles preferem: as 

linhas tradicionais de ônibus ou as 

linhas inovadoras, com ônibus seguros e 

de qualidade superior. Para reverter esse 

https://www.jota.info/autor/redacao-jota
https://www.jota.info/coberturas-especiais/regulacao-inovacao/propostas-no-congresso-nacional-tentam-reverter-normas-anticoncorrenciais-da-antt-14062022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/antt
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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cenário, ele protocolou o PDL 

494/2020. Ao defender o projeto, Poit já 

afirmou, também, que empresas de 

fretamento são extremamente 

relevantes para a manutenção e o 

crescimento do setor. 

 

“Temos previsão de votar esse projeto na 

Comissão nessa próxima semana [a 

entrevista foi feita na semana passada, 

logo o deputado se referia a esta semana] 

e caminhar com a pauta antes do recesso 

parlamentar”, diz o parlamentar.  

 

Márcio Labre (PL-RJ) é outro 

parlamentar preocupado com a pesada 

regulação do setor. “A gente defende 

muito essa pauta porque nós estamos 

tratando, primeiro, de retirar o 

oligopólio que está há um século no 

mercado. É uma hegemonia de algumas 

empresas que controlam as principais 

linhas de ônibus de viagens no Brasil”, 

avalia. E isso tem, na análise dele, 

estrangulado a possibilidade de 

expansão do turismo pela falta de 

alternativa de trechos. 

 

“Quem oferece isso são esses aplicativos 

que conseguem trazer usuários e 

consumidores que não estariam nesse 

mercado. Porque são preços às vezes 

abaixo da metade do valor de uma 

passagem normal, devido à 

racionalização e otimização de custos 

que os aplicativos fazem”, explica.  

 

Labre avalia que, desta forma, o setor 

passa por uma expansão e isso amplia a 

capacidade dos negócios de turismo no 

Brasil. “E, por isso, nós estamos 

trabalhando aqui no ambiente 

legislativo para tirar um pouco dessas 

travas que a ANTT impôs. A minha 

proposta revoga uma portaria da ANTT 

que torna clandestino o fretamento por 

aplicativo”, resume.  

 

De acordo com estudo publicado pela 

LCA Consultores em março deste ano, a 

derrubada da regra do circuito fechado e 

revisão de normas da ANTT poderia 

gerar um impacto positivo de R$ 2,7 

bilhões no PIB. Henrique Vicente, 

especialista em políticas públicas da 

consultoria, explica que o valor foi 

resultado de uma hipótese de redução de 

20% nos preços de viagens de ônibus 

com a ampliação da concorrência no 

setor. 

 

“As empresas como a  Buser, que 

ligaram tecnologia ao comércio, 

inovaram na prestação desse serviço e a 

nossa visão é de que essa mudança de 

regras permitiria novas formas de 

oferecimento dos serviços de forma mais 

ampla”, detalha.  

 

Vicente explica que no estudo, foi feita 

uma simulação sobre quais seriam os 

impactos socioeconômicos a partir de 

um cenário de queda de preços. Essa 

redução de valores se daria pela entrada 

de novos players no mercado, 

aumentando a concorrência. Com a 

queda, estima-se a entrada de 7,8 

milhões de novos passageiros 

transportados por ano, 63 mil novos 

empregos e R$ 463 milhões em 

impostos, calculando-se efeitos diretos e 

indiretos.  

 

“O circuito fechado cria uma amarra às 

empresa no fretamento. A nossa 

avaliação é que, sem essa amarra, as 

empresas consigam oferecer o serviço de 

outras formas”, avalia Vicente. 

 

Neste momento de retomada das 

atividades depois dos momentos mais 

duros da crise sanitária da Covid-19, esta 

seria uma forma de auxiliar a economia 

do país sem que sejam feitos 

investimentos diretos por parte dos 

governos.  
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No Executivo, o debate sobre o 

afastamento da regra do circuito fechado 

para fretamento de ônibus que fazem 

viagens em rodovias é feito na Secretaria 

de Advocacia da Concorrência e 

Competitividade do Ministério da 

Economia (SEAE), no âmbito do 

programa Frente Intensiva de Avaliac ̧ão 

Regulatória e Concorrencial (FIARC), do 

Ministério da Economia.  

 

A Buser fez questionamentos ao governo 

federal e o estudo produzido a partir daí 

aponta que a manutenção desta norma 

representa um ônus regulatório da 

ordem de R$ 1 bilhão ao ano. A 

discussão seguiu linha diferente da 

adotada pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT). A 

Secretaria concordou que a regra de 

circuito fechado no transporte 

rodoviário de passageiros sob o regime 

de fretamento, prevista no Decreto no 

2.521, de 1998, e na Resoluc ̧ão da ANTT 

4.777, de 2015, restringe a forma pela 

qual o agente privado deve prestar sua 

atividade e a liberdade de escolha e de 

contratação pelo usuário do servic ̧o, 

além de gerar ociosidade da frota e da 

mão de obra, o que gera ineficiência. 

 

Confira as principais propostas 
relacionadas ao tema que 
tramitam na Câmara dos 
Deputados 
 
1. PDL 69/2022 (derruba a portaria 

27 da ANTT) 

 

O projeto de decreto legislativo susta a 

Portaria 27/2022 da ANTT, de 3 de 

março deste ano, que padroniza o 

procedimento de fiscalização previsto na 

Resolução ANTT nº 4.287, de 13 de 

março de 2014. A portaria é entendida 

como um retrocesso, pois contradiz uma 

regulação aprovada recentemente e 

hierarquicamente superior.  

 

A Súmula nº 11, de 2 de dezembro de 

2021, define expressamente o que 

configura transporte clandestino de 

passageiros. Ela estabelece que será 

classificado como transporte 

clandestino apenas aquele realizado por 

pessoa física ou jurídica, sem qualquer 

autorização da ANTT. Havendo 

autorização, ainda que haja prestação do 

serviço em desconformidade com os 

limites autorizados, não estaria 

autorizada a aplicação da Resolução nº 

4.287 de 2014.  

 

O PDL defende que, ao publicar a 

Portaria nº 27, a ANTT extrapolou os 

limites da legalidade e da razoabilidade, 

uma vez que criou normas inovadoras, 

em contrariedade ao disposto nas 

Resoluções e na Súmula recentemente 

aprovada e publicada pela Agência. 

Observa-se que enquanto a Súmula nº 11 

restringe o conceito de transporte 

clandestino de passageiros a apenas 

aquele realizado sem qualquer 

autorização, em conformidade com o 

disposto na Resolução nº 4.287 de 2014, 

a Portaria nº 27 de 2022 elenca cerca de 

10 hipóteses de supostas infrações que 

se caracterizariam como transporte 

clandestino. Assim, a portaria da ANTT, 

contraria ato normativo 

hierarquicamente superior, o que a 

torna ilegal.  

 

“A Portaria, que se pretende ver sustada, 

exorbita seu poder regulamentar, 

infringe normas superiores e traz 

consigo a potencialidade de prejudicar 

todo o setor de transporte coletivo 

rodoviário de passageiros com 

interpretações indevidas daquilo que 

está previsto na legislação vigente. Dessa 

forma, com o objetivo de evitar a 

indevida aplicação de sanções às 

empresas submetidas à regulação e 

fiscalização da ANTT, conto com o apoio 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2318700


50 

 

dos nobres Deputados para SUSTAR a 

Portaria 27, de 03 de março de 2022, da 

Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT.”  

 

O deputado Rodrigo Coelho (Podemos-

CE), relator da matéria na comissão de 

Viação e Transportes, deu parecer 

favorável à ideia de sustar a portaria. Em 

8 de junho, integrantes da comissão 

pediram vista conjunta.  

 

2. PDL 494/2020 (revoga o decreto 

2521/98 – Circuito Fechado) 

 

O Projeto de Decreto Legislativo 494, de 

2020, permite que empresas de 

fretamento de ônibus possam atuar no 

transporte rodoviário interestadual de 

passageiros sem a limitação do circuito 

fechado, ou seja, sem a exigência de 

transportar um mesmo grupo de pessoas 

em datas predefinidas em trajetos de ida 

e volta. O texto, que tramita na Câmara 

dos Deputados, anula dispositivos do 

decreto que regulamenta a exploração 

de serviços de transporte rodoviário 

interestadual (Decreto 2.521/98). 

 

Segundo estudo de 2017 da 

Confederação Nacional dos Transportes 

(CNT), citado no projeto, 75% das 

empresas de fretamento brasileiras 

possuíam até 10 veículos e 61% 

possuíam até cinco. O mesmo estudo 

apurou que 57% dos empresários 

atribuíam a ociosidade primariamente 

aos entraves regulatórios e burocráticos. 

 

O PDL 494/20 está na Comissão de 

Viação e Transportes, aguardando o 

parecer do relator da proposta, 

deputado Carlos Chiodini (MDB-SC). ele 

chegou à comissão em novembro do ano 

passado. Depois de votada lá, segue para 

a Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC) e, na sequência, vai 

para apreciação do plenário.  

 

3. PL 148/2020 (pessoas físicas no 

transporte rodoviário) 

 

O Projeto de Lei 148/2020, de autoria de 

Abou Anni (PSL-SP),  permite que 

pessoas físicas prestem serviços de 

transporte rodoviário interestadual de 

passageiros em regime de fretamento 

mediante autorização do Poder 

Executivo. O texto altera a lei que criou 

a ANTT (Lei n° 10.233/01). Hoje, esse 

tipo de transporte só pode ser prestado 

por empresas que ofereçam linhas 

regulares, também mediante 

autorização.  

 

A ideia é que liberar o oferecimento do 

serviço a pessoas físicas retiraria o maior 

entrave para a ampliação da 

concorrência no setor. O projeto será 

analisado em caráter conclusivo pelas 

comissões de Viação e Transportes; e de 

Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 

4. PL 744/2022  (suprime do 

ordenamento a regra do “circuito 

fechado”) 

 

O Projeto de Lei 744/2022, de autoria do 

deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), 

altera a Lei 10.233, de 5 de junho de 

2001, que dispõe sobre a reestruturação 

dos transportes aquaviário e terrestre, 

cria a ANTT e outros órgãos. O PL 

ressalta que a demanda atendida pelo 

fretamento não é necessariamente a 

mesma atendida pelo transporte 

rodoviário, que está sujeito à tutela 

estatal para garantia da generalidade, 

regularidade e continuidade sobre a 

frequência mínima por mercado 

estabelecida pela ANTT.  

 

A regra do circuito fechado, segundo o 

PL, pode ser considerado um grande 

gargalo para o turismo, porque deixa de 

absorver um usuário que deseja viajar 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2265679
https://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1998/decreto-2521-20-marco-1998-437341-norma-pe.html
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2236659
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2236659
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com a possibilidade de paradas no 

percurso para a visitação de atrativos 

turísticos, mas que não quer se submeter 

ao modelo da excursão, por meio do qual 

está obrigado a fazer o mesmo caminho 

na volta.  

 

A proposta visa, portanto, suprimir do 

ordenamento a regra do circuito 

fechado, com o objetivo de reduzir o 

fardo regulatório para o setor de 

transporte rodoviário não regular, bem 

como diminuir o preço do frete para 

estímulo do turismo e contribuir com a 

redução das tarifas do transporte 

regular.  

 

5. Medida Provisória 1101, de 

2022 (Estabelece medidas 

emergenciais que atenuam os efeitos da 

crise nos setores de turismo e cultura) 

 

A Medida Provisória (MP) prorroga em 

mais um ano a possibilidade de 

remarcar viagens,  serviços e eventos 

culturais e de turismo impactados pela 

pandemia da Covid-19. A matéria foi 

aprovada pelo plenário da Câmara dos 

Deputados no dia 1° deste mês e, então, 

enviada ao Senado Federal para análise. 

Na última quarta-feira (8/6), a Casa 

revisora também aprovou a MP. Como 

não houve alteração no texto aprovado 

na Câmara, o projeto de lei de conversão 

segue para sanção presidencial. Com a 

aprovação da MP, as medidas 

emergenciais aprovadas em 2020 para 

aliviar o setor cultural e de turismo 

causados pela crise sanitária mundial 

continuarão em vigor até 31 de 

dezembro de 2023. 

 

Pelo texto, não há necessidade de 

ressarcir o consumidor por eventos 

adiados ou cancelados por causa da 

Covid-19, desde que seja possível 

remarcar ou que seja dado um crédito 

para uso futuro. Esse crédito terá prazo 

de 12 meses para ser usado, até 

dezembro de 2023. Caso a empresa não 

consiga remarcar nem dar o crédito ao 

consumidor, aí sim deverá fazer o 

ressarcimento.  

 

6. Medida Provisória n° 1112, de 

2022 (MP-Programa Renovar) 

 

Institui o Programa de Aumento da 

Produtividade da Frota Rodoviária no 

país, o Renovar. Um dos objetivos do 

projeto é tirar de circulação veículos no 

fim da vida útil e promover a atualização 

progressiva dos equipamentos. A 

matéria foi publicada em 1º de abril no 

Diário Oficial da União e prevê ações 

como desmonte ou destruição de 

veículos como sucata; redução dos 

custos de logística; inovação e criação de 

novos modelos de negócios; e melhoria 

da qualidade de vida dos profissionais de 

transporte. O programa pretende ainda 

contribuir para o alcance das metas 

previstas no Plano Nacional de Redução 

de Mortes e Lesões no Trânsito 

(Pnatrans). 

 

A Comissão Mista da MP 1112 teve o 

prazo de deliberação da matéria 

ampliado em 60 dias e, assim, tem até 11 

de agosto, somando o recesso 

parlamentar, para apresentar o 

resultado. Foram apresentadas 79 

emendas à medida provisória.  

 

REDAÇÃO JOTA – Brasília 

 
https://www.jota.info/coberturas-
especiais/regulacao-
inovacao/propostas-no-congresso-
nacional-tentam-reverter-normas-
anticoncorrenciais-da-antt-14062022   
 

Retorne ao índice 

  

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/151865
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/151865
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/152560
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/152560
https://www.jota.info/coberturas-especiais/regulacao-inovacao/propostas-no-congresso-nacional-tentam-reverter-normas-anticoncorrenciais-da-antt-14062022
https://www.jota.info/coberturas-especiais/regulacao-inovacao/propostas-no-congresso-nacional-tentam-reverter-normas-anticoncorrenciais-da-antt-14062022
https://www.jota.info/coberturas-especiais/regulacao-inovacao/propostas-no-congresso-nacional-tentam-reverter-normas-anticoncorrenciais-da-antt-14062022
https://www.jota.info/coberturas-especiais/regulacao-inovacao/propostas-no-congresso-nacional-tentam-reverter-normas-anticoncorrenciais-da-antt-14062022
https://www.jota.info/coberturas-especiais/regulacao-inovacao/propostas-no-congresso-nacional-tentam-reverter-normas-anticoncorrenciais-da-antt-14062022
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Diário de bordo da 
interoperabilidade entre 
registradoras 
 
Num Brasil acostumado a um único 
prestador de serviço por atividade, 
interoperabilidade foi um mecanismo 
inovador 
 
CAROLINE SEREJO CYPRIANO 
14/06/2022 12:10 
 
comentários 

Prédio do Banco Central em Brasília. 

Crédito: Leonardo Sá/Agência Senado 

 

Art. 26. A constituição de gravames e 

ônus, inclusive para fins de publicidade 

e eficácia perante terceiros, sobre ativos 

financeiros e valores mobiliários objeto 

de registro ou de depósito 

centralizado será realizada, 

exclusivamente, nas entidades 

registradoras ou nos depositários 

centrais em que os ativos financeiros e 

valores mobiliários estejam registrados 

ou depositados, independentemente da 

natureza do negócio jurídico a que 

digam respeito. 

Lei 12.810, de 15 de maio de 2013 

 

Corria o ano de 2017. Era o início do 

projeto de registro de recebíveis de 

cartão no Brasil. Hoje é raro, mas, à 

época, era comum nos reunirmos quase 

que semanalmente no regime 

presencial, na sede do Banco Central em 

Brasília, para compartilhar ideias com o 

regulador sobre o que seriam as tais 

“entidades registradoras” mencionadas 

na Lei 12.810/2013. 

 

Me recordo que, certa vez, em uma 

destas reuniões, perguntamos aos 

representantes do DENOR 

(Departamento de Regulação do 

Sistema Financeiro) ali presentes se a 

infraestrutura de registro de recebíveis 

de cartão seria provida pelo próprio 

Banco Central ou se entes privados 

poderiam prestar esse serviço. A 

resposta foi que seria provido por entes 

privados. Questionamos então quantas 

infraestruturas de mercado 

desempenhariam essa função. 

 

Os representantes ali presentes nos 

disseram que seriam tantas quantas 

tivessem interesse em fazê-lo. Foi 

naquele momento que entendemos que 

surgiria um conceito chamado tempos 

depois de “interoperabilidade”, o que 

nos parecia um mar ainda não navegado, 

pelo menos não no Brasil. Em um Brasil 

que vivia um cenário histórico no qual 

infraestrutura de mercado era sinônimo 

de um único prestador de serviço por 

atividade – a exemplo da compensação 

de cheques realizada unicamente pelo 

Compe do Banco do Brasil, da custódia 

de títulos públicos e depósito de ações 

unicamente na B3 e a liquidação de 

recebíveis de cartão exclusivamente 

no SLC da CIP –, a interoperabilidade 

foi concebida como um mecanismo 

inovador e audacioso. 

 

Intrigados com aquela conversa, 

realizamos então um levantamento de 

cases internacionais de entidades de 

registro para identificar se 

encontrávamos um benchmark para 

aquela realidade de ecossistema de 

infraestruturas de mercado 

https://www.jota.info/autor/caroline-serejo-cypriano
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#respond
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12810.htm
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sistemasautorizados_spb
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sistemasautorizados_spb
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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concorrentes coexistindo em simbiose[1]. 

Em nossa pesquisa encontramos 

registradoras em diversos países, porém 

todas utilizando-se de um sistema único 

operado por um governo central. A título 

de exemplo, temos a Personal 

Property Securities 

Register (PPSR) na Austrália, 

instituída antes de 2009. A PPSR é a 

única registradora australiana em que 

direitos reais de garantia podem ser 

registrados e consultados, 

independentemente da forma, da 

localização ou da natureza do outorgante 

ou a localização ou natureza do 

colateral[2]. É uma ferramenta para 

controle de risco de crédito. 

 

A Nova Zelândia possui um 

sistema extremamente parecido com o 

australiano, tendo a sua própria PPSR, 

instituída pelo New Zealand Personal 

Property Securities Act de 1999. A PPSR 

neozelandesa entrou em operação em 1° 

de maio de 2002 para centralizar 

os registros do 

país. Identificamos ainda uma PPSR 

no Maláui. Antes de fevereiro de 2016, 

quando a PPSR do Maláui entrou em 

operação, muitos bancos no país 

africano exigiam terrenos e construções 

como colateral de empréstimos, 

limitando o crescimento de pequenos e 

médios negócios (SMEs) que não 

conseguiam se capitalizar. A PPSR 

do Maláui é operada pelo Department of 

Registrar General (DRG), órgão do 

governo da República do Maláui. A 

PPSR do Maláui foi inspirada na PPSR 

da Nova Zelândia e no guia legislativo 

das Nações Unidas UNCITRAL e 

permite o registro de quaisquer 

propriedades móveis (veículos 

automotores, maquinário, cultivo, 

contas a receber e ativos vivos). 

A Colômbia e o México também 

apresentam estruturas de 

registro similares às demais. 

 

Apesar de não termos encontrado casos 

práticos de inúmeras infraestruturas de 

mercado prestando o mesmo serviço, a 

realidade era que as entidades 

registradoras de cartões começavam a 

surgir, iniciando os seus processos de 

autorização para funcionamento junto 

ao Banco Central, e o seu motivo de 

existência podia ser visto em muitos dos 

pilares da agenda do Banco 

Central em 2018, a chamada “Agenda 

BC+”: 

 

MAIS CIDADANIA 

FINANCEIRA – Aumentar a inclusão 

financeira da população e melhorar a 

comunicação e transparência entre 

instituições financeiras e seus clients 

 

LEGISLAÇÃO MAIS MODERNA – 

Proporcionar uma maior segurança 

jurídica às atribuições do Banco 

Central 

 

SFN MAIS EFICIENTE – Manter a 

adequação, o alinhamento e a 

convergência a padrões internacionais 

e reduzir o custo de observância 

 

CRÉDITO MAIS 

BARATO – Diminuir o custo de crédito 

para o tomador final e aumentar a 

competitividade e a flexibilidade na 

concessão de crédito[3] 

 

Diante do crescente pedido de 

autorização de registradoras à época, o 

embrião da interoperabilidade, na 

prática, nasceu com a obrigação de 

asseguração da unicidade constante da 

Circular BCB nº 3.912, de 5 de setembro 

de 2018: 

 

Art. 15-A. A constituição, alteração e 

desconstituição de ônus e gravames 

sobre ativos financeiros registrados 

somente pode ser realizada pela 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftn1
https://www.ppsr.gov.au/
https://www.ppsr.gov.au/
https://www.ppsr.gov.au/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11857
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftn2
https://ppsr.companiesoffice.govt.nz/
https://ppsr.companiesoffice.govt.nz/
https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf
https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/02/04/new-online-collateral-registry-system-facilitates-increased-access-to-business-loans-in-malawi#:~:text=New%20Online%20Collateral%20Registry%20System%20Facilitates%20Increased%20Access%20to%20Business%20Loans%20in%20Malawi,-February%204%2C%202016&text=A%20new%20registry%20aims%20to,use%20moveable%20assets%20as%20collateral
https://ppsr.registrargeneral.gov.mw/
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
https://uncitral.un.org/
https://portugues.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Fact-Sheets/DB17/DB17_SSA_Factsheet_PT.pdf
https://portugues.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Fact-Sheets/DB17/DB17_SSA_Factsheet_PT.pdf
https://www.iaca.org/wp-content/uploads/World-Bank-Group-Survey-Results.pdf
https://www.iaca.org/wp-content/uploads/World-Bank-Group-Survey-Results.pdf
https://www.iaca.org/wp-content/uploads/World-Bank-Group-Survey-Results.pdf
https://www.jota.info/tudo-sobre/banco-central
https://www.jota.info/tudo-sobre/banco-central
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftn3
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entidade registradora na qual os ativos 

financeiros estejam registrados, que 

deve adotar procedimentos voltados a: 

 

I – assegurar a unicidade e a 

continuidade das informações de ônus e 

gravames constituídos sobre ativos 

financeiros; [grifo nosso][…] 

 

E em 2019 esse conceito inédito de 

pioneirismo brasileiro se tornou 

norma ipsis litteris na forma do Art. 11 

da Circular BCB nº 3.952, de 27 de junho 

de 2019 (“Circ. 3.952”): 

 

Art. 11. Os sistemas de registro, por 

meio de regras, procedimentos e 

tecnologias compatíveis entre si, devem 

adotar mecanismos de 

interoperabilidade que possibilitem: I – 

a verificação da unicidade do registro 

de recebíveis de arranjo de pagamento; 

II – a troca das informações sobre as 

agendas de recebíveis necessárias para 

o cumprimento de suas obrigações 

perante os participantes; III – a troca 

das informações sobre os contratos de 

negociação de recebíveis de arranjo de 

pagamento necessárias para o 

cumprimento de suas obrigações 

perante os participantes; IV – a 

portabilidade do registro das agendas 

de recebíveis entre sistemas de registro; 

e V – a troca das demais informações 

necessárias para o cumprimento de 

suas obrigações perante os 

participantes, a serem estabelecidas na 

convenção de que trata o Capítulo V 

desta Circular. [grifo nosso][…] 

 

A extraordinariedade desse conceito 

veio acompanhada ainda de um tipo de 

regramento vanguardista: a 

autorregulação. Na mesma Circular 

3.952, em seu art. 13, o regulador 

imputou às próprias entidades 

registradoras a incumbência de 

estabelecer as regras afetas à 

interoperabilidade: 

 

Art. 13. Para fins de realização do 

registro de recebíveis de arranjo de 

pagamento, as entidades autorizadas a 

realizar a atividade de registro de 

ativos financeiros ou que se encontrem 

em processo de autorização na data de 

publicação desta Circular deverão 

convencionar entre si os seguintes 

aspectos relativos ao registro, bem 

como à utilização desses recebíveis em 

operações de negociação, entre outros 

aspectos julgados necessários ao 

cumprimento do disposto na legislação 

e na regulamentação: I – os 

procedimentos operacionais para 

possibilitar: c) a prestação dos serviços 

de interoperabilidade entre os sistemas 

de registro mencionados no art. 11; 

[grifo nosso][…] 

 

A “Exposição de Motivos” da Circular 

3.952 deixa evidente a intenção do 

regulador ao criar a interoperabilidade, 

abrindo a possibilidade de, por meio de 

uma única registradora, poder o 

participante consultar recebíveis 

registrados em qualquer outra 

registradora do ecossistema: 

 

A norma também estabelece diversos 

comandos de interoperabilidade entre 

sistemas de registro que, em última 

instância, deverão permitir aos agentes 

financiadores e às instituições 

credenciadoras e subcredenciadores 

operarem a partir de um único sistema 

de registro e, ainda assim, terem 

acesso, quando necessário, a recebíveis 

registrados em outros sistemas. Essa 

interoperabilidade deve permitir: – a 

unicidade do registro da agenda de 

recebíveis; II – a troca de informações 

sobre as agendas de recebíveis; Ill – a 

troca de informações sobre os contratos 

de negociação com recebíveis; IV – a 
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troca de informações sobre as 

solicitações de registro pelos usuários; e 

V – a portabilidade do registro dos 

recebíveis. 

 

Foi neste instante que aquele sonho se 

provou um enorme desafio. A 

coexistência de interesses opostos e 

tecnologias distintas era a realidade 

entre as três concorrentes[4] que 

buscavam formar a autorregulação da 

“Convenção entre entidades 

registradoras – Recebíveis de Arranjos 

de Pagamento” (Convenção). E após 

aproximadamente dois anos de 

trabalho, no dia 7 de junho de 2021 a 

interoperabilidade entrou em operação, 

por força da entrada em vigor da 

Circular 3.952[5]. 

 

Diante da complexidade de múltiplos 

sistemas de infraestruturas de mercado 

financeiro convivendo, o início 

encontrou um sem-número de barreiras. 

Na semana entre os dias 11 e 15 de 

outubro de 2021, a interoperabilidade 

chegou a atingir o marco de 15% fora do 

Service Level Agreement (SLA) 

contratado entre registradoras para 

contratos[6], impedindo, assim, o tráfego 

destes – o comportamento funcional 

esperado é cancelamento caso a resposta 

do sistema de outra registradora não 

seja tempestiva. 

 

Em maio de 2022, ainda que com 

quatro[7] entidades registradoras 

signatárias da Convenção, vê-se muito 

mais maturidade de governança e 

sistemas. Desde janeiro até abril de 

2022 a interoperabilidade apresentou 

índices iguais ou menores a 1% [8] fora 

do referido SLA contratado entre 

registradoras para fins de contratos[9]. 

Logo, vê-se um cenário muito diferente 

do percebido em outubro de 2021, 

apontando claramente para um quadro 

de estabilização. 

 

Neste mar nunca antes navegado, 

sabemos que cada marinheiro assumiu 

sua posição no barco novo e veremos no 

futuro para quais águas o barco nos 

conduzirá. Mas uma coisa é certa: as 

registradoras, às quais foi incumbido o 

espírito do pioneirismo brasileiro, 

seguirão trabalhando para que o leme 

esteja apontado para um futuro 

próspero para o Brasil e para os 

brasileiros, em que as raízes da Agenda 

BC+, que hoje vemos na Agenda BC#, 

se realizem e, assim, o acesso ao crédito 

se reverta em investimentos que 

efetivamente impulsionem o 

crescimento da economia verde-

amarela. 

 
[1] “Associação mutuamente benéfica 

entre seres 

vivos.” https://michaelis.uol.com.b

r/moderno-

portugues/busca/portugues-

brasileiro/simbiose/ 

 
[2] Podem ser: (a) propriedades tangíveis 

– veículo automotor; embarcações; 

aeronaves; agricultura; outros ativos…; 

(b) propriedades gerais – qualquer 

propriedade que o outorgante tenha 

uma garantia no momento do registro, 

assim como uma propriedade adquirida 

pelo outorgante após o registro; (c) 

propriedades intangíveis – propriedade 

intelectual; conta em banco…; e (d) 

propriedades financeiras – câmbio; 

investimento; documento que evidencie 

obrigação monetária; contrato de 

depósito…. 

 
[3] Citação à Agenda BC+ editada pelo 

Banco Central do Brasil em versão 

adaptada pela DLP Capital em 2018. 

 
[4] À época TAG Tecnologia para o 

Sistema Financeiro S.A., CERC Central 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftn4
https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Convecao_26.8.20.pdf
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftn5
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftn6
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftn7
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftn8
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftn9
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftnref1
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/simbiose/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/simbiose/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/simbiose/
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/simbiose/
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftnref7
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftnref3
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/regulacao-financeira/diario-de-bordo-da-interoperabilidade-entre-registradoras-14062022#_ftnref17
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de Recebíveis S.A e Câmara 

Interbancária de Pagamentos (CIP). 

 
[5] Art. 17, II, conforme alterado pela 

Resolução BCB nº 72, de 12/2/2021. 

 
[6] Dados históricos apresentados por 

TAG TECNOLOGIA PARA O SISTEMA 

FINANCEIRO S.A., CERC CENTRAL 

DE RECEBIVEIS S.A, CIP S.A. e B3 S.A. 

– BRASIL, BOLSA, BALCÃO para 

associações de mercado em reunião 

realizada em 09 de maio de 2022. 

 
[7] TAG TECNOLOGIA PARA O 

SISTEMA FINANCEIRO S.A., CERC 

CENTRAL DE RECEBIVEIS S.A, CIP 

S.A. e B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, 

BALCÃO. 

 
[8] Exceto na semana entre os dias 25 e 

29 de abril de 2022 que apresentou um 

comportamento atípico de 5% (cinco por 

cento). 

 
[9] Dados históricos apresentados por 

TAG TECNOLOGIA PARA O SISTEMA 

FINANCEIRO S.A., CERC CENTRAL 

DE RECEBIVEIS S.A, CIP S.A. e B3 S.A. 

– BRASIL, BOLSA, BALCÃO para 

associações de mercado em reunião 

realizada em 09 de maio de 2022. 

 

CAROLINE SEREJO CYPRIANO – 

Diretora estatutária da TAG IMF, 

infraestrutura de mercado financeiro 

atualmente autorizada pelo Banco 

Central para funcionar na categoria de 

entidade registradora com foco no 

registro de recebíveis de cartão, 

companhia integrante do grupo Stone 

Co. Advogada de formação, acumula ao 

longo da sua carreira passagens por 

startups na Califórnia (EUA) e outras 

empresas de tecnologia no Brasil, como 

Stone, Sieve e Site Blindado 

 

 

https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/regulacao-
financeira/diario-de-bordo-da-
interoperabilidade-entre-registradoras-
14062022  
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Rol da ANS é taxativo: o que 
acontece agora? 
 
Operadoras e ANS terão de demonstrar 
benefícios sociais estampados como 
fundamentos na decisão do STJ 
 
SILVIO GUIDI 
14/06/2022 13:10 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

O julgamento do STJ a respeito do 

rol da ANS foi recebido com enorme 

antipatia pela sociedade. Essa reação 

talvez fosse inevitável, mas certamente 

foi turbinada pela maior recomposição 

de preços (erroneamente chamada de 

reajuste) da história da saúde 

suplementar. Esse cenário está 

provocando uma reação intensa e 

agressiva contra o setor. Não há na 

mídia voz aderindo à racionalidade do 

voto do STJ, que é de natureza singela, 

aliás: o rol taxativo traz segurança 

jurídica ao setor, que deixa de precificar 

o risco e torna o produto mais acessível, 

sendo que tal acessibilidade atrai mais 

vidas para a saúde suplementar e 

desonera o SUS. 

 

A sociedade, além disso, tem a certeza de 

que a ANS está capturada pelas 

operadoras de planos de saúde. O 

resultado, segundo essa convicção, é que 

o rol ficará estagnado e que tratamentos 

já existentes e relevantes para os 

beneficiários não farão parte da 

cobertura, ainda que a Lei 

14.307/2022 tenha diminuído 

radicalmente a periodicidade de sua 

atualização. 

 

No plano das certezas instaladas na 

sociedade, também está uma sede 

lucrativa das operadoras, que as cegará 

para uma necessária empatia para com 

os pacientes. Nesse cenário, a sociedade 

vê o rol da ANS como um grande escudo 

capaz de blindar as operadoras de 

socorrer os beneficiários nos momentos 

mais importantes de sua luta para a 

preservação da vida e da saúde. 

 

Essa tensão chegará inevitavelmente ao 

Judiciário. Ainda que não haja um 

aumento no número de ações judiciais 

(que já é expressivo), os beneficiários 

que tiverem coberturas negadas irão 

devolver toda essa tensão social ao 

processo. O juiz da causa e os 

desembargadores revisores, membros 

da sociedade que o são, têm forte 

tendência em aderir à tese do 

beneficiário, ainda que sobre eles paire a 

orientação do STJ. Não há de se 

esquecer dos Procons, capazes de reagir 

também a negativas de cobertura, e com 

competência para aplicar multas que 

podem ultrapassar os R$ 10 milhões. 

 

Os próximos dias e meses serão assim, 

não resta dúvida. 

 

E esse cenário exigirá posturas 

específicas, seja das operadoras de 

planos de saúde, seja da ANS. Terão de 

demonstrar os benefícios sociais 

estampados como fundamentos na 

decisão do STJ. Se assim não o fizerem, 

nova mudança virá, seja no âmbito 

judicial ou no legislativo. 

https://www.jota.info/autor/silvio-guidi
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/rol-da-ans-e-taxativo-o-que-acontece-agora-14062022#respond
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-decide-que-rol-da-ans-e-taxativo-mas-com-excepcionalidades-08062022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-decide-que-rol-da-ans-e-taxativo-mas-com-excepcionalidades-08062022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/saude-suplementar-o-que-e-qual-seu-papel-09022022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/saude-suplementar-o-que-e-qual-seu-papel-09022022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/rol-taxativo-da-ans-entenda-quais-sao-as-excecoes-previstas-no-julgamento-do-stj-09062022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14307.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14307.htm
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Para cravar essa assertiva, basta lembrar 

de episódio no setor aeroviário, aquele 

relativo à cobrança por mala 

despachada. A sociedade tolerou por 

algum tempo o discurso de que a 

gratuidade do despacho encarecia o 

custo final para todos os consumidores 

(onerando especialmente os que não 

despachavam). Sem demonstração do 

barateamento do custo da passagem 

aérea (cuja composição do preço deriva 

de inúmeros fatores, sendo a bagagem 

despachada apenas um), a sociedade, 

por meio do Legislativo, caminha para o 

retorno da gratuidade do despacho da 

bagagem. 

 

Mas como as operadoras e 

a ANS poderão estampar os benefícios 

da decisão do STJ, mesmo sabendo que 

sua concretização só virá a médio e longo 

prazo? A chave está na empatia e na 

comunicação. A empatia servirá às 

microrrelações. As negativas de 

cobertura não poderão seguir com seu 

tradicional discurso protocolar: não está 

no rol, não há cobertura. Há de existir 

diálogo sério e profundo com o médico 

assistente e com o próprio beneficiário. 

Esse diálogo, aliás, não deve ter início 

somente quando da doença. Muito pelo 

contrário, lutar fortemente pelo status 

de saudável do beneficiário é algo que 

agrega ao beneficiário, à operadora e ao 

conjunto de vidas seguradas. 

 

À ANS cabe o papel de se comunicar a 

partir das macrorrelações. Na medida 

em que se intensificaram as alegações de 

sua captura pelas operadoras, redobrou 

sua missão de demonstrar que cumpre a 

missão dada pela lei que a criou: a de 

defesa do interesse público no setor 

suplementar. Isso significa que deve 

provar que sua regulação cria um 

terreno fértil para a ampliação do 

número de beneficiários na saúde 

suplementar (permitindo que o SUS 

tenha mais fôlego para atender os que 

não detêm condições de arcar com os 

custos de sua própria saúde) e também o 

aumento do número de operadoras 

(retomando a encolhida concorrência do 

setor recentemente diagnosticada pelo 

Cade). 

 

A ANS pode agora gerar projeções sobre 

o aumento do número de beneficiários, 

já a partir da nova posição do STJ. E 

também reorientar sua regulação para 

confirmar a ocorrência desse aumento – 

vale lembrar que hoje há menos 

beneficiários de planos de saúde do que 

havia em 2014. Essa retomada, claro, 

depende muito da condição econômica 

das famílias e das empresas (estas 

responsáveis por 70% do número de 

beneficiários). Mas a ANS pode 

direcionar sua regulação para um 

consumo mais sustentável dos serviços 

de saúde, os quais, se focados na 

prevenção e proteção, serão mais 

efetivos e menos custosos. Disso 

derivará certamente a ampliação do 

acesso à saúde suplementar. 

 

Mas se tudo ficar como está, a volta do 

rol exemplificativo será questão de 

tempo. 

 

SILVIO GUIDI – Mestre em direito 

administrativo pela PUC-SP e sócio do 

Vernalha Pereira Advogados 
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Brasil 

Para a equipe econômica, 
Petrobras vai reajustar 
preços de combustíveis nesta 
semana, diz fonte 
 
Segundo a Abicom, o diesel vendido 
pela Petrobras às distribuidoras nas 
refinarias estava 18% abaixo do preço 
internacional, enquanto a gasolina 
tinha defasagem de 19%, na sexta-feira 
(10) 
 
Por Estevão Taiar, Valor — Brasília 
13/06/2022 10h13  Atualizado há 15 
minutos 

 
A equipe econômica do governo 

federal espera que 

a Petrobras aumente o preço dos 

combustíveis ainda nesta semana, de 

acordo com fonte ouvida na manhã 

desta segunda-feira (13) pelo Valor. A 

informação tinha sido divulgada mais 

cedo pelo colunista Lauro Jardim, de “O 

Globo”. 

 

Conforme publicado pelo Valor nesta 

segunda-feira, nos cálculos 

da Associação Brasileira de 

importadores de Combustíveis 

(Abicom), na sexta-feira (10) pela 

manhã o diesel vendido 

pela Petrobras às distribuidoras nas 

refinarias estava 18% abaixo do preço 

internacional, enquanto a gasolina tinha 

defasagem de 19%. 

 

A Petrobras mantém os preços da 

gasolina inalterados desde 11 de março e 

não realiza novos reajustes no diesel 

desde 10 de maio. 

 
— Foto: Marcello Casal Jr/Agência 

Brasil 

  
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/13/equipe-economica-espera-
reajuste-de-precos-de-combustiveis-
pela-petrobras-nesta-semana-diz-
fonte.ghtml  
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Finanças 

Dólar tem forte alta e vai a R$ 
5,08 com aversão global ao 
risco 
 
Juros futuros também sobem e 
Ibovespa cai aos 103 mil pontos 
 
Por Gabriel Roca, Valor — São Paulo 
13/06/2022 10h18  Atualizado há 9 
minutos 
 

Kiyoshi Ota/Bloomberg 

 

A surpresa negativa com os dados de 

inflação ao consumidor dos Estados 

Unidos na sexta-feira segue ecoando nos 

mercados globais e dispara um novo dia 

de aversão ao risco. Orientados pelas 

perspectivas de que o Federal Reserve 

(Fed) será obrigado a promover um 

aperto monetário mais duro e frear a 

atividade da maior economia do mundo, 

os investidores voltam a buscar refúgio 

no dólar, ao mesmo tempo em que 

vendem Treasuries e ativos ligados ao 

crescimento global. 

 

Assim, os ativos brasileiros enfrentam 

uma nova rodada de deterioração. Perto 

das 9h45, o dólar comercial operava em 

alta de 1,88%, negociado aos R$ 5,0809, 

enquanto o dólar futuro para o mês de 

julho subia 1,83%, a R$ 5,1090. 

 

No mesmo horário, o índice DXY tinha 

alta de 0,63%, aos 104,80 pontos. Ante 

divisas emergentes, o dólar avançava 

1,28% ante o peso mexicano; 0,94% ante 

o rand sul-africano; 1,32% ante o peso 

chileno e 2,89% ante o peso colombiano; 

e 0,11% ante a lira turca. 

 

Na renda variável, o Ibovespa recuava 

1,79%, aos 103.596 pontos. 

 

Já no mercado local de renda fixa, a taxa 

do contrato de Depósito Interfinanceiro 

(DI) para janeiro de 2023 operava em 

alta, a 13,425%, de 13,375% do ajuste 

anterior; a do DI para janeiro de 2024 

avançava a 13,105%, de 12,99%; a do DI 

para janeiro de 2025 subia a 12,63%, de 

12,485%; e a do DI para janeiro de 2027 

tinha alta a 12,595%, de 12,49% do ajuste 

de sexta-feira. 

 

A alta dos juros futuros no Brasil está em 

linha com o observado nos mercados 

globais. No mesmo horário, o 

rendimento da T-note de 10 anos nos 

EUA subia a 3,260%, de 3,163% do 

ajuste anterior, enquanto o juro da T-

note de 2 anos marcava alta a 3,162%, de 

3,069% do encerramento de sexta-feira. 

 

Vale mencionar a recente diminuição do 

spread entre os bônus dos títulos. A 

inversão da curva de juros, fenômeno 

que ocorre quando os juros dos títulos de 

curto prazo superam os de longo prazo, 

é comumente associada à proximidade 

de recessões na economia dos Estados 

Unidos. 

 

"As preocupações com a inflação 

derrubaram os preços dos ativos de risco 

e enfraqueceram a orientação futura 

cuidadosamente alimentada pelos 

membros do Fed. A parte de 5 a 30 anos 

da curva dos Treasuries está invertida 

novamente e uma ampla desaceleração 

das hipotecas para a habitação está 
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sendo testemunhada", afirma a equipe 

de estrategista global de ações da 

instituição, liderada por Sean Darby. 

 

Segundo a Jefferies, o derretimento nos 

preços dos Treasuries de dois anos após 

a leitura do CPI de maio e a subsequente 

inversão da curva de juros sugerem que 

o mercado está começando a descontar 

uma prolongada batalha contra a 

inflação. 

 

Para além dos desafios globais, os 

investidores do mercado local vêm se 

deparando com o crescimento dos riscos 

fiscais nos últimos dias. Segundo o 

Santander, em um cenário de menor 

probabilidade, em que todas as medidas 

legislativas visando conter a inflação por 

meio de desonerações tributárias são 

aprovadas sem mudanças no Congresso, 

e com repasse total das desonerações ao 

consumidor, a inflação anual do IPCA 

poderia ser reduzida em ~3,1 p.p. em 

2022. 

 

"No entanto, esse cenário teria o efeito 

de adicionar 0,64 p.p. ao IPCA em 2023. 

Sob as mesmas premissas, estimamos 

um impacto fiscal total (via menor 

receita) de R$ 92 bilhões para o setor 

público em 2022. Para 2023, o impacto 

no saldo primário do setor público seria 

de R$ 90 bilhões (na parte dos governos 

regionais)", afirma a equipe de 

macroeconomia da instituição, liderada 

por Ana Paula Vescovi. 

 

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

ia/2022/06/13/dolar-tem-forte-alta-e-

vai-a-r-507-com-aversao-global-ao-

risco.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Inflação e risco fiscal levam 
mercado a esperar taxa Selic 
ainda maior 
 
Juros devem subir a 13,25% nesta 
semana; analistas veem nova alta em 
agosto 
 
Por Victor Rezende e Gabriel Roca — 
De São Paulo 
13/06/2022 05h02  Atualizado há 47 
minutos 

 

 
Cassiana Fernandez, do J.P. Morgan: 

expectativa de alta de 0,5 ponto agora e 

porta aberta para movimentos futuros — 

Foto: Divulgação 

 

Com a Selic já em dois dígitos desde o 

início do ano e 

em território significativamente cont

racionista, o Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco 

Central se reúne nesta semana para 

entregar um novo aumento nos juros. 

O consenso do mercado aponta para 

uma alta de 0,5 ponto percentual, o 

que levaria a taxa básica para 13,25%. 

A decisão, contudo, ganhou contornos 

ainda mais incertos. A desancoragem 

das expectativas de inflação de 2023 se 

intensificou desde a última decisão e, 

além disso, a deterioração no balanço de 

risco fiscal deu apoio adicional à 

possibilidade de uma alta adicional da 

Selic em agosto - cenário que já foi 

capturado na pesquisa conduzida 

pelo Valor. 

 

O levantamento foi realizado entre 

quinta e sexta-feira, após a divulgação 

do IPCA de maio, e contou com 91 

instituições financeiras e consultorias. O 

ponto médio das projeções coletadas 

pelo Valor indica que a Selic deve ser 

elevada em 0,5 ponto nesta quarta-feira 

e em mais 0,25 ponto em agosto, quando 

chegaria a 13,5%, no fim do atual ciclo de 

aperto monetário. Na pesquisa 

divulgada em 30 de maio, o consenso 

apontava uma Selic em 13,25% no fim do 

ciclo. 

 

 
O aumento nas expectativas para a Selic 

ocorre na esteira de uma nova 

deterioração da inflação esperada à 

frente. Se, no levantamento feito antes 

da reunião de maio do Copom as 

expectativas para o IPCA de 2023 

estavam em 4%, agora elas estão em 

4,6%. Cabe lembrar que o horizonte 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/10/inflacao-desacelera-em-maio-mas-cenario-segue-negativo.ghtml
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relevante para a política monetária 

inclui, no momento, apenas o ano-

calendário de 2023 e que a meta de 

inflação do próximo ano é de 3,25%. 

 

“Nós esperávamos que a inflação já 

tivesse desacelerado e a verdade é que 

continua havendo pressão inflacionária 

ainda muito espalhada e bastante 

preocupante na composição”, nota a 

economista-chefe para Brasil do J.P. 

Morgan, Cassiana Fernandez. Ela diz, 

ainda, que esse processo tem se refletido 

no aumento das expectativas 

inflacionárias, principalmente no 

horizonte relevante para a atuação do 

BC. 

 

Na sexta-feira, o J.P. Morgan passou a 

enxergar, em seu cenário básico, um 

ciclo ainda mais extenso de aperto 

monetário, com um aumento final da 

Selic em agosto. Fernandez observa que 

o BC promoveu um ciclo bastante 

agressivo de aperto, ao elevar a Selic em 

mais de 10 pontos desde março de 2021, 

o que justifica a sensação de que o ciclo 

está próximo do fim. 

 

“O ponto é que ainda é difícil 

calibrar esse fim. E, por isso, 

espero que o BC não só entregue 

uma alta de 0,5 ponto sinalizada 

na última comunicação, mas 

também deixe a porta aberta para 

movimentos futuros, 

reconhecendo que, desde a última 

reunião, houve uma piora no 

cenário de inflação”, afirma. 

 

O superintendente de pesquisa 

econômica do Itaú Unibanco, Fernando 

Gonçalves, diz ser improvável que o BC 

interrompa o ciclo de aperto na quarta-

feira. “Mesmo com o ‘headline’ [número 

cheio] um pouco melhor do IPCA de 

maio, os núcleos continuam 

extremamente altos e a inflação tem 

todas as características de ser 

persistente, bastante disseminada”, 

argumenta o profissional. 

 

Nesse sentido, o Itaú entende que o 

Copom pode indicar que antevê uma 

nova elevação na Selic na reunião de 

agosto. Para Gonçalves, o comunicado 

deve ser semelhante ao da decisão de 

maio, em que o colegiado trouxe 

sinalizações fortes, mas optou por deixar 

os próximos passos da política 

monetária em aberto, a depender dos 

dados. 

 

Além dos dois aumentos de 0,5 ponto 

nos juros esperados pelo Itaú, Gonçalves 

acredita que, para o processo de 

convergência das expectativas de 

inflação à meta se materializar, os juros 

precisarão permanecer em um nível 

elevado por um período bastante 

prolongado. “Só conseguimos ver um 

movimento de corte de juros em meados 

do ano que vem. Sabemos que períodos 

longos de relativa estabilidade na Selic 

não são comuns no Brasil, mas ela vai 

precisar ficar estacionada para que você 

comece a exercer uma influência maior 

dos juros na economia”, argumenta. 

 

Não por acaso, os levantamentos 

do Valor já têm capturado uma 

tendência de aumento nas expectativas 

para a Selic no fim de 2023. Antes do 

Copom de maio, o ponto médio das 

projeções apontava para o juro básico 

em 9% no ano que vem. Agora, a 

expectativa é de uma Selic a 9,75%, no 

momento em que as apostas de que a 

taxa permanecerá acima de 10% têm 

aumentado. 

 

A desancoragem das expectativas de 

inflação de médio prazo adiciona cautela 

a esse cenário, sobretudo no momento 

em que discussões sobre o aumento dos 

riscos fiscais têm reaparecido. Se, no 
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Copom de maio, o balanço de riscos para 

a inflação soava mais simétrico, uma 

parcela do mercado espera que o 

colegiado reconheça o aumento das 

incertezas recentes sobre o futuro do 

arcabouço fiscal. 

 

O esforço em tentar baratear os preços 

dos combustíveis via desoneração 

tributária é um fato que deve aumentar 

as incertezas para a decisão. “Tem um 

potencial deflacionário 

consideravelmente grande, mas os 

impactos seriam temporários. Além 

disso, as medidas implicam em piora do 

quadro fiscal. Como a discussão está em 

andamento, ela pode entrar 

lateralmente na política monetária via 

balanço de riscos”, diz o economista 

Leonardo Costa, da ASA Investments. 

 

Para ele, as medidas pioram o balanço 

de riscos para o cumprimento das metas 

em 2023. “Observando as tentativas de 

controlar os preços administrados, eu 

considero como um risco adicional para 

o balanço no ano que vem. Obviamente 

que você ganha na inflação no curto 

prazo ao custo de inflação mais alta no 

médio prazo”, aponta. 

 

A economista-chefe da ARX 

Investimentos, Elisa Machado, cuja 

expectativa é de uma Selic em 13,75% no 

ciclo, também acredita que o Copom 

deve deixar os próximos passos em 

aberto, dado o aumento da incerteza e 

dos riscos. 

 

“Isso não só por conta dessa visão 

de que não tem alívio do lado da 

inflação, mas também por causa 

dessas novidades de alteração de 

ICMS, PIS/Cofins... De um lado, 

isso representa um aumento do 

risco fiscal e, de outro, há um 

abatimento da inflação em 2022, 

mas que voltaria em 2023, o que 

atrapalha o horizonte relevante e 

joga para cima as expectativas de 

inflação de 2023”, enfatiza 

Machado. 

 

Para ela, o BC deveria se manter atento 

ao aumento dos riscos fiscais, já que a 

tramitação da PEC dos Combustíveis no 

Congresso gera um grau de incerteza 

ainda maior. “E isso pesa no risco. O 

balanço de riscos na questão fiscal é 

claramente pior. Não há dúvida. Por 

isso, tenho a ideia de que o BC tem de 

manter um discurso de porta aberta.” 

 

Uma comunicação mais aberta também 

é defendida pela economista-chefe da 

Canvas Capital, Camila de Faria Lima, 

dado o nível de incertezas elevado. 

 

“No entanto, entendo que, se o 

Copom efetivamente já estiver 

vislumbrando o fim do ciclo de 

alta, seria melhor explicitar essa 

visão e, assim, balizar as 

expectativas do mercado”, diz. 

 

Para ela, isso poderia se dar com a 

indicação de mais uma alta residual ou 

com a indicação de que a alta a ser 

implementada nesta semana marca o 

fim do ciclo. 

 

Em seu cenário básico, a Canvas projeta 

a Selic em 13,25% no fim do ciclo e em 

10% em 2023. A economista lembra que 

o juro básico já está em nível bastante 

contracionista e que os efeitos mais 

contundentes na economia devem 

aparecer no segundo semestre. 

 

“Levando esses aspectos em conta, 

inclusive, a meu ver é 

completamente justificável, no 

cenário em que vivemos, o 

estabelecimento de um objetivo 

crível para a inflação do ano que 



7 

 

vem, alongando-se a convergência 

ao centro da meta para 2024.” 

 

O economista-chefe da RPS Capital, 

Victor Candido, também adota em seu 

cenário básico um encerramento do 

ciclo nesta semana, com a Selic em 

13,25%, embora aponte riscos de uma 

nova alta em agosto. Para ele, o BC já 

cumpriu a parte principal de seu ciclo e, 

agora, resta apenas um “ajuste fino”. 

 

“Acredito que ele vá dar a alta de 

0,5 ponto que está precificada na 

curva e dizer que precisa avaliar o 

cenário internacional, os novos 

riscos internos e ver como a 

própria inflação vai se 

comportar”, afirma. 

 

Na visão de Candido, o BC até pode falar 

em uma pausa para avaliar os próximos 

passos, mas não pode fechar a porta para 

nenhum cenário. “Ele vai ter que deixar 

aberto para agosto e se mostrar 

dependente dos dados. Há uma série de 

incertezas: o PLP, questões fiscais e um 

novo movimento de alta de juros no 

exterior”, observa. 

 

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

ia/2022/06/13/inflacao-e-risco-fiscal-

levam-mercado-a-esperar-taxa-selic-

ainda-maior.ghtml  
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Empresas 

Latam diz que garantiu 
financiamento para sair do 
processo de recuperação 
judicial 
 
De acordo com a companhia aérea, o 
acordo contempla US$ 2,25 bilhões em 
emissão de dívida e US$ 500 milhões 
em uma nova linha de crédito rotativo 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
13/06/2022 09h13  Atualizado há uma 
hora 

 
A Latam anunciou que assegurou 

financiamento para sair do processo de 

recuperação judicial (Chapter 11) em 

andamento nos Estados Unidos. De 

acordo com a companhia aérea, o acordo 

contempla US$ 2,25 bilhões em emissão 

de dívida e US$ 500 milhões em uma 

nova linha de crédito rotativo. 

 

O financiamento foi acertado com um 

consórcio de bancos que incluem o J.P. 

Morgan, Goldman Sachs, Barclays, BNP 

Paribas e Natixis. A companhia e as 

instituições já assinaram as cartas 

garantindo o montante. 

 

A aérea diz que o financiamento será 

uma combinação de US$ 500 milhões 

em crédito rotativo e três empréstimos 

de US$ 750 milhões. O acordo também 

contempla US$ 1,17 bilhão via 

ferramenta DIP, que será concedido 

ainda durante a recuperação judicial. 

 

A Latam diz que o acordo depende de 

aprovação do tribunal em Nova York que 

conduz seu processo de recuperação 

judicial. A companhia ainda aguarda a 

aprovação pela corte do seu plano de 

reorganização. 

 

 
— Foto: Divulgação 

 

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

cia/2022/06/13/latam-diz-que-

garantiu-financiamento-para-sair-do-

processo-de-recuperao-judicial.ghtml   
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Legislação 

Sentença adia cobrança do 
ICMS Difal para 2023 
 
Juiz da 4ª Vara Cível de Curitiba 
entendeu que atraso na publicação de 
lei complementar impede cobrança do 
diferencial de alíquotas do imposto 
 
Por Beatriz Olivon — De Brasília 
13/06/2022 05h00  Atualizado há 58 
minutos 

 

 
Augusto Fauvel: Constituição é muito 

clara ao falar da anterioridade anual — 

Foto: Divulgação 

 

A 4ª Vara Cível de 

Curitiba entendeu, em decisão 

de mérito, que o diferencial de 

alíquotas (Difal) 

do ICMS no comércio eletrônico só 

deve ser cobrado no ano que vem. 

A sentença, que beneficia a Luizzi 

Indústria e Comércio de Sofás, é 

a primeira que se tem notícia. 

 

Até então, segundo advogados, só 

haviam sido concedidas liminares e 

muitas delas 

foram cassadas posteriormente 

por presidentes de Tribunais de 

Justiça (TJs). Levaram em 

consideração, entre outros argumentos, 

o efeito aos cofres públicos. Sem 

essa arrecadação, os Estados brasileiros 

correm o risco de perder, neste ano, R$ 

9,8 bilhões. 

 

A discussão entre contribuintes e 

governos estaduais começou no início do 

ano, com o atraso na publicação, pelo 

governo federal, da lei complementar 

exigida pelo Supremo Tribunal federal 

(STF) para a cobrança. Aprovada pelo 

Congresso Nacional em 20 de dezembro, 

a norma, de nº 190, só foi publicada em 

janeiro. 

 

Por isso, os contribuintes passaram a 

defender, no Judiciário, que o Difal só 

deveria ser recolhido a partir de 2023. 

Os Estados, por sua vez, decidiram 

iniciar a cobrança - alguns aplicaram 

apenas a chamada noventena (prazo de 

90 dias a partir da publicação da lei). 

 

Em Curitiba, a Luizzi obteve liminar 

contra a cobrança do Difal neste ano, 

que foi confirmada por meio de sentença 

no início do mês. Na decisão, o juiz 

substituto Eduardo Lourenço Bana 

entendeu que o Estado deveria respeitar 

a chamada anterioridade anual - que 

determina que os entes somente podem 

cobrar tributo no ano seguinte àquele 

em que foi publicada lei que o instituiu 

ou aumentou. 

 

Para ele, o efeito da declaração de 

inconstitucionalidade da norma que 

tratava do diferencial de alíquotas pelo 

Supremo, em fevereiro de 2021, é sua 

retirada do ordenamento jurídico, 

“como se nunca houvesse existido”. 

“Constituindo-se, portanto, em tributo 

novo, a exigência do Difal deve respeitar 

as disposições do artigo 150, inciso III, 
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alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição 

Federal”, diz na sentença. 

 

A decisão do Supremo declarou a 

inconstitucionalidade das cláusulas 

primeira, segunda, terceira e sexta do 

Convênio ICMS nº 93/2015, que 

tratavam do diferencial de alíquotas. “O 

Difal deixou de existir, pois sua 

exigência era legitimada por meio das 

referidas cláusulas do Convênio ICMS 

nº 93/2015”, afirma o juiz. 

 

A nova norma exigida pelo Supremo - a 

lei complementar -, lembra o magistrado 

na decisão, só foi publicada no início 

deste ano, o que joga automaticamente a 

cobrança para o exercício seguinte. 

“Conclui-se que a impetrante possui 

direito líquido e certo de não ser cobrada 

do Difal devido ao Estado do Paraná até 

31/12/2022, de sorte que o tributo só 

poderá ser exigido pelo ente federado no 

exercício financeiro seguinte (2023)”, 

diz. 

 

Na sentença, o juiz acrescenta que esse 

entendimento “não se altera pelo fato de 

que há norma estadual viabilizadora da 

cobrança do Difal (artigo 2º, inciso VIII, 

da Lei Estadual nº 11580/2006, incluído 

pela Lei nº 20.949/2021). 

 

De acordo com Augusto Fauvel, sócio do 

escritório Fauvel Moraes, que 

representa a empresa na ação, a 

Constituição Federal é muito clara ao 

falar da anterioridade anual. “Mas 

vemos que tem pesado a questão 

orçamentária”, afirma ele. “Há decisões 

que desconsideram a anterioridade e 

não aplicam a Constituição, por 

questões político-orçamentárias. Uma 

coisa é perder um jogo bem jogado, 

outra é perder no tapetão”, diz. 

 

A Procuradoria-Geral do Estado defende 

a cobrança do Difal neste exercício de 

2022 e está recorrendo de todas as 

decisões contrárias, que afastem esta 

exigência, segundo informou em nota 

enviada ao Valor. 

 

A palavra final da discussão, porém, 

caberá ao Supremo Tribunal Federal, 

que analisa quatro ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADIs). Havia 

expectativa de que a questão poderia ser 

resolvida por meio de liminares, mas o 

ministro Alexandre de Moraes negou 

todos os pedidos. Ele considerou que 

não estavam presentes os requisitos 

necessários para a concessão das 

liminares. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/06/13/sentenca-adia-
cobranca-do-icms-difal-para-
2023.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Novas ações da Eletrobras 
estreiam hoje na Bolsa. Veja 
como dinheiro levantado 
pode aliviar conta de luz 
 
Operação que viabilizou privatização foi 
a 2ª maio do ano no mundo. Empresa 
vai destinar R$ 32 bi em dez anos para 
fundo que custeia distribuição de 
energia 
 
Por O GLOBO — Rio 
13/06/2022 00h01  Atualizado há 2 
horas 

 
Guerra política, jurídica e 
administrativa: Veja as pedras no 
caminho da privatização da 
Eletrobras Pedro Teixeira/Agência O 
Globo 
 
Depois de muita negociação no 

Congresso e uma coleção de revezes, 

o governo conseguiu concluir na 

quinta-feira a operação de 

capitalização da Eletrobras, o 

modelo escolhido para a sua 

privatização. Novas ações emitidas pela 

empresa com alta demanda dos 

investidores, e cada papel foi precificado 

em R$ 42. Parte do dinheiro será usado 

para aliviar as contas de luz. 

 

Com a liquidação dos 

investimentos (ou seja, o pagamento 

dos investidores pelos papéis 

reservados), as ações passarão a ser 

negociadas na Bolsa de São Paulo, a B3, 

a partir desta segunda-feira. Como o 

governo não comprou novas ações, 

estima-se que sua participação na 

companhia será reduzida a cerca de 

35%, encerrando assim o controle 

estatal da companhia, que passa a ter a 

maior parte do capital privado. 

 

A operação da Eletrobras movimentou 

cerca de R$ 33,7 bilhões. Com o dólar 

em torno de R$ 4,91 na semana passada, 

a operação movimentou quase US$ 6,9 

bilhões, tornando-se a segunda maior 

operação em Bolsa no mundo 

neste ano. 

 

Considerando que não se trata de um 

IPO (oferta pública incial de ações, na 

sigla em inglês), ou ou seja, abertura de 

capital, mas sim um follow on (oferta de 

ações subsequente de empresa já listada 

em Bolsa), a capitalização é a maior 

operação deste tipo desde janeiro. 

 

Segundo o ranking da consultoria 

inglesa Refinitiv, que pertence à Bolsa de 

Londres, apenas a capitalização da 

coreana LG Energy Solution Ltda, maior 

fabricante de baterias do mundo, atraiu 

mais dinheiro que a Eletrobras no 

mercado de ações este ano: US$ 10,7 

bilhões. 

 

O governo calculou em R$ 67 bilhões os 

valores relacionados à privatização ao 

longo de dez anos, mas nem tudo vai 

para os cofres públicos. Desse total, R$ 

25,3 bilhões serão pagos pela Eletrobras 

privada ao Tesouro pelas outorgas das 

usinas hidrelétricas cujos contratos 

serão alterados. 

 

Esse novo regime prevê um pagamento 

fixo pela energia, a preço de custo. Essas 

usinas passarão a operar pelos valores 

de mercado. 

 

Serão ainda destinados R$ 32 

bilhões parra aliviar as contas de 

luz por meio da Conta de 

Desenvolvimento Energética (CDE). 

Para amenizar os efeitos da mudança 

nos contratos das hidrelétricas nas 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/eletrobras-capitalizacao-e-privatizacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/eletrobras-capitalizacao-e-privatizacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/eletrobras-capitalizacao-e-privatizacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/eletrobras-com-capitalizacao-veja-os-proximos-passos-da-maior-privatizacao-desde-a-telebras.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/eletrobras-com-capitalizacao-veja-os-proximos-passos-da-maior-privatizacao-desde-a-telebras.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/privatizacao-da-eletrobras-sera-a-2a-maior-operacao-em-bolsa-este-ano-confira-ranking-global.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/privatizacao-da-eletrobras-sera-a-2a-maior-operacao-em-bolsa-este-ano-confira-ranking-global.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/privatizacao-da-eletrobras-sera-a-2a-maior-operacao-em-bolsa-este-ano-confira-ranking-global.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/privatizacao-da-eletrobras-vai-reduzir-conta-de-luz-entenda.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/privatizacao-da-eletrobras-vai-reduzir-conta-de-luz-entenda.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/privatizacao-da-eletrobras-vai-reduzir-conta-de-luz-entenda.ghtml
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contas de luz, a Eletrobras terá que 

injetar, por uma década, recursos em um 

fundo do setor elétrico. 

 

 
Painel de ações na B3, bolsa de valores 

de São Paulo — Foto: Cris 

Faga/NurPhoto via Getty Images 

 

Esse fundo, chamado de Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), é 

abastecido hoje com recursos das contas 

de luz. Por isso, essa nova fonte de 

receita reduz a pressão sobre as tarifas. 

 

No total, a CDE receberá R$ 32 bilhões. 

Apenas neste ano, serão R$ 5 bilhões. O 

governo conta com esse dinheiro para 

segurar os aumentos nas contas de luz. A 

Agência Nacional de Energia Elétrica, 

por exemplo, já adiou por duas vezes o 

aumento nas contas da Cemig (de Minas 

Gerais) à espera da privatização da 

Eletrobras. 

 

Além disso, os consumidores pagam 

hoje pelo risco hidrológico (o risco de 

faltar água para geração) das usinas que 

estão cotizadas. Esse risco passará para 

a empresa com a mudança dos 

contratos. 

 

O Ministério de Minas e Energia afirma 

que haverá um impacto positivo de 

2,43% nas contas de luz deste ano, por 

conta dos repasses à CDE. 

 

Essa obrigação foi inserida no mesmo 

parágrafo da autorização para a venda 

da estatal, impedindo um veto e 

dificultando mudanças na lei. De tão 

extenso, o artigo parece ter sido 

inspirado na obra do escritor José 

Saramago, conhecido por parágrafos 

sem hora para acabar. 

 

Durante a tramitação da privatização da 

Eletrobras no Congresso, os 

parlamentares ainda inseriram uma 

obrigação para o governo contratar 8 mil 

megawatts de usinas termelétricas a gás. 

A contratação precisa ser feita em leilão, 

não necessariamente construídas pela 

própria Eletrobras, e vai depender da 

demanda de investidores. 

 

Para levar gás a essas térmicas será 

preciso criar uma infraestrutura de 

dutos. Especialistas temem que o valor 

dos gasodutos seja transferido 

para as tarifas de energia, 

encarecendo ainda mais as contas 

de luz. Além disso, a construção de 

termelétricas a gás pode reduzir a 

demanda por outras fontes, como a 

energia eólica. 

 

A obrigação de construir termelétricas 

foi classificada como um "jabuti", 

quando os parlamentares inserem num 

projeto algo sem relação com o conteúdo 

original da proposta. Por outro lado, foi 

fundamental para garantir o apoio 

especialmente no Senado, onde havia 

muita resistência à privatização. 

 

O governo defende a construção das 

usinas argumentando que elas têm 

preço-teto — portanto sem impactos 

significativos sobre as contas de luz — e 

também diz que essas estruturas vão 

substituir termelétricas a óleo (mais 

caras e mais poluentes). 

 

 

 

 

 

https://oglobo.globo.com/economia/setor-eletrico-teme-aumento-na-conta-de-luz-com-projeto-articulado-pelo-centrao-que-destina-recursos-gasodutos-1-25505886
https://oglobo.globo.com/economia/setor-eletrico-teme-aumento-na-conta-de-luz-com-projeto-articulado-pelo-centrao-que-destina-recursos-gasodutos-1-25505886
https://oglobo.globo.com/economia/setor-eletrico-teme-aumento-na-conta-de-luz-com-projeto-articulado-pelo-centrao-que-destina-recursos-gasodutos-1-25505886
https://oglobo.globo.com/economia/setor-eletrico-teme-aumento-na-conta-de-luz-com-projeto-articulado-pelo-centrao-que-destina-recursos-gasodutos-1-25505886
https://oglobo.globo.com/economia/setor-eletrico-teme-aumento-na-conta-de-luz-com-projeto-articulado-pelo-centrao-que-destina-recursos-gasodutos-1-25505886
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eletrobras-estreiam-hoje-na-bolsa-veja-

como-dinheiro-levantado-pode-aliviar-
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Economia 

Executivos esperam impacto 
do Open Insurance para 2024, 
aponta pesquisa 
 
Mudanças estruturais devem levar 
tempo para chegar ao consumidor 
 
Por Gabriel Shinohara — Brasília 
13/06/2022 09h33  Atualizado há uma 
hora 
 

Executivos do mercado de seguros 

esperam que Open Insurance permita 

criação de novos produtos Pixabay 

 

Na visão dos executivos do mercado, o 

Open Insurance ainda deve demorar 

anos para ter um impacto significativo. 

Esse processo envolve investimentos em 

várias frentes, como adequação 

regulatória das empresas, investimento 

em tecnologia e em educação, tanto do 

mercado como dos clientes. 

 

De acordo com pesquisa feita pela 

consultoria Capgemini repassada com 

exclusividade para o GLOBO, a maior 

parte dos executivos esperam que o 

Open Insurance passe a impactar o 

mercado em 2024. 

 

Francisco Galiza, consultor econômico e 

parceiro da Capgemini na elaboração do 

estudo, destaca que além da necessidade 

de investimentos, um dos achados da 

pesquisa é que o conhecimento da 

sociedade e dos profissionais do 

mercado sobre o Open Insurance ainda 

é baixo, contribuindo para que o 

horizonte de impacto seja mais longo. 

 

— Um desafio claro é de conhecimento, 

a gente fez essa pergunta para as 

empresas, sobre qual o grau de 

conhecimento que elas têm em relação 

ao Open Insurance e é muito baixo. Há 

toda uma trajetória cultural em relação a 

isso, uma trajetória de compliance, 

regulatória, das pessoas se adaptarem e 

isso é uma trajetória de médio e longo 

prazo — disse. 

 

De acordo com a pesquisa, entre as 

principais consequências estão a 

entrada de novas empresas no mercado, 

de novos produtos, uma distribuição 

mais diversificada e de manutenção do 

lucro mesmo com essas mudanças. A 

visão do mercado, no entanto, é que os 

preços não devem cair. 

 

O vice-presidente para Serviços 

Financeiros da Capgemini Brasil, 

Roberto Ciccone, vê que mais 

competição implicaria em mais 

competitividade, mas ressalta que o 

preço também depende de outros 

fatores. 

 

— A gente vê lá fora no Open Banking, o 

valor diferenciado, de personalização a, 

assessoria, no final o preço vira segundo 

plano. O preço não ficou comprovado, 

mesmo os executivos não acham que 

necessariamente vai cair o prêmio, o 

lucro deve manter, eles estão confiantes 

que ou vende mais caro ou reduz o custo 

— afirmou. 

 

Impacto para pessoas físicas 
 
A pesquisa também apontou que o 

impacto maior do Open Insurance deve 
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ser para modalidades de seguro mais 

simples, como de vida e automóvel e 

para pessoas físicas e pequenas 

empresas. 

 

Gustavo Leança, líder de Soluções para 

Seguros na Capgemini Brasil, explica 

que empresas maiores normalmente 

precisam de seguros personalizados, 

mais complexos, o que deve impedir que 

essas operações sejam feitas por meio do 

Open Insurance. 

 

Já no caso das modalidades mais 

simples e para pequenas empresas, o 

Open Insurance pode facilitar ainda 

mais a operação, possibilitando a 

comparação entre ofertas de seguro e 

contratação simplificada, por exemplo, 

por um aplicativo. 

 

— Quando a gente vê um produto como 

seguro de celular, de repente você vê que 

em vez da seguradora A você pode ir pra 

B pelo mesmo preço e é um produto 

muito simples, você entende o valor do 

seguro, a tendência de ir para preço é 

muito maior — apontou. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/executivos-esperam-
impacto-do-open-insurance-para-
2024-aponta-pesquisa.ghtml  
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Economia 

Novas regras da CVM devem 
facilitar concorrência no 
mercado de ações 
 
O regulador do mercado de capitais 
optou por manter o atual modelo de 
autorregulação e passou a permitir a 
criação de segmentos específicos para a 
negociação de grandes lotes de ações 

 
Vinícius Neder, O Estado de S.Paulo 
12 de junho de 2022 | 20h24 

 
A Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) deu um importante passo na 

atualização da regulação para um 

eventual cenário de concorrência 

entre Bolsas de Valores no Brasil. Após 

longa discussão, o regulador do mercado 

de capitais optou por manter o atual 

modelo de autorregulação e passou a 

permitir a criação de segmentos 

específicos para a negociação de grandes 

lotes de ações. 

 

As novas regras podem abrir espaço para 

interessados em concorrer com a B3 no 

mercado nacional. Já houve discussões 

sobre companhias que entrariam no 

setor, mas nenhum projeto foi adiante 

até o momento. A atualização da 

regulação sobre o funcionamento das 

Bolsas se deu com a publicação, na 

sexta-feira, das resoluções CVM 134 e 

CVM 135, que haviam entrado em 

consulta pública em dezembro de 2019. 

 

CVM optou por manter o atual modelo 

de autorregulação e passou a permitir a 

criação de segmentos específicos para a 

negociação de grandes lotes de ações 

Foto: Fábio Motta/Estadão 

 

Essas resoluções dão nova redação à 

Instrução CVM 461, que dispõe sobre o 

“funcionamento dos mercados 

regulamentados de valores mobiliários e 

a respeito da constituição, organização e 

funcionamento das entidades 

administradoras de mercado 

organizado”, informou a autarquia. 

 

Mudança 
 
No ponto da autorregulação, a proposta 

inicial da CVM era pela adoção de um 

modelo em que os agentes estivessem 

vinculados, obrigatoriamente, a uma 

entidade unificada – mas o órgão 

regulador agora mudou de posição. 

 

“A CVM optou pela manutenção do 

modelo de autorregulacão vigente, sem a 

adoção do modelo proposto de 

vinculação mandatória a uma entidade 

de autorregulação unificada”, diz a nota. 

 

A possibilidade de que as bolsas criem 

segmentos para operações seguirá 

regras específicas. “É necessário que tais 

operações sejam realizadas 

exclusivamente em ambientes que 

contem com sistemas de negociação que 

privilegiam a adequada formação de 

preços. 

 

A CVM divulgará, anualmente, os 

valores que constituem os lotes mínimos 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/cvm-comissao-de-valores-mobiliarios
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cvm-comissao-de-valores-mobiliarios
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bolsa-de-valores
https://tudo-sobre.estadao.com.br/b3-bolsa-de-valores-de-sao-paulo-bovespa-bmf
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de ações e valores mobiliários 

representativos de ações passíveis de 

negociação em operações com grandes 

lotes”, diz o comunicado. 

 

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

ias/geral,cvm-novas-regras-bolsa-de-

valores,70004091368  

 

Retorne ao índice 

  

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cvm-novas-regras-bolsa-de-valores,70004091368
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cvm-novas-regras-bolsa-de-valores,70004091368
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cvm-novas-regras-bolsa-de-valores,70004091368


18 

 

 
 
Economia 

Fendt amplia operação no 
Brasil e prevê dobrar as 
vendas no País em 2022 
 
Com boas safras, momento tem sido de 
adoção de equipamentos de maior porte 

 

Isadora Duarte, Clarice Couto e 

Letícia Pakulski, O Estado de 

S.Paulo 

13 de junho de 2022 | 05h00 

 
A decisão de vir para o Brasil, em 2019, 

se mostrou acertada à Fendt, fabricante 

de máquinas agrícolas do grupo 

AGCO. O resultado esperado para 2025 

será obtido ainda este ano. Com 80% do 

volume estimado para 2022 já 

comercializado, a expectativa é dobrar 

as vendas no País ante 2021. “O 

momento tem sido de adoção de 

equipamentos de maior porte, com as 

boas safras”, diz José Galli, diretor 

comercial da Fendt América do Sul, 

sobre o fato de os produtores estarem 

capitalizados. A empresa não fala em 

valores. Em 2022, a marca alemã quer 

chegar a 20 revendas – hoje são 9, 

concentradas no Centro-Oeste. Pará, 

Tocantins, Rio Grande do Sul, São Paulo 

e Paraná devem receber lojas. Para 

2023, planeja entrar no Chile e Paraguai. 

 

Em alta potência, o preço das máquinas 

da Fendt varia de R$ 2 milhões a R$ 4 

milhões. Crédito: Divulgação 

 

NO CAMPO. 
 
Antes focada no setor automotivo, 

a Eisenmann do Brasil está 

avançando no agro também, com a 

venda de equipamentos para tratamento 

de superfícies de máquinas, 

implementos e silos. No ano passado, o 

setor representou 25% do faturamento 

da empresa, e a fatia sobe para 40% em 

2022, com receita prevista de R$ 200 

milhões. “Há demanda crescente por 

melhoria de qualidade e aumento da 

durabilidade dos equipamentos no 

agronegócio”, diz Alexandre Coelho, 

diretor-geral da Eisenmann. 

 

EM EXPANSÃO. 
 
Com fábrica em Cruzeiro (SP), a 

empresa deve aplicar R$ 15 milhões nos 

próximos cinco anos para ampliar em 

até 80% a sua produção – já em 2022 

investirá R$ 2 milhões para atualização 

de máquinas. Integrante do grupo 

Pentanova, que também comprou a 

Eisenmann do México, a empresa prevê 

trabalhar em conjunto com a unidade 

mexicana para exportar para grandes 

fabricantes de máquinas agrícolas nos 

EUA. 

 

APETITE. 
 
A Valora Investimentos teve 

demanda bem superior aos R$ 200 
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milhões inicialmente buscados na 

segunda oferta pública do seu Fiagro 

(fundo focado em ativos do agro), o 

VGIA11. Captou R$ 240 milhões. Na 

oferta inicial de cotas, em novembro, a 

meta era levantar R$ 250 milhões, mas 

só R$ 100 milhões foram captados. “Na 

época, os Fiagros tinham acabado de ser 

lançados. No follow on (segunda oferta), 

já havia uma história positiva para 

contar”, diz Guilherme Grahl, associado 

da gestora. 

 

SÓ O COMEÇO. 
 
O VGIA11 busca retorno a investidores 

de taxa CDI (em linha com a Selic, no 

momento de 12,75% ao ano) mais 3,5% a 

4,5%, conta Grahl. Dos R$ 335 milhões 

sob gestão do fundo, a maior parte vai 

para Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio (CRA). Hoje o VGIA11 

aplica em CRAs de oito empresas, sendo 

seis cooperativas. Demanda do agro 

também não falta: mais de dez empresas 

negociam com a Valora a estruturação 

de CRAs. Em 2022, o objetivo é chegar a 

R$ 1 bilhão em CRAs, o dobro do ano 

passado. 

 

SEM LIMITES. 
 
A carteira de crédito do Itaú 

BBA vinculada a empresas e revendas 

de insumos vem crescendo, conta Pedro 

Fernandes, diretor de Agronegócios do 

banco. Era de R$ 4 bilhões no começo do 

ano e deve passar “facilmente” de R$ 10 

bilhões no fim de 2022, afirma. Com 

isso, o peso do segmento na carteira agro 

do banco deve avançar de 7% para 13% 

do total. Fernandes já prevê uma 

carteira rural de R$ 78 bilhões em 

dezembro, 30% maior que a de 2021. A 

perspectiva inicial era R$ 72 bilhões. 

 

Avanço da agricultura na China é 
bom para o Brasil 
 

Em visita ao Brasil na última semana, 

Erik Fyrwald, CEO do grupo Syngenta, 

enfatizou em entrevista exclusiva 

ao Broadcast Agro que o País 

ampliará suas exportações de soja e 

milho à China, mesmo com o 

desenvolvimento da agricultura do país. 

“A China será sempre importadora de 

produtos agrícolas, não tem área 

suficiente para alimentar a si mesma.” 

 

Em contagem regressiva para o 
Plano Safra 
 
A próxima safra começa em 1.º de julho 

e o governo ainda não disse quando 

anunciará o Plano Safra, que define 

crédito e juros ofertados ao setor. 

Reunião extra do Conselho 

Monetário Nacional sobre as regras 

pode ocorrer antes do dia 23, diz Rogério 

Boueri, chefe da Assessoria Especial de 

Estudos Econômicos do Ministério da 

Economia. 

  

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

ias/geral,broadcast-agro-

fendt,70004091169  
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Alta de preços confunde até 
aplicativo que registra 
inflação no Brasil 
 
Software de coleta da dados da Fipe e 
da FGV disparam alertas de aumento 
exagerado 

 

12.jun.2022 às 17h00 
Eduardo Cucolo 
SÃO PAULO 
 
"O preço informado está fora da variação 

permitida. Deseja continuar?" O alerta 

do sistema de coleta de preços da 

Fundação Getulio Vargas tem aparecido 

com frequência nos celulares das donas 

de casa que ajudam a medir a inflação no 

país. O surto inflacionário vivido desde o 

início de 2021 é visto como uma 

distorção até mesmo pelas máquinas da 

fundação. Para as pessoas responsáveis 

pela coleta, a avaliação não é muito 

diferente. 

 

"É bem assustador comparar com outra 

época, e não estou falando de tanto 

tempo atrás, e ver o quanto a gente 

perdeu de poder de compra", afirma 

Sylvia de Assis Cardoso, funcionária do 

FGV Ibre (Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas). 

 

Suas informações abastecem 

indicadores como os IGPs (índices 

gerais de preços) e o IPC-S (índice de 

preços ao consumidor), divulgados a 

cada dez dias. Também vão para o 

monitor da inflação, coleta diária 

utilizada pelo mercado financeiro para 

tentar projetar o IPCA, índice oficial 

medido pelo IBGE. 

 
Alerta na tela do celular de Etelvina 

Ferreira Gonçalves, que trabalha para a 

FGV fazendo coleta de preços para 

índices de inflação - Zanone 

Fraissat/Folhapress 

 

Sylvia já foi uma das donas de casa 

autônomas que verificam os preços na 

cidade do Rio de Janeiro, de 2016 a 

2019. Agora, faz a coleta online e por 

telefone no escritório da Fundação, além 

de dar suporte às colegas na rua. 

 

As donas de casa são responsáveis pelos 

preços em supermercados, pequenos 

comércios, farmácias, postos de 

gasolina, entre outros estabelecimentos 

comerciais. Os funcionários que fazem o 

trabalho remoto pesquisam itens como 

passagens aéreas, ônibus 

intermunicipais e botijão de gás. Dados 

de notas fiscais complementam o 

trabalho na FGV. 

 

A discrepância de preços também 

dificulta a tarefa dos responsáveis 

pelo índice de preços ao consumidor da 

Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas), afirma Moacir Mokem 

Yabiku. Ele trabalha com o IPC há mais 

de 40 anos, desde os tempos em que o 

levantamento era feito com papel e 

caneta. 

 

No caso dos funcionários da Fipe que 

vão a campo, muitos com experiência 

anterior ao Plano Real, variações muito 

grandes demandam a observação "com 

preço confirmado". É uma forma de 

destacar que alguns resultados não são 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/eduardo-cucolo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/cebola-tem-inflacao-superior-a-20-em-maio-veja-maiores-altas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/cebola-tem-inflacao-superior-a-20-em-maio-veja-maiores-altas.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/01/6158-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post416983
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/01/6158-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post416983
http://www.folha.com.br/
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erros de digitação, mas refletem a 

realidade dos 70 mil preços coletados na 

capital paulista, segundo o técnico. 

 

Marcelo Pereira, analista técnico que 

trabalha na equipe do IPC há 30 anos, 

também destaca a dificuldade maior 

neste momento. "Com a inflação que 

estamos vivendo, a tendência é um 

trabalho redobrado do entrevistador 

para confirmar aquele preço. Demanda 

mais trabalho, mais cuidado. E a gente 

tem de ser mais minucioso com os dados 

que chegam do campo", afirma. 

 

Etelvina Ferreira Gonçalves, 73, 

trabalha há 12 anos como uma das donas 

de casa que fazem a coleta para a FGV. É 

responsável por reunir informações de 

32 estabelecimentos. 

 

Entre eles, um hipermercado na zona 

norte da capital paulista que visita a cada 

dez dias, sempre às 7h30, para registrar 

o preço de quase 300 produtos que estão 

na lista disponibilizada no smartphone. 

 

Dada a prática e o conhecimento sobre a 

localização dos produtos, realiza a coleta 

em cerca de três horas. Com a grande 

variação de preços verificada na atual 

onda inflacionária, muitas vezes o 

sistema rejeita o valor digitado, e é 

necessário enviar uma foto do anúncio, 

algo que tem ocorrido com frequência 

nos últimos tempos. 

 

Não há um percentual fixo para o alerta. 

A sinalização é feita de acordo com a 

série histórica do preço de cada insumo 

coletado. 

 

Durante a jornada, Etelvina verifica 

mudanças no comportamento do 

consumidor. Poucos levam crianças ao 

local. Os carrinhos estão mais vazios. 

Reclamações, mesmo em dia de 

promoção, são constantes. 

 

Ela também afirma que as grandes 

compras foram substituídas por idas 

mais frequentes ao mercado, para 

aproveitar as promoções do dia. "A 

pessoa vinha uma vez por mês e fazia 

aquela compra grande, não interessava o 

preço. Hoje, se quiser economizar, tem 

de vir no dia da feira, no dia da carne…" 

 

O grande número de fotos solicitadas 

pelo sistema na coleta da última semana 

—e o fato de ter tido o trabalho 

acompanhado pela reportagem 

da Folha— parecem não ter atrasado 

muito a entrega das informações. 

 

Concluído o levantamento, ela 

permanece ainda algum tempo no 

hipermercado para esperar a validação 

dos dados e tirar dúvidas [ou mais 

fotos], antes de ser liberada pelo pessoal 

do escritório. 

 

Antes do mercado, fez o levantamento 

nos postos de gasolina que estão em sua 

lista. Diante dos preços dos 

combustíveis, decide aproveitar a 

viagem. "Quando ela [supervisora] me 

liberar, vou fazer minha compra. Porque 

eu já passei, vi tudo e estou de carro. 

Assim não gasto outra gasolina." 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2
022/06/alta-de-precos-confunde-ate-
aplicativo-que-registra-inflacao-no-
brasil.shtml  
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Bolsonaro diz que gasolina 
deve ficar R$ 2 mais barata e 
diesel, R$ 1, caso Congresso 
aprove medidas 
 
Presidente não detalhou os cálculos 
usados para chegar aos números que 
apresentou 

 

13.jun.2022 às 11h01Atualizado: 
13.jun.2022 às 11h08 
Matheus Teixeira 
BRASÍLIA 
 
O presidente Jair Bolsonaro 

(PL) afirmou nesta segunda-feira (13) 

que o preço da gasolina deve cair R$ 2 e 

o do diesel R$ 1 caso o Congresso aprove 

as medidas que visam reduzir os 

impostos sobre os combustíveis. 

 

O chefe do Executivo disse acreditar que 

as propostas serão aprovadas nesta 

semana, mas não deu detalhes dos 

cálculos usados para chegar aos 

números apresentados. 

 

"A previsão é cair por volta de R$ 2 o 

litro da gasolina e cair por volta de R$ 1 

o preço do diesel", disse em entrevista à 

CBN Recife. 

 

 

O presidente Bolsonaro discursa 

durante sessão plenária da 9ª Cúpula 

das Américas, em Los Angeles, 

Califórnia - Patrick T. Fallon - 

10.jun.2022/AFP 

 

O mandatário fez referência a duas 

propostas em curso no Legislativo. Uma 

delas limita a 17% a alíquota de ICMS 

sobre combustíveis cobrada por 

governadores; a outra, autoriza o 

governo federal a compensar estados 

que zerarem a cobrança do ICMS sobre 

diesel e gás de cozinha. 

 

"Vamos falar do Rio de Janeiro: ICMS é 

de 34% e vai passar para 17%. Não sei 

quanto é em Pernambuco, mas a média 

no Brasil está em 29%, 30%. Vai 

diminuir bastante o ICMS da gasolina. E 

daí o que acontece nessa questão: vai ter 

uma diminuição enorme. Isso daí 

logicamente a gente vai sentir na ponta 

da linha, a diminuição dos preços", 

afirmou. 

 

Bolsonaro disse que os governadores 

precisam entender que as medidas irão 

beneficiar a população, apesar de 

representar perda de arrecadação aos 

caixas estaduais. 

 

"Tem que pensar no povo, não é estado 

está perdendo. Quem está perdendo é o 

povo que está pagando muito caro", 

disse. 

  

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

o/2022/06/bolsonaro-diz-que-

gasolina-deve-ficar-r-2-mais-barata-e-

diesel-r-1-caso-congresso-aprove-

medidas.shtml  
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STJ afasta aumento de pena 
por imperícia médica que 
causou homicídio culposo 
 
13 de junho de 2022, 8h49 
Por Danilo Vital 
 
A imputação da causa de aumento de 

pena por inobservância de regra técnica 

da profissão prevista no artigo 121, 

parágrafo 4º do Código Penal só é 

admissível quando tiver fundamento em 

um fato diverso daquele que foi o 

causador do homicídio culposo. 

 

Médico receitou remédio que continha 

fator alergênico, o que causou morte do 

paciente 

 

Com esse entendimento, a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça deu parcial 

provimento a recurso especial para 

afastar a majorante da pena no caso de 

um médico condenado pela morte de um 

paciente devido a alergia a 

medicamento. 

 

A vítima foi ao hospital reclamando de 

dores intestinais e informou ser alérgico 

a Dorflex, mas não a Buscopan 

composto ou Plasil. O réu então receitou 

esses dois últimos medicamentos. O 

paciente teve uma piora e morreu após 

parada cardiorrespiratória. 

 

O exame necroscópico concluiu que a 

morte foi causada por choque anafilático 

por agente químico, decorrente do uso 

de Buscopan. Segundo o IML, isso 

ocorreu porque o medicamento contém 

dipirona, um dos potenciais alérgenos 

presentes também no Dorflex. 

 

Com isso, as instâncias ordinárias 

condenaram o médico à pena de 2 anos 

e 8 meses de detenção, em regime 

aberto. A prescrição do remédio serviu 

para configurar o homicídio culposo por 

imperícia e também a causa de aumento 

por inobservância de regra técnica da 

profissão. 

 

Relator no STJ, o ministro Antonio 

Saldanha Palheiro observou que a 

conclusão cai em bis in idem (dupla 

valoração pelo mesmo fato). A causa de 

aumento relativa à inobservância de 

regra técnica não pode se confundir com 

a própria imperícia utilizada para 

tipificar o delito de homicídio culposo. 

 

"Extrai-se do excerto acima que o édito 

condenatório não declinou outro fator 

de discrímen — na linha do indigitado 

precedente do Supremo Tribunal 

Federal —, baseado em fato diverso do 

núcleo da ação que levou a vítima a 

óbito. Dessa forma, o decote da 

majorante é medida que se faz 

premente", disse o relator. 

 

Nesse ponto, a votação da 6ª Turma foi 

unânime. O relator ficou vencido 

quando o colegiado decidiu reduzir o 

aumento da pena-base pela 

culpabilidade do réu, considerado 

abusivo. A pena final acabou fixada em 1 

ano e 6 meses de detenção, em regime 

aberto. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-13/impericia-medica-causa-homicidio-doloso-nao-aumentar-pena#author
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REsp 1.926.591 

 

*Texto atualizado às 9h45 de 13/6 para 

correção do título 
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Ação de identificação e 
documentação de pessoas 
presas chega a um terço do 
país 
 
13 de junho de 2022, 7h43 
 
Um terço do país já conta com a 

presença da Ação Nacional de 

Identificação e Documentação Civil de 

Pessoas Presas, coordenada pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Nos últimos meses, Paraíba, Ceará, Acre 

e Roraima se juntaram aos outros cinco 

estados que iniciaram as atividades em 

2021. 

 

Marcello Casal Jr./Agência BrasilAção visa a criar 

rede para promover a emissão 

documentos a pessoas presas 

 

O objetivo da iniciativa, que precisou ser 

pausada durante a fase mais restritiva 

da epidemia da Covid-19, é criar uma 

rede nacional para promover a emissão 

de até 12 tipos de documentos a pessoas 

não documentadas do sistema prisional 

brasileiro. 

 

De acordo com o diretor de políticas 

penitenciárias do Depen, Sandro Abel, 

esse trabalho de identificação e 

documentação já existia, mas a ação 

articulada pelo CNJ é inédita em termos 

de proporção nacional. 

A visão é compartilhada pelo presidente 

do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ-

PB), Saulo Benevides. "Antes, cada 

tribunal tinha uma forma de administrar 

e priorizar suas ações. Com o advento do 

Conselho Nacional de Justiça, hoje 

temos a uniformização de 

procedimentos e uma forma 

administrativa de agir, inclusive em 

parceria com diversas instituições", 

avalia. 

 

A ação conta com o apoio de cerca de 150 

instituições, incluindo o Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, o Programa 

das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, Tribunais de Justiça, 

Secretarias de Administração 

Penitenciária, institutos de identificação 

civil e cartórios de registros civis. 

 

Para o presidente do Tribunal de Justiça 

de Roraima (TJ-RR), desembargador 

Cristóvão Suter, o desenvolvimento de 

ações conjuntas entre diversos parceiros 

é central para a promoção da dignidade 

dos presidiários. 

 

É impossível aspirar à integração social 

daqueles que hoje cumprem pena "se o 

Estado não cumpre com a obrigação de 

prover a essas pessoas uma 

documentação básica", destaca o 

coordenador do Departamento de 

Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e do Sistema de 

Execução de Medidas Socioeducativas 

do CNJ, Luís Lanfredi. 

 

"Sem documentos elas não conseguem 

trabalhar, não conseguem estudar, não 

conseguem atendimento médico", 

afirma ele. 

 

Invisíveis 

 

Segundo o secretário-geral do CNJ, 

Valter Shuenquener, o foco central do 
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projeto é ampliar a cidadania e fortalecer 

a democracia, de forma a abrir caminho 

para que a população-alvo seja 

ressocializada. 

 

Com a integração de banco de dados, 

a presidente do Tribunal de Justiça do 

Ceará (TJ-CE), desembargadora Maria 

Nailde Pinheiro Nogueira, espera que 

haja uma maior segurança na 

identificação das pessoas privadas de 

liberdade. 

 

Essa também é a expectativa da 

coordenadora do Núcleo de 

Identificação e Documentação do 

Fazendo Justiça, Ana Teresa Iamarino: 

"A uniformização de procedimentos e a 

unificação de bancos de dados estaduais 

a uma base nacional fortalece a 

segurança do processo, padroniza as 

ações e confere unicidade de tratamento 

e acesso em todo o país". 

 

É urgente "tornar visíveis" os presos 

invisibilizados, segundo 

a desembargadora-presidente do 

Tribunal de Justiça do Acre, Waldirene 

Cordeiro. Com informações da 

assessoria de imprensa do CNJ. 

 

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

13/identificacao-documentacao-presos-

chega-terco-brasil  
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Comunicação prévia de 
operações à Defensoria 
poderia reduzir abusos 
policiais 
 
13 de junho de 2022, 8h24 
Por Sérgio Rodas 
 
Por ordem do Supremo Tribunal 

Federal, o Ministério Público do Rio de 

Janeiro deve ser informado previamente 

de operações policiais nas comunidades 

cariocas. Porém, tal medida não tem 

sido suficiente para conter abusos. Para 

mudar esse cenário, o advogado Luís 

Guilherme Vieira defende que a 

Defensoria Pública também seja 

notificada das ações das forças de 

segurança e as acompanhe in loco. 

Especialistas ouvidos 

pela ConJur avaliam que a medida 

poderia ajudar a reduzir a letalidade 

policial. 

 

STF suspendeu ações policiais em 

comunidades do Rio durante a Covid-19 
Fernando Frazão/ Agência Brasil 

 

Em junho de 2020, o ministro do STF 

Edson Fachin concedeu liminar na 

Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 635 para 

determinar que, enquanto a epidemia da 

Covid-19 não terminasse, as operações 

policiais nas comunidades do Rio só 

poderiam ser feitas em situações 

extraordinárias, que deveriam ser 

justificadas por escrito e comunicadas 

imediatamente ao Ministério Público 

estadual. A decisão foi referendada pelo 

Plenário do Supremo em agosto daquele 

ano. 

 

Essa restrição das operações policiais no 

Rio de Janeiro a casos "absolutamente 

excepcionais" reduziu as 

mortes causadas por agentes de 

segurança em 34%, salvando pelo menos 

288 vidas em 2020. Os dados são do 

estudo "Operações policiais e violência 

letal no Rio de Janeiro: os impactos da 

ADPF 635 na defesa da vida", feito pelo 

Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos 

da Universidade Federal Fluminense 

(Geni-UFF). 

 

No entanto, a partir de outubro de 2020, 

a decisão passou a ser sistematicamente 

violada, com o aumento de operações e 

mortes. O MP-RJ informou a Fachin em 

dezembro que estava exigindo 

informações das polícias antes de 

operações em favelas e investigando as 

mortes decorrentes dessas ações. 

 

Em abril de 2021, o MP-RJ criou um 

grupo temático temporário para 

promover em todo o estado ações 

estratégicas e coordenadas para atender 

às determinações para redução da 

letalidade e da violência policiais. 

 

Porém, uma ação policial na favela do 

Jacarezinho, zona norte do Rio de 

Janeiro, deixou 28 mortos em maio — o 

maior número de vítimas em uma 

incursão das forças de segurança já 

registrado. A operação desrespeitou as 

decisões do Supremo sobre o tema. 

Pouco depois, a Polícia Civil do Rio 

decidiu manter em sigilo por cinco anos 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-13/comunicacao-previa-operacoes-defensoria-reduzir-abusos#author
https://www.conjur.com.br/2020-jun-05/fachin-proibe-operacoes-policiais-comunidades-rio
https://www.conjur.com.br/2021-abr-18/decisao-stf-restringiu-acoes-policiais-rj-salvou-288-vidas
https://www.conjur.com.br/2021-abr-18/decisao-stf-restringiu-acoes-policiais-rj-salvou-288-vidas
https://www.conjur.com.br/2020-dez-02/mp-rj-stf-fiscalizando-operacoes-favelas
https://www.conjur.com.br/2021-abr-24/mp-rj-cria-grupo-promover-acoes-reducao-violencia-policial
https://www.conjur.com.br/2021-abr-24/mp-rj-cria-grupo-promover-acoes-reducao-violencia-policial
https://www.conjur.com.br/2021-mai-07/operacao-policial-matou-25-rio-desrespeitou-decisoes-stf
https://www.conjur.com.br/2021-mai-07/operacao-policial-matou-25-rio-desrespeitou-decisoes-stf
https://www.conjur.com.br/2021-mai-25/policia-rio-determina-sigilo-operacoes-cinco-anos
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todas as informações sobre operações 

policiais desencadeadas no estado. 

Várias organizações da sociedade civil 

viram tentativa de ocultar dados. 

 

Após a operação no Jacarezinho, o MP-

RJ criou uma força-tarefa para 

investigar as mortes. O grupo foi 

dissolvido em maio de 2022, após 

denunciar quatro policiais civis pela 

morte de três pessoas, além de dois 

supostos traficantes pela morte do 

policial civil que foi vitimado na ação. 

Outras dez investigações sobre as 

demais 24 mortes foram arquivadas 

porque a promotoria não encontrou 

evidências capazes de indicar a prática 

de crime por parte dos policiais, 

conforme informação do jornal O 

Estado de S. Paulo.  

 

A decisão do STF foi descumprida em 

quase metade das ações das forças de 

segurança promovidas entre junho e 

novembro de 2020. Os dados são do 

estudo "Por um plano de redução da 

letalidade policial e sua supervisão pelo 

observatório judicial sobre a polícia 

cidadã", feito pelo Geni-UFF em 

parceria com o laboratório de dados 

Fogo Cruzado. 

 

No julgamento de mérito da ADPF 635, 

em fevereiro de 2022, o Supremo 

ordenou que o estado do Rio 

apresentasse em 90 dias um plano 

destinado a conter a letalidade das 

operações de suas forças policiais e 

controlar violações de direitos humanos. 

O plano deve conter medidas objetivas, 

cronogramas específicos e a previsão dos 

recursos necessários para a sua 

implementação. 

 

Mesmo assim, a polícia do Rio vem 

promovendo ações que desrespeitam 

direitos humanos, apontou o PSB, autor 

da ação. O último exemplo foi a operação 

policial na madrugada do dia 25 de 

maio, que deixou 23 mortos na Vila 

Cruzeiro, zona norte do Rio. 

 

Esse caso demonstra o 

descompromisso do estado do Rio de 

Janeiro com o cumprimento da decisão 

do Supremo, diz o partido e os amici 

curiae. Em março, o governo 

fluminense, comandado por Cláudio 

Castro (PL), apresentou o Plano 

Estadual de Redução de Letalidade 

Policial. Contudo, o PSB e os amici 

curiae pediram que o STF rejeite o 

programa "por se tratar de mera carta de 

intenções absolutamente genéricas, sem 

nenhum compromisso real com a 

redução da letalidade policial no 

estado". 

 

Fiscalização pela Defensoria 

 

Em artigo publicado pela ConJur, o 

criminalista Luís Guilherme Vieira 

defendeu que a Defensoria Pública, tal 

como o MP, fosse informada 

previamente sobre as operações 

policiais. Dessa maneira, defensores 

poderiam acompanhar as incursões in 

loco, como representantes da Ordem dos 

Advogados do Brasil fazem em caso de 

buscas e apreensões contra escritórios. 

 

Luís Guilherme Vieira avalia que 

Defensoria pode ajudar a conter abusos 

policiais  
OAB-RJ 

 

https://www.conjur.com.br/2021-nov-24/policias-rj-desobedecem-stf-metade-operacoes
https://www.conjur.com.br/2022-fev-03/rj-90-dias-apresentar-plano-conter-violencia-policial
https://www.conjur.com.br/2022-fev-03/rj-90-dias-apresentar-plano-conter-violencia-policial
https://www.conjur.com.br/2022-mai-25/psb-supremo-mande-rio-reduzir-letalidade-policial
https://www.conjur.com.br/2022-mai-25/psb-supremo-mande-rio-reduzir-letalidade-policial
https://www.conjur.com.br/2022-mai-26/luis-guilherme-viera-bala-corre-solta
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"Chegado, ainda que tardiamente, o 

momento de o STF decidir que a 

Defensoria Pública, órgão de Estado 

competente pela assistência dos pobres, 

ser comunicada com a mesma 

antecedência do que o Ministério 

Público acerca das ações policiais que 

estão por acontecer, sem que quaisquer 

detalhes operacionais lhe sejam 

repassados, por serem as ações sigilosas 

e de cunho investigatório, mas 

objetivando possam os defensores 

públicos acompanhá-las em tempo real, 

tal qual sucede com advogados quando 

estão em vias de ter seus escritórios 

varejados por buscas e apreensões, a 

quais só podem se dar na presença de 

representante da OAB, sob pena de 

nulidade, mirando, portanto, que 

aqueles tenham condições de se 

preparar para, com o peso e 

credibilidade institucionais e social, 

evitar, ou ao menos (tentar) minimizar, 

genocídios como os de 

anteontem (24/5), o segundo maior no 

Rio de Janeiro", opinou Vieira. 

 

A sugestão de Vieira foi bem recebida 

por especialistas no assunto. Daniel 

Hirata, coordenador do Geni-UFF, 

avalia que a Defensoria pode ajudar a 

conter os abusos policiais. 

 

"Ainda que seja de atribuição exclusiva 

do MP o controle externo da atividade 

policial, a Defensoria tem um papel 

único e importante na contenção dos 

danos humanos causados por operações 

policiais. Isso porque, para além do 

atendimento jurídico realizado, a 

Defensoria é, via de regra, o primeiro e 

um dos poucos órgãos públicos que se 

deslocam e fazem o monitoramento das 

violações de direitos humanos in 

loco durante essas ações. Os termos da 

proposta de Luís Guilherme Vieira 

parecem sensatos e certamente são bem-

vindos no contexto da brutalidade 

policial do Rio de Janeiro". 

 

Candidato a deputado federal pelo PT do 

Rio, o ex-presidente da seccional 

fluminense da OAB Wadih 

Damous afirma que, se eleito, 

apresentará projeto de lei para 

estabelecer que a Defensoria seja 

previamente avisada das operações 

policiais e as acompanhe 

presencialmente. 

 

"É uma excelente proposta. Coloca em 

pé de igualdade nesses processos de 

criminalização o MP e a Defensoria. Nós 

sabemos que, pelo menos no Rio, o MP, 

no fim das contas, acaba chancelando os 

abusos da polícia. Dificilmente se veem 

policiais indiciados e condenados por 

conta de violência e abuso de 

autoridade. A proposta significa tratar 

os pobres com um mínimo de cidadania. 

Da mesma forma como o MP, a 

Defensoria Pública também tem que ser 

avisada antes das operações. Todos 

sabemos o saldo dessas incursões 

policiais — a mortandade. Quem sabe a 

presença da Defensoria não possa inibir 

a sanha de extermínio da polícia do Rio". 

 

Por sua vez, o ex-defensor público-geral 

do Rio André Luís Machado de 

Castro ressalta que o efetivo 

cumprimento das medidas impostas 

pelo STF é tão importante quanto a 

comunicação prévia sobre as incursões 

policiais. Ou seja, apenas promover 

operações em casos absolutamente 

excepcionais, que devem ser 

devidamente justificadas por escrito; 

restringir ações policiais em perímetros 

escolares e hospitalares; preservar 

vestígios da cena do crime; e evitar 

remoções de corpos para a realização de 

perícia. 
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"Porém, as polícias não vêm cumprindo 

essas decisões, e os controles interno e 

externo da atividade policial ainda 

carecem de uma análise das operações 

como um todo, que examinem seus 

motivos, plano de ação, forma de 

execução e eventuais responsabilidades 

daqueles que as ordenaram", analisa 

Castro. 

 

Por outro lado, o delegado da Polícia 

Civil do Rio Orlando Zaccone tem 

dúvidas sobre a efetividade da 

Defensoria no controle da atividade 

policial. Ele recorda que, quando foi 

eleito governador do Rio, em 2018, 

Wilson Witzel cogitou a possibilidade de 

contratar advogados para defender 

policiais acusados de abusos e mortes, 

mas a ideia desagradou à Defensoria. 

 

"A Defensoria Pública ficou ofendida. 

Mas como a Defensoria atua como 

acusação? É um paradoxo. Sou crítico a 

essa função da Defensoria quanto a 

assistente de acusação. Não sei se o 

órgão contribuiria tanto para o controle 

da atividade policial". 

 

Já o MP não é omisso na fiscalização da 

polícia, e, sim, "agente ativo na política 

de extermínio", destaca Zaccone. "Ao se 

manifestar a favor do arquivamento das 

investigações, o MP constrói um 

discurso que legitima a ação letal da 

polícia. Ele não é só um órgão que deixa 

de fiscalizar. Ele dá uma roupagem 

jurídica e diz que as ações estão dentro 

da lei. A quantidade de pessoas mortas 

no Brasil é uma política de Estado", diz 

o delegado. 

 

Estreita colaboração 

 

Questionada pela ConJur sobre a 

proposta, a Defensoria Pública do Rio 

afirmou que atua em cooperação com 

órgãos encarregados legalmente de 

exercer o controle e a fiscalização da 

atividade policial, como o Ministério 

Público, que cumpre essa função desde a 

determinação do STF na ADPF 635. 

 

Também ressaltou que a Ouvidoria da 

Defensoria trabalha "em estreita 

colaboração com o MP e outros órgãos 

competentes e já conseguiu fazer cessar 

ou impedir graves violações em áreas 

mais vulneráveis a esse tipo de ação". 

 

O Ministério Público fluminense 

informou que somente se manifesta em 

casos concretos, e não em tese. Portanto, 

disse que "não emitirá opinião 

institucional a respeito da sugestão feita 

pelo especialista no citado artigo". 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
13/comunicacao-previa-operacoes-
defensoria-reduzir-abusos  
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União deve devolver bebidas 
apreendidas por não conter 
palavra "suco" 
 
TRF-4 considerou que a medida 
adotada pela fiscalização foi 
desproporcional. 
 
domingo, 12 de junho de 2022 
 
O TRF da 4ª região manteve, na última 

quarta-feira, 8, sentença que 

determinou à União a devolução a uma 

empresa de bebidas de Cerro Largo/PR 

de 1.160 garrafas de suco integral 

apreendidas por não conter a palavra 

"suco" no rótulo. Conforme a 4ª turma, 

não existe prejuízo potencial aos 

consumidores, visto que não induzem a 

erro. 

 

Os sucos da marca Campo Largo foram 

apreendidos pelo ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

em um mercado de Santa Catarina em 

março de 2020. Segundo o fiscal 

responsável, foi constatado "rótulo em 

desacordo com a legislação vigente, 

não constando a denominação 'suco de 

uva integral' e 'suco de maçã integral', 

mas apenas 'uva integral' e 'maçã 

integral'". 

 

A empresa ajuizou mandado de 

segurança contra a autuação, 

sustentando que o rótulo diz que é 

100% suco, apenas não repetindo o 

termo embaixo, não deixando dúvidas 

quanto à qualidade e legibilidade das 

informações. 

 

A 1ª vara Federal de Blumenau/SC 

julgou a ação procedente e determinou 

a devolução das garrafas de 1,35 litros 

cada, bem como que fosse liberada a 

comercialização, levando a União a 

recorrer ao Tribunal. Para a Advocacia-

Geral da União, o rótulo induziria os 

consumidores a erro, sendo uma 

infração à legislação, cabendo a 

apreensão e a lavratura de auto de 

infração. 

 

 
União deve devolver bebidas 

apreendidas por não conter palavra 

"suco".(Imagem: Freepik) 

 

Segundo o relator, desembargador Luís 

Alberto d'Azevedo Aurvalle, constam 

nos rótulos, "de maneira clara e 

objetiva", as informações de que se 

trata de "100% SUCO" e da fruta 

integral." 

 

"Além de não se vislumbrarem as 

irregularidades entrevistas pela 

autoridade administrativa no Termo 

de Inspeção, não há discussão acerca 

da qualidade do produto, apenas 

tecnicidades referentes aos termos 

utilizados para a descrição das 

características das bebidas, mas que 

não induzem o consumidor em erro, 

porquanto transmitem de maneira 

clara que o produto é suco de fruta 

integral", afirmou o magistrado, para 

quem a medida adotada pela 

fiscalização foi desproporcional. 

 

 Processo: 5003793-

25.2020.4.04.7205 

  

 

 

https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor=50037932520204047205&selOrigem=TRF&chkMostrarBaixados=1&todasfases=&selForma=NU&todaspartes=&txtChave=&numPagina=1
https://consulta.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor=50037932520204047205&selOrigem=TRF&chkMostrarBaixados=1&todasfases=&selForma=NU&todaspartes=&txtChave=&numPagina=1
https://www.migalhas.com.br/
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Juiz reconhece prática de 
assédio moral organizacional 
pelo Carrefour 
 
Atuação teve origem em vídeo gravado 
por cliente da rede ao presenciar um 
empregado limpando o chão e sendo 
aparentemente humilhado pela gerente 
de uma filial. 
 

domingo, 12 de junho de 2022 

 
A empresa Carrefour foi condenada 

liminarmente pela 2ª vara do Trabalho 

de Campo Grande/MS ao cumprimento 

de diversas obrigações de fazer e não 

fazer, no intuito de coibir a 

continuidade de reiteradas e habituais 

situações caracterizadoras de assédio 

moral organizacional contra seus 

empregados, expondo-os a danos de 

ordem física e moral. As medidas 

deverão ser observadas de imediato, em 

todas as unidades do Carrefour no 

Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

A decisão em tutela provisória atendeu 

a pedido formulado pelo MPT em ação 

civil ajuizada no mês passado, após 

denúncia recebida pela instituição, 

acompanhada de matéria jornalística 

que mostra um vídeo gravado por 

cliente da rede Carrefour ao presenciar 

um empregado limpando o chão e 

sendo aparentemente humilhado pela 

gerente da filial localizada no Shopping 

Campo Grande. 

 

Antes de mover o processo, o MPT 

instaurou um inquérito civil com a 

finalidade de apurar as evidências 

associadas à prática de assédio moral, 

tendo inclusive apresentado proposta 

de pactuação de um Termo de Ajuste de 

Conduta, mas a empresa não 

manifestou interesse em formalizar o 

acordo extrajudicial sob o argumento 

de que não praticava o assédio e teria 

efetuado a rescisão contratual da 

gerente que aparece no vídeo, uma 

semana depois da repercussão do caso 

nas redes sociais e na imprensa. 

 

Entretanto, conforme destacado no 

inquérito civil, o Carrefour promoveu a 

recontratação dessa gerente em outra 

empresa do mesmo grupo econômico, 

cerca de três meses depois. 

 

Diante da negativa da empresa em 

firmar o acordo e para que se pudesse 

aprofundar na investigação da prática 

de assédio moral, o MPT realizou 

audiências telepresenciais com 

empregados e ex-empregados da 

unidade onde os fatos supostamente 

ocorreram. O vendedor exibido no 

vídeo foi um desses empregados 

ouvidos pelo MPT e contou que passou 

a ser vítima de chacota entre os colegas 

e que precisou pedir um afastamento 

médico, sem ter sido procurado pela 

empresa em nenhum momento. 

 

No decorrer da investigação, foi 

identificada a existência de centenas de 

ações trabalhistas ajuizadas em face do 

Carrefour nas varas do Trabalho de 

Mato Grosso do Sul, muitas delas 

retratando o histórico de práticas de 

assédio moral, de agressão verbal, de 

discriminação e de injúria racial 

cometidas dentro da empresa, com 

pedidos de indenização por danos 

morais. 

 

Ofensas à dignidade humana 

 

Na fundamentação de sua peça 

processual, o procurador do Trabalho 

Hiran Sebastião Meneghelli Filho 

https://www.migalhas.com.br/
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descreve as ações da empresa e de seus 

prepostos. 

 

"A par dos atos de assédio típicos, 

como gritos, xingamentos, pressão 

psicológica, exposição a situações 

humilhantes etc., há diversas ilicitudes 

paralelas que encerram um cenário de 

assédio moral organizacional que vai 

minando a autoestima, a 

autoconfiança e a autonomia dos 

trabalhadores, causando diversos 

malefícios à saúde física e, 

principalmente, mental desses 

empregados, a exemplo de longas 

jornadas laboradas sem registro de 

ponto, durante madrugadas inteiras, 

imposição da prática ilegal de venda 

casada como forma de valorização e 

aumento salarial, aumento do volume 

de trabalho por acúmulo de funções e 

outras irregularidades." 

 

 
Juiz reconhece prática de assédio moral 

organizacional pelo 

Carrefour.(Imagem: Eduardo 

Anizelli/Folhapress) 

 

Decisão 

 

O juiz do Trabalho Valdir Aparecido 

Consalter Junior reconheceu, na 

decisão, que a empresa tinha por 

prática a conduta ilícita, com a 

reiteração de atos e o intuito deliberado 

de reduzir os trabalhadores. E 

acrescentou que o exercício do poder 

diretivo de forma abusiva "desvirtua a 

função social da empresa e viola o 

direito dos trabalhadores a um meio 

ambiente de trabalho hígido, além de 

malferir deveres éticos mais basilares 

do próprio contrato de trabalho". 

 

Ao concluir que o Carrefour não teria 

adotado providência mais enérgica e 

eficaz com o intuito de eliminar esses 

comportamentos antijurídicos, o 

magistrado determinou que a empresa 

coíba, de imediato, qualquer ato 

flagrante de assédio moral, com a 

promoção de apuração e punição dos 

responsáveis, sob pena de no valor de 

R$ 10 mil por trabalhador prejudicado 

e por constatação. 

 

Além disso, o juiz ordenou que o 

Carrefour implemente meios eficazes 

de recebimento e investigação de 

denúncias e casos de assédio, com 

ampla divulgação aos trabalhadores dos 

canais de denúncias, realização de 

procedimentos de apuração adequados 

e escritos, promovendo a efetiva 

aplicação de punições, também sob 

pena de no valor de R$ 10 mil por 

trabalhador prejudicado e por 

constatação. 

 

Por fim, o magistrado impôs ao réu a 

obrigação de não permitir, tolerar, 

ignorar ou deixar de agir frente a 

situações que possam caracterizar 

assédio moral, autoridade excessiva ou 

desproporcional, pressão psicológica, 

coação, intimidação, discriminação, 

perseguição ou mesmo isolamento e 

ausência de comunicação direta com o 

trabalhador assediado, bem como 

qualquer gesto, palavra, 

comportamento ou atitude que 

provoque constrangimento físico ou 

moral, praticados por parte de seus 

empregados, diretos ou terceirizados, 

que detenham poder hierárquico ou 

mesmo entre colegas de trabalho, sob 

pena de no valor de R$ 10 mil por 

trabalhador prejudicado e por 

constatação. 
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STJ define hoje critérios de 
sessão que elegerá os 
membros do TRF-6 
 
A sessão de hoje não terá transmissão 
pelo YouTube. 
 
segunda-feira, 13 de junho de 2022 
 
Nesta segunda-feira, 13, a partir das 

14h, o Pleno do STJ irá se reunir para 

definir se a sessão que elegerá os 

membros do TRF da 6ª região será 

exclusivamente presencial ou 

presencial e videoconferência, se a 

votação será secreta ou aberta, bem 

como os critérios para a promoção por 

merecimento dos juízes Federais da 1ª 

região candidatos ao novo Tribunal. 

 

A sessão de hoje será apenas presencial, 

permitido o ingresso da imprensa para 

cobertura. 

 

No último dia 25 de maio, o 

Pleno aprovou a distribuição de vagas 

na composição inicial do TRF-6, que 

terá 18 desembargadores Federais e 

sede em Belo Horizonte. Na ocasião, 

foram aprovadas algumas alterações na 

resolução STJ/GP 15/22, a respeito do 

critério de antiguidade. 

 

O presidente do STJ, ministro 

Humberto Martins, assegurou que a 

Corte vai continuar trabalhando no 

cumprimento da lei 14.226/21 para que 

o TRF da 6ª região seja instalado no 

mês de agosto. "Todos nós estamos 

empenhados em fazer o melhor para 

que o TRF-6 saia do papel e comece a 

funcionar a partir do dia 10 de agosto, 

com a sua instalação", comentou o 

ministro durante aquela sessão. 

 

 
STJ define hoje critérios de sessão que 

elegerá os membros do TRF-

6.(Imagem: Charles Sholl/Brazil Photo 

Press/Folhapress) 
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STJ mantém bloqueio do 
patrimônio de fundo para 
responder por dívida de 
cotista 
 
Motivo de pânico para investidores em 
geral? 
 
RENATA OLIVEIRA 
LEANDRO FELIX 
LUCIANA SOUZA 
12/06/2022 05:17 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Em decisão recente, a 3ª Turma 

do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) manteve o bloqueio 

judicial dos ativos de um fundo de 

investimento em participação (FIP) em 

prol de um credor, por conta de dívida 

contraída por um dos cotistas[1]. 

 

No caso, a empresa credora ajuizou ação 

de execução visando receber valor 

devido por uma sociedade limitada 

detentora de cotas de um FIP, cujo 

principal ativo consistia na participação 

acionária de uma companhia holding. 

Tanto o juiz de primeira instância 

quanto o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo entenderam que 

a credora logrou demonstrar o abuso de 

direito por parte da sociedade limitada 

(e cotista do FIP), determinando, assim, 

a desconsideração inversa da sua 

personalidade jurídica, para incluir o 

FIP no polo passivo da execução e, com 

isso, bloquear o seu patrimônio. 

 

Para além das discussões propriamente 

de cunho jurídico, a decisão recente — e 

até então inédita — do STJ precisa ser 

analisada com cuidado, para fim de não 

causar maiores alvoroços quanto ao seu 

alcance ou interpretações equivocadas 

sobre o racional em que a decisão se 

baseou. Afinal de contas, a decisão do 

STJ deveria ser motivo de pânico ou 

preocupação para os investidores que 

detêm cotas de fundo de investimentos? 

Deveriam eles tomar alguma medida de 

precaução ou até mesmo providenciar o 

saque dos valores investidos nos fundos, 

a fim de evitar perdas patrimoniais 

decorrentes de dívidas de terceiros? 

 

A primeira constatação que deve ser 

feita ao leitor-investidor é que a decisão 

do STJ não tem aplicação geral e 

irrestrita, mas se limita àquele caso 

específico. Além disso, ela foi proferida 

considerando peculiaridades bastante 

próprias do caso analisado e, portanto, 

tem aplicação prática limitada, não 

podendo servir como parâmetro para 

quaisquer ações judiciais envolvendo 

dívidas contraídas por cotistas de todo e 

qualquer fundo de investimento. A 

decisão do STJ não dá, portanto, uma 

carta-branca para que credores passem 

a requerer o bloqueio do patrimônio 

detido por fundos de investimento a fim 

de satisfazer débitos de terceiros. 

 

A lei determina que um fundo de 

investimento é uma comunhão de 

recursos, constituído sob a forma de 

condomínio de natureza especial, 

destinado à aplicação em ativos 

financeiros, bens e direitos de qualquer 

natureza. Grosso modo, um fundo de 

investimento opera da seguinte forma: 
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investidores aportam capital no fundo, 

que é convertido em contas distribuídas 

aos investidores proporcionalmente ao 

montante por eles investido. O capital 

aportado é aplicado pelo administrador 

do fundo em títulos e valores 

mobiliários, com o intuito de obter lucro 

aos investidores. Uma vez que um 

investidor aplica um determinado 

montante no fundo, ele passa a deter 

direito tão somente sobre as cotas por 

ele detidas — e não sobre o patrimônio 

do fundo como um todo. 

 

A questão que surge da recente decisão 

do STJ é a seguinte: se cada investidor 

tem direito apenas ao capital por ele 

investido, e não sobre o patrimônio total 

do fundo, como, no caso em questão, o 

STJ determinou que o patrimônio do 

FIP poderia ter sido bloqueado para 

responder por dívida de um de seus 

cotistas que extrapola a sua quota-

parte? 

 

O STJ entendeu que o fato de os fundos 

serem constituídos sob a forma de 

condomínio e serem entes 

despersonalizados não impediria, por si 

só, a aplicação do instituto da 

desconsideração da personalidade 

jurídica, caso comprovado abuso de 

direito. No caso analisado, o bloqueio 

judicial do patrimônio do fundo ocorreu 

porque o STJ entendeu ter havido 

“comprovação inequívoca de que a 

própria constituição do fundo de 

investimento se deu de forma 

fraudulenta, como modo de encobrir 

ilegalidades e ocultar o patrimônio de 

empresas pertencentes a um mesmo 

grupo econômico”. 

 

No caso analisado, embora inicialmente 

o FIP detivesse apenas um cotista, 

constatou-se que parte das cotas foi 

transferida à empresa integrante do 

mesmo grupo econômico por valores 

ínfimos, para fins de blindagem 

patrimonial, o que resultou em confusão 

patrimonial e desvio de finalidade. Além 

do mais, no momento da constrição, o 

FIP tinha como cotistas apenas duas 

empresas, integrantes do mesmo grupo 

econômico, de tal forma que a constrição 

sequer violaria bens e direitos de 

terceiros. 

 

A situação, como se vê, era bastante 

específica. Trata-se de fundo fechado, 

constituído, segundo a decisão, para fins 

fraudulentos, e cujos únicos dois cotistas 

eram empresas do mesmo grupo 

econômico, que realizaram 

transferências de cotas entre si por 

valores irrisórios, para blindar 

patrimônio do alcance dos credores. 

 

A decisão do STJ não inviabiliza a 

escolha de fundos de investimentos 

quando o investidor estiver montando a 

sua carteira, nem aumenta os riscos 

desses investimentos, não trazendo 

qualquer preocupação adicional em 

termos de segurança que possa levar 

investidores a evitarem aportes futuros 

ou realizarem saques precipitados dos 

valores já investidos. De modo geral, 

aportes em fundos de investimento por 

investidores privados continuam a estar, 

via de regra, protegidos de bloqueios por 

dívida de outros cotistas, e a decisão do 

STJ não altera esse cenário. Os fundos 

de investimento — uma opção que tem 

atraído um número cada vez maior de 

investidores, sobretudo após a expansão 

das plataformas de investimento — 

continua uma opção viável e que pode 

ser considerada por aqueles que 

pretendem diversificar a sua carteira. 

 
[1] REsp n. 1.965.982/SP, relator 

Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Terceira Turma, DJe de 

8/4/2022. 
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STF: placar de 7X4 para 
derrubar veto e tributar 
importação de combustível na 
ZFM 
 
O prazo para apresentação de votos vai 
até 20 de junho e, até lá, algum 
ministro pode ainda pedir vista ou 
destaque 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
13/06/2022 11:04 
 
comentários 

Zona Franca de Manaus. Crédito: 

Commons.wikimedia.org 

 

Os ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF) formaram nesta segunda-

feira (13/6) o placar de 7 a 4 para 

derrubar o veto do presidente Jair 

Bolsonaro que manteve a isenção do 

Imposto de Importação (II) e do 

Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) na importação de 

petróleo e derivados por empresas da 

Zona Franca de Manaus. 

 

Os 11 ministros do Supremo votaram no 

sentido de julgar procedente a ação 

(ADPF 893) ajuizada pelo Partido 

Solidariedade e, com isso, restabelecer a 

vigência do artigo 8º da Lei 

14.183/2021. 

 

A Lei 14.183/2021 foi publicada em 15 de 

julho de 2021 e, em seu texto original, no 

artigo 8º, afirmava expressamente 

que esses produtos passavam a ser 

uma exceção à isenção 

fiscal concedida à entrada de 

mercadorias estrangeiras na Zona 

Franca de Manaus. No mesmo dia da 

publicação da lei, porém, o presidente 

republicou o texto vetando o dispositivo. 

 

Na prática, caso a inconstitucionalidade 

seja confirmada ao fim do julgamento e 

não haja modulação de efeitos da 

decisão, a importação de petróleo, 

lubrificantes e combustíveis líquidos e 

gasosos derivados de petróleo por 

empresas da Zona Franca de Manaus 

passa a ser tributada pelo II e pelo IPI 

desde novembro de 2021. 

 

O julgamento estava suspenso desde 1º 

de abril e foi retomado na última sexta-

feira (10/6) com o voto do ministro 

Alexandre de Moraes. O magistrado, que 

em abril chegou a apresentar o seu voto 

e depois o retirou para pedir vista, 

reafirmou hoje o seu posicionamento e 

acompanhou a divergência aberta pelo 

ministro Luís Roberto Barroso. 

 

Barroso acolheu a argumentação do 

Partido Solidariedade e concluiu que o 

veto desrespeita prazos estabelecidos 

pela Constituição Federal, que é de 15 

dias úteis a partir do recebimento do 

projeto de lei pela Presidência da 

República, nos termos do artigo 66, 

parágrafo primeiro, da Constituição. 

 

Barroso afirmou que o prazo era até 14 

de julho de 2021. Nessa data, o 

presidente Jair Bolsonaro editou 

mensagem de veto e encaminhou o texto 

para publicação, mas sem qualquer 

manifestação quanto ao artigo 8º. No 

dia seguinte, após a publicação da lei e 

com o prazo para a realização de vetos já 
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expirado, o novo veto foi publicado em 

edição extra do Diário Oficial da União. 

 

“O ato apreciado [veto adicional] pelo 

Congresso Nacional sequer poderia ter 

sido praticado”, escreveu Barroso, em 

seu voto, à época. 

 

O ministro propôs a seguinte tese: “O 

poder de veto previsto no art. 66, § 1º, da 

Constituição não pode ser exercido após 

o decurso do prazo constitucional de 15 

(quinze) dias”. 

 

Nesta sexta-feira, em seu voto-vista, 

Alexandre de Moraes defendeu que, 

ainda que pudesse ser admitido que a 

nova publicação do texto em edição 

extra do Diário Oficial tenha ocorrido 

dentro do prazo constitucional, “o fato é 

que a aposição de veto ao art. 8º 

importou em inovação em relação a ato 

formal que fora praticado pelo 

Presidente da República no dia 

anterior”. Portanto, haveria uma 

inconstitucionalidade, diante do 

entendimento do STF de que não há 

possibilidade de arrependimento ao 

veto. 

 

Além de Moraes, acompanharam o voto 

divergente de Barroso os ministros 

Gilmar Mendes, Edson Fachin, Ricardo 

Lewandowski, Rosa Weber e, por 

último, Luiz Fux. 

 

A relatora, ministra Cármen Lúcia, 

votou no sentido de não conhecer da 

ação e, com isso, não julgar o seu mérito. 

Para a ministra, o Partido Solidariedade 

não fundamentou adequadamente seu 

questionamento, uma vez que a ação não 

discutiu se a manutenção do veto, por 

parte do Congresso Nacional, 

convalidaria eventual vício no processo 

de sanção ou veto da lei. 

 

Cármen Lúcia foi acompanhada pelos 

ministros Dias Toffoli, André Mendonça 

e Nunes Marques. 

 

O prazo para apresentação de votos vai 

até 20 de junho. Até lá, algum ministro 

pode pedir vista ou destaque. Neste 

último caso, o julgamento seria levado 

ao plenário, e a contagem de votos, 

reiniciada. 
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A Teoria dos Jogos e a 
cobrança de bagagens no 
transporte aéreo 
 
É de extrema importância encontrar um 
ponto de equilíbrio num tema tão 
sensível 
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Crédito: Unsplash 

 

O debate acerca da cobrança de 

bagagens transportadas em voos 

comerciais já existe há um tempo no 

Brasil, cabendo menção a dois artigos 

publicados anteriormente 

no JOTA: “Cobrança por bagagem: 

o que diz o Direito?”, do dr. Eduardo 

Jordão, e “O não fatiamento dos 

serviços aéreos como 

concretização do interesse 

público”, do dr. Rafael Netto Arruda, 

sem prejuízo de outros artigos e 

matérias sobre o tema. Tais textos, com 

visões e enfoques distintos, servem para 

demonstrar a complexidade e as 

diversas perspectivas envolvidas neste 

debate. 

 

O debate é anterior até mesmo 

à Resolução Anac nº 400, de 2016, 

que buscou equilibrar as relações entre 

empresas aéreas e consumidores com 

mecanismos de transparência e um rol 

mínimo de direitos dos passageiros. A 

resolução criou obrigações para o 

transportador e em muitas hipóteses 

normatizou princípios constantes em 

decisões judiciais e na jurisprudência em 

matéria consumerista, pacificando 

algumas questões. 

 

Ao mesmo tempo, a resolução abriu 

espaço para a criação de serviços 

acessórios que seriam cobrados pelas 

empresas aéreas – alguns destes gozam 

de uma justificativa lógica razoável, 

outros não. Neste artigo, trago algumas 

reflexões em relação a custos, à 

construção do preço final da passagem 

aérea para o consumidor e questões 

afetas à relação entre a companhia aérea 

e o consumidor utilizando como 

referência alguns pontos da Teoria dos 

Jogos. 

 

Observando o setor de transporte aéreo 

brasileiro, é importante notar que este 

possui características e aspectos sociais 

únicos, com uma pluralidade de perfil de 

consumidores, que incluem viagens por 

motivos profissionais e pessoais, 

passando pelo turismo, uma atividade 

cada vez mais importante para o 

país.  Cabe ainda destacar que o Brasil é 

um país complexo, com dimensões 

continentais e diferenças sociais 

significativas. Para muitos, o transporte 

aéreo é a única opção de transporte, 

cumprindo relevante função social. 

 

Na perspectiva concorrencial, o mercado 

de transporte aéreo se caracteriza por 

ser dinâmico, ao mesmo tempo que 

possui significativas barreiras à entrada, 

tais como a necessidade de um grande 

aporte de capital para a entrada (custos 

dos aviões, marketing, infraestrutura 

etc.) e para a atuação nesse mercado 

https://www.jota.info/autor/sergio-l-b-f-reis
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-teoria-dos-jogos-e-a-cobranca-de-bagagens-no-transporte-aereo-13062022#respond
https://www.jota.info/stf/supra/cobranca-por-bagagem-o-que-diz-o-direito-24032017
https://www.jota.info/stf/supra/cobranca-por-bagagem-o-que-diz-o-direito-24032017
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-nao-fatiamento-dos-servicos-aereos-como-concretizacao-do-interesse-publico-11062019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-nao-fatiamento-dos-servicos-aereos-como-concretizacao-do-interesse-publico-11062019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-nao-fatiamento-dos-servicos-aereos-como-concretizacao-do-interesse-publico-11062019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-nao-fatiamento-dos-servicos-aereos-como-concretizacao-do-interesse-publico-11062019
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/resolucoes-2016/resolucao-no-400-13-12-2016
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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(mão de obra qualificada, escala/volume 

de passageiros, combustível etc.), além 

de questões regulatórias como os 

requisitos para operação e também o 

acesso à slots em aeroportos saturados. 

 

A rivalidade é intensa e gerir 

eficientemente uma companhia aérea 

não é óbvio, haja vista o número de 

empresas que entraram 

em recuperação judicial ou faliram 

nos últimos 20 anos, muitas das quais 

possuíam, e ainda possuem, muitos 

empregados e aviões de grande porte, 

além de um significativo market 

share do mercado. 

 

Após essa visão geral do setor, cabe 

trazer alguns pontos relativos à 

formação de preços, algo complexo, em 

especial em um setor como o de 

transporte aéreo.  Como já observado, os 

custos de entrada e de manutenção de 

uma operação eficiente são altos, e além 

de questões internas da empresa, são 

influenciados por questões externas 

como a variação cambial, um ponto 

complexo considerando que as receitas 

são em reais, mas vários custos são em 

dólares ou euros. 

 

Ademais, o cenário nacional e o 

internacional podem apresentar 

mudanças que influenciam no 

desenvolvimento da atividade – a alta do 

petróleo e a pandemia de Covid-19 são 

questões fora do controle dos agentes de 

mercado, mas que impactaram 

significativamente suas operações. 

Recentemente, tivemos o exemplo da 

companhia aérea ITA, associada ao 

grupo Itapemirim, que mesmo com uma 

marca forte e expertise no setor de 

transporte teve dificuldades para entrar 

e continuar operando no setor aéreo. 

 

Trata-se, portanto, de um mercado com 

custos e operação complexas, o que em 

certa medida vai impactar na formação 

dos preços que serão ofertados ao 

consumidor. Os custos serão um dos 

componentes do preço, mas é preciso 

destacar que o preço também será 

influenciado por outros fatores, tais 

como o posicionamento dos 

concorrentes (tanto do setor aéreo como 

de outros modais substitutos), de 

estratégias de subsídios cruzados, 

favorecimento de certas rotas em relação 

a outras, otimização de assentos, alta e 

baixa temporada e demandas sazonais. 

 

Entre as características do setor está 

presente também a discriminação de 

preços, que consiste na possibilidade de 

um mesmo produto ser comercializado 

por preços diversos para consumidores 

diferentes. Desta forma, o turista que 

tem maior sensibilidade a preços irá 

buscar um preço menor, aceitando viajar 

num horário menos atraente e 

comprando seu bilhete com mais 

antecedência, enquanto um executivo 

estará disposto a pagar um preço maior, 

desde que num horário mais 

conveniente e sem muita antecedência. 

A discriminação de preços deixa ainda 

mais complexa a formação de preços 

pelas empresas aéreas, assim como a 

aquisição de bilhetes pelos 

consumidores. 

 

Teoria dos Jogos 
 
De uma forma bastante objetiva, tem-se 

como uma definição da Teoria dos Jogos 

que esta é uma representação formal de 

uma situação onde um certo número de 

indivíduos interage num ambiente de 

dependência estratégica. Existem 

jogadores, as regras, os resultados e 

os payoffs. O jogo não é estático e é 

composto por diversas rodadas que 

ocorrem sucessivamente. 

 

No setor aéreo, podem ser estabelecidos 

diversos recortes para a ideia de uma 

https://www.jota.info/tudo-sobre/recuperacao-judicial
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rodada, pode ser uma análise por rota, 

ou pela rede/malha de voos de um dia ou 

uma semana. O ponto é que existem 

diversas rodadas que são “jogadas” por 

cada empresa. Depois de um certo 

número de rodadas, alguns aspectos se 

tornam repetidos, uma empresa 

consegue prever com razoável precisão o 

percentual de passageiros que irão 

despachar bagagem, assim como o 

peso/volume, em um voo do aeroporto 

Santos Dumont para o aeroporto de 

Congonhas numa segunda-feira pela 

manhã. Em um voo entre Brasília e 

Recife numa quinta-feira da alta 

temporada, o volume de bagagens tende 

a ser maior pelo perfil dos passageiros 

em eventuais férias, e também pode ser 

previsto. As companhias aéreas têm essa 

informação de forma organizada, pois 

isso impacta no seu custo, por exemplo, 

a quantidade de querosene de aviação 

que será necessário, e também em suas 

eventuais receitas, como disponibilidade 

para transporte de carga aérea. 

 

Dessa forma, consideradas as diversas 

rodadas do “jogo” as companhias já têm 

uma noção bastante clara do 

volume/peso de bagagens a ser 

despachado em cada voo, e ela se 

encontra preparada para atender esta 

demanda, este custo. 

 

No entanto, como já observado, o preço 

vai além do custo, o preço será 

influenciado também pelo preço 

praticado por concorrentes e não só pelo 

custo.  Neste mercado, os preços são 

praticamente públicos, já que estão 

disponíveis nos sites das companhias e 

podem ser acessados e analisados a todo 

momento pelos seus concorrentes. 

 

Portanto, a ideia de que um custo, como 

o de transporte de bagagens, pode 

impactar o preço de um bilhete é correta. 

O errado é entender que este será um 

fator predominante na determinação do 

preço. 

 

Havia uma expectativa de que a 

cobrança das bagagens levaria a uma 

queda nos preços dos bilhetes, uma 

expectativa que foi frustrada para o 

consumidor na medida em que existem 

outros custos que oscilaram e cenários 

mercadológicos complexos, como, por 

exemplo, a diminuição de concorrentes 

e a concentração do mercado em três 

agentes principais, o que acabou por 

diminuir a oferta de voos em certas rotas 

e a pressão/rivalidade competitiva. Na 

perspectiva da empresa aérea, a 

comercialização de bagagem se tornou 

mais uma receita, o valor cobrado não 

possui parâmetros lógicos razoáveis 

posto que o despacho de uma bagagem 

de 5 kg em um voo de 40 minutos tem o 

mesmo valor que o de uma bagagem de 

20 kg num voo entre Porto Alegre e 

Manaus. 

 

Desta forma, entendo razoável uma 

atuação regulatória que busque 

equilibrar as expectativas e direitos do 

consumidor, a função social do 

transporte aéreo e a atuação das 

empresas aéreas. A meu ver seria 

razoável que o bilhete aéreo incluísse o 

despacho de uma bagagem por 

passageiro, com um peso entre 15 ou 20 

kg, a ser arbitrado pela agência 

reguladora. O custo dessa bagagem será 

compartilhado por todos os passageiros 

do voo, e em última instância da 

companhia aérea, dentro de uma lógica 

de custo, já observada nas rodadas do 

“jogo”. 

 

Encontrar um ponto de equilíbrio num 

tema tão sensível para um país complexo 

como o Brasil, de dimensões 

continentais, diferenças sociais e que 

nos anos pré-pandemia teve avanços 

significativos no setor de transporte 

https://www.jota.info/tudo-sobre/direito-do-consumidor
https://www.jota.info/tudo-sobre/direito-do-consumidor
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aéreo é de extrema importância, 

inclusive para que ele se recupere 

rapidamente e alavanque outras 

atividades que estão relacionadas ao seu 

desempenho. E espera-se que seja 

adotada uma visão equilibrada que não 

privilegie tão somente um elo dessa 

relação, mas que entenda e absorva 

também os interesses e expectativas dos 

consumidores e cidadãos, muitos dos 

quais dependem desta forma de 

transporte em suas vidas, direta e 

indiretamente. 

 

SERGIO L. B. F. REIS – Especialista 

em regulação e mestre em direito 

 
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/a-teoria-dos-jogos-e-a-
cobranca-de-bagagens-no-transporte-
aereo-13062022  
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Brasil 

Rendimento domiciliar per 
capita cai em 2021 e atinge 
menor valor da série 
histórica, diz IBGE 
 
Depois de uma queda de 4,3% em 2020 
puxada pela pandemia de covid-19, o 
indicador acentuou a intensidade da 
perda para 6,9% em 2021 
 
Por Lucianne Carneiro e 
Alessandra Saraiva, Valor — Rio 
10/06/2022 10h24  Atualizado há 34 
minutos 

 
O rendimento médio mensal real 

domiciliar per capita caiu em 2021 

pelo segundo ano seguido e atingiu 

o menor valor da série histórica, 

iniciada em 2012. O retrato é parte da 

pesquisa Rendimento de Todas as 

Fontes - 2021, divulgada nesta sexta-

feira pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Depois de uma queda de 4,3% em 2020 

puxada pela pandemia de covid-19, o 

indicador acentuou a intensidade da 

perda para 6,9% em 2021. Com isso, 

chegou a R$ 1.353, o menor da série da 

pesquisa. O valor é também 4,5% 

inferior ao que era registrado nove anos 

antes, em 2012, de R$ 1.417 (a preços de 

2021). 

 

Como outros indicadores do país, há 

diferenças importantes quando se 

compara o desempenho das cinco 

regiões. As 

regiões Norte e Nordeste apresentara

m os menores valores (R$ 871 e R$ 843, 

respectivamente) e também as maiores 

perdas entre 2020 e 2021 (de 9,8% e 

12,5%, respectivamente). Já as 

regiões Sul e Sudeste se mantiveram 

com os maiores rendimentos (R$ 1.656 e 

R$ 1.645, respectivamente). 

 

Na comparação da renda média mensal 

real domiciliar per capita de 2021 com a 

de 2012, todas as grandes regiões 

tiveram redução no período. O pior 

desempenho foi o da região Norte, onde 

passou de R$ 968 para R$ 871, uma 

queda de 10%, bem superior à de 4,5% 

na média brasileira. 

 

O levantamento também compara os 

resultados dos domicílios que recebiam 

ou não algum programa de transferência 

de renda, com destaque para o Bolsa 

Família. Na passagem entre 2020 e 

2021, houve queda do rendimento 

médio em todos os domicílios, mas com 

maior intensidade naqueles que tinham 

alguém recebendo algum programa 

social, que são também os de renda per 

capita menor. 

 

Enquanto o rendimento domiciliar per 

capita dos domicílios beneficiários do 

Bolsa Família recuou 10,8%, entre os 

domicílios não beneficiários a perda foi 

de 5,4%. Já lares com alguém recebendo 

outro programa social tiveram redução 

de 26,1% no rendimento médio, 

sobretudo pela redução do valor do 

auxílio emergencial, enquanto aqueles 

sem beneficiários tiveram perda de 

10,3%. 

 

No caso da análise de quem recebia ou 

não BPC-LOAS, a diferença foi menor: 

queda de 7,8% nos domicílios com 

beneficiários e de 6,9% naqueles sem 

beneficiários. 

 

“Esses programas sociais estão em 

domicílios com renda menor, o 

que já era esperado por ser o foco 

das políticas públicas. Mas o que 

os dados mostram é foram 
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justamente esses domicílios os 

afetados de forma mais intensa 

pela perda de renda”, diz a analista 

do IBGE Alessandra Saraiva Brito. 

 

 
Renda familiar caiu em todas as regiões 

do país no ano passado — Foto: Maria 

Isabel Oliveira/Agência O Globo 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/10/rendimento-domiciliar-
per-capita-cai-em-2021-e-atinge-
menor-valor-da-srie-histrica-diz-
ibge.ghtml  
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Financas 

Eletrobras levanta R$ 33,7 
bilhões 
 
Na privatização por aumento de capital, 
governo fica com cerca de 40% das 
ações ordinárias 
 
Por Maria Luíza Filgueiras e Manuela 
Tecchio — De São Paulo 
10/06/2022 05h00  Atualizado há 2 
horas 

 

 
A Eletrobras emplacou ontem sua 

megaoferta de ações, com o papel a R$ 

42, na operação que resulta em uma 

companhia privatizada. A empresa 

vendeu 802,1 milhões de ações, 

movimentando R$ 33,7 bilhões entre os 

lotes base e suplementar. 

 

Segundo levantamento do Valor Data, 

na comparação em dólares, o montante 

representa pouco mais que o dobro do 

volume da privatização da Vale, sendo 

78% maior que a do Banespa. Foi a 

segunda maior privatização já ocorrida 

no país, perdendo apenas para a da 

Telebras. 

 

Com a venda de parte das ações do 

BNDES e especialmente pela diluição da 

União com a emissão de novas ações, o 

governo deixa de ser controlador 

da Eletrobras - ainda que detenha 

uma “golden share”. A União e o BNDES 

saem de 68,6% das ordinárias para 

40,3% (há ainda uma participação 

pequena de outros fundos 

governamentais, não detalhada no 

prospecto), indo para 36,9% do capital 

total. 

 

No início da noite de ontem, o cabo de 

guerra entre bancos e investidores se 

concentrava em uma diferença de R$ 

0,50, com o range oficial entre R$ 42 e 

R$ 42,50. Investidores internacionais 

relevantes, como GIC, de Cingapura, e o 

canadense CPPIB, tinham tentado puxar 

o preço para baixo - pela manhã, 

pressionavam por ação entre R$ 38,50 e 

R$ 39,50. Com o alto interesse na 

operação, com demanda de R$ 60 

bilhões, os bancos conseguiram subir a 

régua. No grupo de institucionais 

brasileiros entraram fundos como SPX e 

Truxt, os já acionistas 3G Radar e Banco 

Clássico, e firmas como RWC e GQG. 

 

Trabalhadores que investiram via FGTS 

vão ficar com R$ 6 bilhões em ações, que 

era o valor máximo para esse tipo de 

reserva. Segundo o Valor Investe, 

cerca de 370 mil trabalhadores usaram o 

fundo de garantia para fazer reservas 

pelos papéis - demanda superior aos 248 

mil trabalhadores que aderiram, com o 

mesmo recurso, à oferta da Petrobras 

em 2000, mas abaixo da adesão na Vale, 

em 2002. 

 

No processo de desestatização, a 

companhia quer migrar para o Novo 

Mercado. Para mantê-la como 

corporation, a golden share dá à União 

poder de veto em alterações estatutárias, 

como tentativa de alteração do limite de 

poder de voto para cada acionista ou 

grupo a 10% e a empresa também 

defende a nova composição sem 

controlador criando uma “poison pill”. 

 

A privatização via aumento de capital 

também implica em pagamento de 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/eletrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/eletrobras/
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outorga, referente a renovações de 

concessões e adoção do regime de 

operação - passando do modelo de cotas 

para o de produção independente, em 

que usinas podem vender energia a 

preço de mercado. 

 

Ainda que seja diferente da clássica 

desestatização por leilão, com a venda de 

participação pública, o processo tem o 

mesmo desfecho. “Internamente, a 

estrutura muda bastante. Não precisa 

mais fazer concurso público, não está 

mais sob controle do TCU, não se 

enquadra mais na lei das estatais, deixa 

de ser uma sociedade de economia 

mista”, diz Vitor Rhein Schirato, sócio 

da Daemon Investimentos. 

 

Só essas alterações já podem ajudar a 

empresa a ganhar eficiência, dizem 

investidores. “Historicamente, 

privatizações foram acompanhadas de 

ganho de produtividade e 

competitividade. As empresas ficaram 

mais eficientes e isso por si só deveria 

turbinar a concorrência no setor, 

beneficiando o consumidor”, diz Sergio 

Zanini, da Galápagos. 

 

Com diferentes projetos, apoiadores e 

opositores ao longo de anos, a 

privatização da elétrica era carregada de 

descrença até mesmo após o registro de 

oferta pública (nunca se sabe quando 

uma liminar pode aparecer). No início 

do ano passado, Wilson Ferreira Jr 

deixou o comando da elétrica - para 

onde tinha aceitado voltar justamente 

para conduzir internamente a 

privatização -, irritado com as manobras 

em diferentes alas de governo para não 

deixar a coisa acontecer. 

 

Ferreira Jr, que atualmente comanda a 

Vibra, calcula que 

a Eletrobras conseguirá mais que 

triplicar os investimentos - tornando-se 

uma companhia mais eficiente e 

competitiva. A gestão de estatal “é um 

inferno”, resumiu o executivo numa 

entrevista a “O Estado de S. Paulo” na 

semana passada, ao descrever processos 

complexos e engessados para tomada de 

decisão. A companhia, por outro lado, 

passa a assumir riscos que eram do 

controlador, como o hidrológico. 

 

Há quem atribua a efetivação da 

privatização ao início da corrida eleitoral 

- mas o fato é que saiu. “Era uma das 

bandeiras do governo desde a eleição e, 

bem ou mal, conseguir entregar essa 

operação, nesse porte, com essa 

demanda, é relevante para o governo”, 

diz Zanini. 

 

Na oferta base, a Eletrobras emitiu 

627,7 milhões de novas ações e o BNDES 

vendeu 69,8 milhões de ações. O lote 

suplementar adicionou mais 104,6 

milhões à oferta. 

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

ia/2022/06/10/eletrobras-levanta-r-

337-bilhoes.ghtml  
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Finanças 

Dólar muda de rumo e sobe 
mais de 1% após dado de 
inflação dos EUA 
 
Inflação segue no foco dos agentes 
financeiros 
 
Por Igor Sodré, Valor — São Paulo 
10/06/2022 09h29  Atualizado há 18 
minutos 

 
Após a divulgação dos dados do 

índice de preços ao consumidor 

dos Estados Unidos (CPI, na sigla 

em inglês), o dólar inverteu a 

tendência de queda e passou a subir com 

força. Agentes do mercado avaliam os 

números do indicador, que vieram 

acima das estimativas, reacendendo 

temores de uma postura mais agressiva 

por parte do Federal Reserve (o Fed, 

banco central americano) para elevar os 

juros e combater a inflação. 

 

Por volta das 11h30, o dólar comercial 

operava em alta de 1,78%, sendo 

negociado a R$ 5,0037 no mercado à 

vista, após máxima de R$ 5,0117.. 

 

O CPI voltou a ganhar força em maio, 

acelerando-se em relação a abril, 

subindo 1% na base mensal e avançando 

8,6% ante igual período de 2021, ficando 

acima das estimativas de economistas 

consultados pelo “Wall Street Journal”, 

de altas de 0,7% e de 8,3%. 

 

— Foto: Pepi Stojanovski/Unsplash 
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estabilidade-antes-de-cpi-nos-
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Empresas 

Não podemos cair na tentação 
e ir para preços tabelados, diz 
diretor da Petrobras 
 
Declaração ocorre no momento em que 
a estatal é alvo de críticas do presidente 
Jair Bolsonaro 
 
Por Gabriela Ruddy, Valor — Rio 
10/06/2022 10h12  Atualizado há uma 
hora 

 
O diretor de relacionamento 

institucional e sustentabilidade 

da Petrobras, Rafael Chaves, 

reafirmou na manhã de hoje a defesa da 

companhia da prática de preços de 

mercado. 

 

 “Não podemos cair na tentação e ir para 

preços tabelados. Acho que já 

aprendemos isso no passado. Se não 

aprendemos no passado, aprendemos 

com os vizinhos. O preço dá um sinal, 

segura a demanda e sinaliza pra a oferta. 

Não podemos perder isso de vista”, 

disse. 

 

A fala ocorre no momento em que a 

estatal é alvo de críticas do presidente 

Jair Bolsonaro pelo aumento dos 

preços de combustíveis vendidos 

nas refinarias que opera, buscando 

seguir os mercados internacionais. 

 

Este ano, com a retomada da demanda 

depois dos momentos mais agudos 

da pandemia e o conflito na 

Ucrânia, os preços do barril e petróleo 

tiveram forte aumento no mercado 

externo. 

 

“Se a gente achar que tem alguém 

iluminado, seja do Legislativo, 

Executivo ou Judiciário, que é 

iluminado e usa a caneta para definir 

preços, estamos errados”, afirmou. 

 

Ele lembrou ainda que o respeito a 

preços de mercado é importante para a 

atração de investimentos. “Temos que 

fazer do Brasil um porto seguro de 

investimento, é isso que vai resolver o 

problema”, complementou. 

 

 
Sede da Petrobras — Foto: Leo 

Pinheiro/Valor 

 

Chaves também afirmou que, para gerar 

investimentos, é preciso que as 

empresas tenham lucro. Nos últimos 

meses, autoridades têm criticado 

a Petrobras por “lucro excessivo”. 

 

“O irmão do investimento é o lucro. 

Temos que ficar felizes quando há lucro, 

porque há investimento. É uma coisa 

boa. Devemos perseguir o lucro, que é 

também uma medida de 

sustentabilidade”, afirmou. 

 

O executivo defendeu ainda a 

importância de seguir perseguindo a 

transição para uma economia de baixo 

carbono. 

 

“O desafio da transição energética é 

enorme. Precisamos juntar todos os 

esforços. É urgente, mas precisamos 

fazer isso de forma responsável”, 

afirmou. 

  
 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/petrobras/
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Legislação 

São Paulo aplicará Selic em 
todos os débitos de ICMS 
 
Aplicação valerá para todos os 
processos em andamento baseados em 
autos de infração anteriores a 2017 
 
Por Laura Ignacio — De São Paulo 
10/06/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 
O Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) 

do Estado de São Paulo - a mais alta 

instância da esfera administrativa - 

decidiu que a Selic deve ser a taxa 

máxima de juros a corrigir os valores 

das cobranças de débitos do ICMS. A 

decisão alinha o posicionamento do 

Poder Executivo com o Judiciário, 

mas poderá provocar novos recursos em 

ambas as esferas. 

 

O Judiciário já tinha posição pacificada 

pela aplicação da Selic como valor 

máximo de juros. Tanto o Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJSP), em 2013, quanto o 

Supremo Tribunal Federal (STF) em 

repercussão geral, em 2019, já haviam 

decidido nesse sentido. Mas fiscais e 

julgadores da primeira instância 

administrativa e do TIT tinham que 

seguir a Súmula nº 10 do tribunal, que 

permitia a incidência de juros maiores 

do que a Selic. O índice paulista chegou 

a 0,13% ao dia. 

 

A proposta de revisão é fruto de um 

trabalho em conjunto da representação 

fiscal com o TIT. “Fizemos um estudo 

muito cuidadoso a respeito. Nesse caso, 

verificamos que 100% das decisões do 

TIT para aplicação de juros maiores do 

que a Selic eram rechaçadas de forma 

absoluta pelo Poder Judiciário”, disse 

ao Valor o presidente do TIT, Argos 

Campos Ribeiro Simões. 

 

Ontem, por maioria dos votos, a Câmara 

Superior do TIT decidiu que a Súmula nº 

10 do tribunal passa a ter o seguinte 

texto: “Os juros de mora aplicáveis ao 

montante de imposto e multa exigidos 

em autos de infração estão limitados à 

Selic, incidente na cobrança dos tributos 

federais”. 

 

Para começar a ser aplicado, o novo 

texto só precisa de aprovação da 

Coordenadoria de Administração 

Tributária (CAT) e, então, ser publicado. 

“Mas já conversamos e estamos 

alinhados”, disse o presidente do TIT. “A 

aplicação valerá para todos os processos 

em andamento baseados em autos de 

infração anteriores a 2017, mas o 

contribuinte tem que pedir no processo 

administrativo, seja na defesa, no 

recurso ordinário ou especial.” 

 

De acordo com Maurício Barros, do 

escritório Demarest Advogados, há 

muitos autos de infração desse período 

aguardando julgamento pelo TIT. “Em 

alguns momentos da história os juros 

chegaram a bater percentuais altos, 

então isso dá uma diferença importante 

em alguns casos”, diz. 

 

Se a empresa perdeu no TIT, não 

judicializou e pagou, pode pedir a 

diferença de volta se tiver dentro do 

prazo de cinco anos de prescrição, a 

contar da data do pagamento indevido, 

afirma Barros. “Quem pagou via 

parcelamento, também pode judicializar 

para pedir a revisão do valor das 

parcelas.” 

 

A revisão da Súmula 10, segundo o 

presidente do TIT, só foi proposta agora 

porque “esse foi o momento entendido 
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como adequado”. Argos Campos Ribeiro 

Simões assumiu o cargo neste ano. 

 

Segundo economistas, a Selic deve se 

manter alta no longo prazo. “A forte 

inflação que impacta a economia já 

bateu o pico e, para maio, a tendência é 

de arrefecimento, mas este ano ela 

deverá fechar em 13,25%”, diz Joelson 

Sampaio, professor de economia da 

FGV. “Embora a expectativa para 2023 

seja de uma Selic menor, ainda será alta: 

em torno de 10%, 11%.” 

 

Para Rafael Ristow, sócio do BCOR 

Advogados, a revisão quebra 

paradigmas “porque mostra uma atitude 

ativa do TIT, sem fechar os olhos para 

que o Judiciário vem entendendo”. O 

tributarista aponta outras súmulas que 

estariam em situação semelhante à da 

Súmula 10 e poderiam ser revisadas. “A 

Súmula 9, que trata de prazo de 

decadência de crédito de ICMS, e a 

Súmula 13, sobre atualização do valor 

básico da multa”, diz. “Vamos ver.” 

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

Veja como será o rateio entre 
quem reservou ação da 
Eletrobras com dinheiro do 
FGTS 
 
Demanda foi de quase R$ 9 bi, acima 
do limite de R$ 6 bi 
 
Por Geralda Doca e Manoel Ventura — 
Brasília 
10/06/2022 11h40  Atualizado há 16 
minutos 
 

 
Linhas de transmissão de energia em 

Brasília Daniel Marenco/Agência O 

Globo 

 

O governo fechou como será o rateio 

entre as pessoas físicas que 

manifestaram interesse de usar dinheiro 

do FGTS no processo de privatização 

da Eletrobras. A venda da maior 

empresa de energia da América Latina 

foi selada nesta quinta-feira. 

 

A demanda pelo uso do FGTS somou R$ 

8,971 bilhões, de acordo com integrantes 

do Executivo. Mais de 370 mil 

trabalhadores fizeram a opção. Como 

esse valor ficou acima do teto de R$ 6 

bilhões estabelecido pela Eletrobras, 

haverá um rateio entre os investidores. 

 

Pelo rateio fechado pelo governo, para 

cada R$ 1.000 reservado, o trabalhador 

poderá usar R$ 668 para aquisição das 

ações da Eletrobras. Com o rateio, os 

valores depositados em excesso serão 

devolvidos ao FGTS sem qualquer 

remuneração. 

 

O limite de R$ 6 bilhões também inclui 

os trabalhadores que migraram seu 

FGTS de ações da Petrobras e Vale. 

 

Foi permitido reservar até 50% do saldo 

do FGTS para investir no Fundo Mútuo 

de Privatização. 

 

Segundo a Caixa Econômica Federal, 11 

instituições financeiras se cadastraram 

para participar da operação com o FGTS. 

No total, foram 24 fundos de 

investimentos. Entre as instituições 

habilitadas estão Banco do Brasil, Caixa, 

Itaú-Unibanco, Daycoval, Bradesco, 

BTG Pactual, Banco do Nordeste, Safra, 

Santander, XP Investimento e Genial 

Investimento. 

 

O processo de capitalização da estatal foi 

finalizado nesta quinta-feira. O preço 

por ação foi fixado em R$ 42. O pontapé 

inicial da empresa privatizada será a 

negociação das ações a partir de 

segunda-feira na B3. 

 

Com o preço das ações nessa faixa, a 

privatização da maior empresa 

de energia da América Latina 

movimentou cerca de R$ 33,7 bilhões, 

considerando inclusive o lote 

suplementar. 

 

Para quem investiu o FGTS, as ações só 

poderão ser vendidas após 12 meses. 

Mas se o trabalhador se encaixar em 

uma das situações em que a legislação 

permite o saque do Fundo de Garantia, 

poderá vender os papéis antes. É o caso, 

por exemplo, de quem precisar do 

dinheiro para compra da casa própria. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/eletrobras-capitalizacao-e-privatizacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/eletrobras-capitalizacao-e-privatizacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/energia
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/empresa/eletrobras
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/empresa/eletrobras
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/energia
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Investidores que fizeram a reserva sem o 

dinheiro do FGTS não têm prazo 

mínimo de permanência, ou seja, 

poderão vender as ações a qualquer 

momento. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/rateio-entre-quem-
reservou-acao-da-eletrobras-com-
dinheiro-do-fgts.ghtml  
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Economia 

Inflação nos EUA bate novo 
recorde. Preços de alimentos 
sobem 11,9%, maior alta 
desde 1979 
 
Na média, inflação em 12 meses ficou 
em 8,6% em maio, superando previsões 
e levando analistas a preverem juros 
maiores e risco de recessão 
 
Por Bloomberg 
10/06/2022 10h41  Atualizado há 56 
minutos 
 

Supermercado nos Estados 

Unidos Hannah Beier/Bloomberg News 

 

A inflação americana teve resultado 

acima do esperado em maio e bateu novo 

recorde, com o índice de preços do país 

avançando 8,6% em 12 meses, maior 

patamar em 40 anos. 

 

Os gêneros alimentícios tiveram 

aumento de 11,9%, o maior desde 1979. 

Na gasolina, a alta foi de 49%. 

 

O resultado aumentou o temor de uma 

alta acelerada de juros nos EUA nos 

próximos meses, o que teria efeitos na 

economia global, além de representar 

uma enorme pressão política para o 

presidente Joe Biden. 

 

Uma subida mais intensa dos juros pode 

levar o país à recessão, e muitos 

analistas já veem esse risco como 

inevitável em 2023. 

 

Os efeitos da Guerra na Ucrânia, das 

sanções à Rússia e dos lockdowns na 

China por causa da Covid fizeram os 

preços subirem com força em vários 

itens. 

 

A tarifa de eletricidade ficou 12% mais 

cara, maior alta desde 2006. O valor do 

aluguel subiu 5,2%, maior patamar 

desde 1987. 

 

Nem o lazer escapou. As passagens 

aéreas avançaram 12,6% em 12 meses, 

maior patamar desde 1980. A 

hospedagem em hotéis ficou 22,2% mais 

cara, refletindo a reabertura da 

economia e o aumento da demanda por 

viagens e entretenimento. 

 

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

ticia/2022/06/inflacao-nos-eua-bate-

novo-recorde-precos-de-alimentos-

sobem-119percent-maior-alta-desde-

1979.ghtml  
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Economia 

Governo indica nomes ligados 
à Economia e à Casa Civil para 
o conselho da Petrobras 
 
Um dos indicados é o atual secretário-
executivo da Casa Civil, Jonathas de 
Castro; Caio Paes de Andrade foi 
confirmado para o comando da estatal, 
junto de Gileno Barreto, chefe do 
Serpro, para a presidência do conselho 

 
Denise Luna, O Estado de S.Paulo 
09 de junho de 2022 | 21h13 
Atualizado 09 de junho de 2022 | 
22h49 

 
RIO - O Ministério de Minas e 

Energia divulgou nesta quinta-feira, 9, 

uma lista com dez nomes indicados para 

o conselho de administração 

da Petrobras, confirmando o nome do 

secretário de Desburocratização do 

Ministério da Economia, Caio Paes de 

Andrade, para o lugar do presidente 

demissionário, José Mauro Coelho.  

 

A indicação dos novos membros do 

conselho era esperada pela 

liderança da Petrobras para agendar 

a Assembleia-Geral Extraordinária 

(AGE) de acionistas da empresa, que irá 

analisar as indicações, incluindo a troca 

de comando na empresa.  

 

O novo grupo que vai comandar a maior 

empresa do País tem a proximidade com 

a equipe econômica e da Casa Civil do 

governo de Jair Bolsonaro. A 

mudança no conselho ocorre em um 

momento que o presidente  pressiona a 

Petrobras por causa do preço dos 

combustíveis e da política de paridade 

com a cotação internacional do 

petróleo. Desde o início do governo, 

Bolsonaro já demitiu três presidentes da 

Petrobras.  

 

A lista confirmou alguns nomes que 

vinham sendo especulados e algumas 

surpresas, como a indicação do 

presidente do Serviço Federal de 

Processamento de Dados 

(Serpro), Gileno Gurjão 

Barreto, advogado com MBA em 

administração de empresas, para a 

presidência do conselho. O Serpro é a 

estatal responsável pelo 

desenvolvimento de sistemas e serviços 

digitais do governo. Caio Paes de 

Andrade, indicado para a presidência da 

Petrobras, também foi presidente do 

Serpro antes de assumir o atual cargo no 

Ministério da Economia.  

 

Sede da Petrobras, no Rio; governo 

confirmou a indicação de Caio Paes de 

Andrade para presidência da estatal e de 

Gileno Barreto para presidência do 

conselho Foto: Sergio Moraes/Reuters 

 

Outra surpresa foi a indicação 

de Ricardo Soriano de Alencar, 

procurador-geral da Fazenda 

Nacional. Alencar é Bacharel em Direito 

(UnB) e também membro do Conselho 

de Administração da Terracap.  

 

O ministério enviou dez nomes, e apenas 

quatro membros dos que haviam sido 

destituídos junto com a demissão de 

Coelho foram mantidos: Ruy Flaks 

Schneider e Márcio Weber, 

indicados pela União; e 

os representantes dos acionistas 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-de-minas-e-energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ministerio-de-minas-e-energia
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,conselho-petrobras-aguarda-indicacoes-governo-assembleia,70004076186
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,conselho-petrobras-aguarda-indicacoes-governo-assembleia,70004076186
https://tudo-sobre.estadao.com.br/casa-civil-presidencia-da-republica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
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minoritários José João Abdala 

Filho e Marcelo Gasparino da 

Silva. 

 

Ainda não está claro o motivo do envio 

pelo governo dos membros dos 

acionistas minoritários. Segundo um 

dos atuais conselheiros, que pediu 

anonimato, a repetição dos nomes deve 

ser uma obrigação legal, para  que sejam 

votados novamente, já que foram 

destituídos. 

 

Foram confirmados os nomes do atual 

presidente da Companhia Energética de 

Brasília (CEB), o advogado Edison 

Garcia; da presidente do conselho de 

administração do Banco do Brasil, Iêda 

Cagni; e de Jonathas Assunção 

Salvador Nery de Castro, secretário-

executivo da Casa Civil, que 

acompanhou de perto a negociação do 

reajuste dos combustíveis e é 

considerado o número dois do ministro-

chefe da pasta, Ciro Nogueira. Esses 

tiveram seus nomes vazados nos últimos 

dias. 

 

Ao todo, o conselho de administração da 

Petrobras tem 11 membros. Na última 

assembleia de acionistas, o governo 

perdeu uma cadeira para os acionistas 

minoritários e passou a ter seis assentos. 

Os minoritários, por sua vez, subiram de 

três para quatro membros. Um dos 

lugares é reservado para a representante 

dos empregados, que também se 

manteve no cargo, Rosângela 

Buzanelli. 

 

Francisco Petros e Marcelo 

Mesquita, que não foram eleitos por 

voto múltiplo, continuam no conselho. 

 

Caio Paes de Andrade é o único cujo 

nome já está sendo analisado pelos 

órgãos de elegibilidade da Petrobras. Os 

outros ainda terão que ser avaliados. 

 

Na assembleia que terá que ser 

convocada para a eleição dos novos 

membros, o governo pode ou 

não aumentar seu espaço no comando 

da companhia, segundo outro 

conselheiro consultado 

pelo Estadão/Broadcast. Ele se disse 

confuso pela indicação dos dez nomes, 

quando eram esperados oito, mas não 

soube informar o motivo. 

 

A divulgação da lista faz parte de uma 

etapa necessária para que o governo 

consiga trocar o comando da 

companhia. A partir de agora, toda a 

documentação dos indicados ao 

conselho será analisada pelos órgãos 

de elegibilidade da Petrobras, o que deve 

levar cerca de 20 dias. Depois disso, os 

nomes também precisam ser aprovados 

em assembleia de acionistas, que precisa 

de um período de 30 dias desde a 

publicação do edital de convocação dos 

acionistas. Todo o processo ainda deverá 

levar cerca de 60 dias, segundo fontes. 

 

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

ias/geral,governo-conselho-petrobras-

indicacao,70004089189  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-conselho-petrobras-indicacao,70004089189
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-conselho-petrobras-indicacao,70004089189
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-conselho-petrobras-indicacao,70004089189
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Economia 

Compensação da União a 
Estados por ICMS pode 
esbarrar em lei eleitoral 
 
Para especialistas no tema, o repasse 
'massivo' de recursos às vésperas da 
eleição poderia ser interpretado como 
uma medida 'casuística' para favorecer 
um candidato, no caso o atual 
presidente da República 

 

Lorenna Rodrigues e Thaís 

Barcellos, O Estado de S.Paulo 

10 de junho de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA - Os planos do governo de 

compensar os Estados para conseguir 

baixar os impostos sobre 

os combustíveis podem esbarrar na lei 

eleitoral. A redução de tributos em si não 

é uma prática proibida pela legislação, 

mas há vedação à transferência 

voluntária de recursos da União para os 

Estados nos três meses que antecedem o 

pleito. 

 

Para especialistas no tema, o repasse 

"massivo" de recursos às vésperas 

da eleição poderia ser interpretado 

como uma medida "casuística" para 

favorecer um candidato, no caso o atual 

presidente da República. Há quem 

pondere, contudo, que é preciso avaliar 

como as benesses relacionadas aos 

combustíveis serão usadas 

por Bolsonaro na campanha para 

avaliar se há abuso do poder político.  

 

Compensação de Estados pode esbarrar 

na lei eleitoral, mas há quem pondere 

que é preciso avaliar como isso será 

usado por Bolsonaro na campanha para 

determinar se há abuso do poder 

político.  Foto: Adriano 

Machado/Reuters 

 

O pacote proposto pelo governo 

contempla o projeto que estabelece 

alíquota máxima de 17% do ICMS sobre 

combustíveis, energia elétrica, 

transporte e telecomunicações, e 

uma Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) para autorizar os 

Estados a zerarem o ICMS sobre 

o diesel e o gás de cozinha até o fim 

do ano, além de reduzirem a 12% a 

alíquota do etanol. A redução adicional 

ao teto estabelecido seria compensada 

pela União aos Estados, em um repasse 

de R$ 29,6 bilhões, dividido em cinco 

parcelas. Bolsonaro ainda se 

comprometeu a zerar os impostos 

federais sobre gasolina e etanol em 

2022. 

 

A lei eleitoral veda, nos três meses que 

antecedem o pleito, a transferência 

voluntária de recursos da União para 

Estados e destes para os municípios, 

"sob pena de nulidade de pleno direito". 

Há ressalvas para "recursos destinados a 

cumprir obrigação formal preexistente 

para execução de obra ou serviço em 

andamento e com cronograma 

prefixado, e os destinados a atender 

situações de emergência e de calamidade 

pública". 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/imposto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/uniao-federal-governo-do-brasil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/eleicoes-2022
https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pec
https://tudo-sobre.estadao.com.br/oleo-diesel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gas-de-cozinha
https://tudo-sobre.estadao.com.br/etanol
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gasolina
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Para o professor do IDP e advogado 

constitucionalista Ademar Borges, ao 

propor a compensação aos Estados, a 

PEC dos combustíveis entra em uma 

"zona de confluência" com a conduta 

vedada pela lei eleitoral. "Pode haver aí 

uma violação à lei eleitoral", avalia. 

 

O constitucionalista pondera que, caso a 

transferência esteja prevista na PEC 

aprovada, poderiam argumentar que o 

repasse é obrigatório. "Mas não é difícil 

questionar que essa transferência 

massiva de recursos para Estados às 

vésperas das eleições poderia ser 

interpretada como medida casuística 

para favorecer um candidato." 

 

Borges acrescenta ainda que a própria 

PEC poderia ser considerada 

inconstitucional se o Supremo 

Tribunal Federal (STF) entender 

que viola o princípio da anualidade 

eleitoral, que proíbe mudanças na regra 

do jogo da eleição no ano do pleito e foi 

considerado cláusula pétrea pela corte. 

 

"A PEC estaria de certo modo abrindo 

uma exceção às condutas vedadas pela 

lei eleitoral por meio de uma emenda à 

Constituição, porque criaria um modelo 

excepcional de transferência de recursos 

às vésperas da eleição. Alguém poderia 

questionar se a PEC não é um 

instrumento para desequilibrar a 

corrida eleitoral." 

 

Renato Ribeiro de Almeida, advogado e 

doutor em Direito do Estado pela USP, 

pontua que os planos do governo são, no 

mínimo, "curiosos" e que caberia uma 

discussão se configuram abuso do poder 

político, com uso da medida com 

finalidade eleitoral. 

 

"Na lei eleitoral, isso poderia ser 

questionado eventualmente por partidos 

de oposição se configuraria abuso de 

poder político. Em um País em que uma 

presidente caiu por pedalada fiscal, essa 

conduta do governo é muito curiosa no 

período eleitoral. Caberia uma 

discussão", diz lembrando também, que, 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), o governo deveria apontar fonte 

de receita para compensar as isenções 

tributárias. 

 

Já a advogada eleitoralista e professora 

da Uerj, Vânia Aieta, é mais cautelosa. 

Segundo ela, a redução dos impostos 

sobre os combustíveis e a compensação 

prevista aos Estados não configuram 

previamente uma conduta vedada na lei 

eleitoral. Mas diz que tem que ser 

analisado como o pacote será utilizado 

ao longo da campanha. "Trata-se de 

questão de possível abuso de poder se 

empregar com finalidade eleitoreira. Eu 

esperaria para ver como isso será 

usado." 

  

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

ias/geral,compensacao-uniao-estados-

icms-esbarrar-lei-

eleitoral,70004089249  

 

Retorne ao índice 

  

https://tudo-sobre.estadao.com.br/stf-supremo-tribunal-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/stf-supremo-tribunal-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lei-de-responsabilidade-fiscal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/lei-de-responsabilidade-fiscal
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,compensacao-uniao-estados-icms-esbarrar-lei-eleitoral,70004089249
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,compensacao-uniao-estados-icms-esbarrar-lei-eleitoral,70004089249
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,compensacao-uniao-estados-icms-esbarrar-lei-eleitoral,70004089249
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,compensacao-uniao-estados-icms-esbarrar-lei-eleitoral,70004089249
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Economia 

Revisão da vida toda do INSS 
pode ter nova reviravolta no 
STF 
 
Plenário decidiu que voto de ministro 
aposentado no plenário virtual é válido 
se houver novo julgamento 

 
9.jun.2022 às 19h14Atualizado: 
9.jun.2022 às 20h21 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
Decisão tomada pelos ministros do STF 

(Supremo Tribunal Federal) nesta 

quinta-feira (9) traz nova reviravolta 

no julgamento da revisão da vida toda. 

Por oito a um, os magistrados definiram 

que votos de ministros aposentados em 

processos no plenário virtual devem ser 

mantidos em caso de pedido de 

destaque, quando o caso será levado ao 

plenário físico e recomeçará do 

zero. Dois ministros não votaram 

porque não estavam presents 

 

A revisão da vida toda é uma das ações 

previdenciárias mais importantes no 

STF atualmente. Nela, os aposentados 

do INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social) pedem que todas as suas 

contribuições ao INSS, incluindo as 

realizadas antes da criação do real, em 

1994, sejam consideradas no cálculo da 

média salarial para aumentar a renda 

previdenciária. 

 

 
Kassio Nunes Marques no dia de sua 

posse; o ministro, que pediu destaque no 

julgamento da revisão da vida toda, 

votou favorável a manter votos de 

ministro aposentados em novos 

julgamentos no plenário físico - Marcos 

Corrêa 5.nov.20/PR 

 

O caso estava praticamente encerrado 

no plenário virtual, em março, quando, a 

poucos minutos do fim da decisão, o 

ministro Kassio Nunes Marques pediu 

destaque, levando o processo a um novo 

julgamento no plenário físico, sem data 

para ser marcado. 

 

No plenário virtual, o resultado era 

favorável aos aposentados por um voto. 

Seis dos 11 ministros foram a favor da 

revisão, indicando a constitucionalidade 

da tese. Cinco deles foram contrários à 

correção, após relatório do governo 

apontando gastos de R$ 46 bilhões em 

dez anos se a medida fosse aprovada. 

 

Com o pedido de Nunes Marques, o voto 

do ministro Marco Aurélio, relator do 

caso, que foi favorável à revisão da vida 

todo, deixaria de valer. Por estar 

aposentado, Marco Aurélio não iria mais 

votar. Em seu lugar, André Mendonça, 

indicado por Jair Bolsonaro (PL), daria 

o voto, e, na opinião de especialistas, 

poderia ser contrário à revisão. 

 

Ao menos 21 ações devem ser afetadas 

pela medida, conforme citou o ministro 

Kassio Nunes Marques ao tratar sobre o 

tema. A decisão foi tomada em questão 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/supremo-garante-revisao-da-vida-toda-do-inss-veja-quem-tem-direito.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/julgamento-no-stf-da-revisao-da-vida-toda-deve-recomecar-do-zero.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/julgamento-no-stf-da-revisao-da-vida-toda-deve-recomecar-do-zero.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/julgamento-no-stf-da-revisao-da-vida-toda-deve-recomecar-do-zero.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-quem-ainda-pode-pedir-a-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-quem-ainda-pode-pedir-a-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/veja-quem-ainda-pode-pedir-a-revisao-da-vida-toda-do-inss.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/mendonca-e-michelle-reagiram-com-gloria-a-deus-apos-aprovacao-ao-stf-veja.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/mendonca-e-michelle-reagiram-com-gloria-a-deus-apos-aprovacao-ao-stf-veja.shtml
http://www.folha.com.br/
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de ordem apresentada pelo ministro 

Alexandre de Moraes na análise das ADI 

(Ações Direta de Inconstitucionalidade) 

5399, 6191 e 6333. Para Moraes, por 

estar aposentado, o ministro não 

poderia mais defender sua tese.  

 

Seu voto foi seguido por todos os colegas 

presentes, com exceção de André 

Mendonça. Até mesmo Nunes Marques 

votou a favor e o presidente da corte, 

Luiz Fux, que ao ser consultado por 

Marco Aurélio no ano passado, havia 

dito que votos de quem se aposentava 

seriam descartados em novos 

julgamentos. 

 

Em nota de sua assessoria, Marques 

afirma que o pedido de destaque feito na 

ação da revisão da vida toda foi para 

"permitir debate público de um tema 

importante". 

 

Na discussão desta quinta, chegou-se a 

definir que os ministros que ainda 

estiverem no STF na data do julgamento 

poderão votar novamente e mudar seu 

posicionamento sobre o tema. Para 

advogados previdenciários, embora a 

decisão tomada nesta quinta seja 

favorável à revisão da vida toda, não há 

garantia de vitória, pois poderá haver 

mudanças tanto a favor quanto contra a 

correção. 

 

Segundo o advogado Roberto de 

Carvalho Santos, presidente do Ieprev 

(Instituto de Estudos Previdenciários), a 

decisão tomada será aplicada 

imediatamente, por se tratar de tratar de 

uma alteração em norma processual. 

 

VEJA COMO FORAM OS VOTOS 
DOS MINISTROS 

Ministro Como votou 

Alexandre de Moraes A favor 

André Mendonça Contra 

Nunes Marques A favor 

Edson Fachin A favor 

Roberto Barroso A favor 

Rosa Weber A favor 

Cármen Lúcia A favor 

Ricardo Lewandowski A favor 

Luiz Fux A favor 

Gilmar Mendes Não estava presente 

Dias Toffoli Não estava presente 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/revisao-da-vida-toda-do-
inss-pode-ter-nova-reviravolta-no-
stf.shtml 
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Mercado reduz lançamento de 
imóveis do Casa Verde 
Amarela 
 
Segmento de médio ou alto padrão teve 
alta, aponta levantamento da Abrainc 
 

10.jun.2022 às 4h00 
RIO DE JANEIRO 
 
O total de lançamentos de imóveis 

ligados ao Casa Verde Amarela caiu 10% 

no primeiro trimestre em relação ao 

mesmo período no ano passado, 

segundo novo levantamento da Abrainc 

(associação de incorporadoras 

imobiliárias), feito em parceria com a 

Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas), que será divulgado nesta 

sexta (10). 

 

Foram menos de 17 mil novas unidades 

para o segmento de moradias mais 

baratas com juro menor. 

 

Na contramão, os lançamentos 

de moradias classificadas como médio 

ou alto padrão tiveram crescimento de 

quase 36%, com a chegada de mais de 

10.000 unidades no mercado. 

 

 
O presidente Jair Bolsonaro, 

acompanhado de aliados, durante 

cerimônia de lançamento do programa 

Casa Verde Amarela - Pedro Ladeira - 

25.ago.20/Folhapress 

 

No geral, o setor registrou alta de 6,2% 

em novos imóveis comercializados no 

primeiro trimestre deste ano ante o 

mesmo período de 2021, com quase 37 

mil vendas de janeiro a março. 

 

No acumulado de 12 meses, entre abril 

do ano passado e março de 2022, o 

crescimento foi de 0,7%. 

  

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

/painelsa/2022/06/mercado-reduz-

lancamento-de-imoveis-do-casa-verde-

amarela.shtml  

 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/governo-retoma-construcao-de-casa-popular-apos-3-anos-de-paralisia.shtml
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Ministro Luis Felipe Salomão 
é nomeado para cargo de 
corregedor do CNJ 
 
10 de junho de 2022, 10h21 
 
O ministro do Superior Tribunal de 

Justiça Luis Felipe Salomão foi 

nomeado nesta quinta-feira (9/6) para 

ocupar o cargo de corregedor nacional 

de Justiça do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). Ele assumirá o assento da 

corregedora Maria Thereza Rocha de 

Assis Moura, que concluiu seu mandato 

no órgão. 

 

 
Sandra FadoMinistro do STJ Luis Felipe 

Salomão é nomeado para cargo de 

corregedor do CNJ 

 

O nome de Salomão foi aprovado pelo 

plenário do Senado no dia 1º de junho, 

por 54 votos a 5 e uma abstenção. O 

ministro foi indicado pelo STJ em 

maio. A nomeação foi publicada no 

Diário Oficial da União desta sexta-feira 

(10/6), assinada pelo presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco, no exercicio 

da Presidência da República. 

 

Durante a sabatina da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 

o ministro afirmou que pretende reduzir 

a morosidade processual do país e 

espera levantar dados confiáveis para a 

correta aplicação de recursos às 

corregedorias. 

 

"O que se pretender fazer é enfrentar os 

inúmeros desafios que surgem para o 

Judiciário, num momento muito 

delicado da nossa quadra histórica, e 

enfrentar com ferramentas adequadas 

para atuar em prol de diminuir essa 

litigiosidade quase patológica que temos 

no Brasil", afirmou. 

 

Salomão recebeu amplo apoio da casa e 

do presidente da comissão, senador Davi 

Alcolumbre.  

 

O ministro já foi corregedor do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e 

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  

 

A corregedoria do CNJ é responsável 

pelo controle da atuação administrativa 

e financeira do Judiciário. Também 

recebe reclamações e 

denúncias relativas aos magistrados e 

aos serviços judiciários auxiliares, 

serventias e órgãos prestadores de 

serviços notariais. Cabe ainda ao 

órgão fazer sindicâncias e correições 

quando identifica fatos graves. 

  

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

10/luis-felipe-salomao-nomeado-cargo-

corregedor-cnj  

 

Retorne ao índice 
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Ministro manda TJ-SP refazer 
dosimetria com base em tese 
fixada pelo STF 
 
10 de junho de 2022, 10h48 
Por Rafa Santos 
 
Com base na tese fixada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE 

979.962, o ministro Rogério Schietti, do 

Superior Tribunal de Justiça, cassou 

acórdão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo — mesmo já tendo transitado em 

julgado — e determinou que a Corte 

bandeirante aplicasse o entendimento 

do STF com nova dosimetria da pena. 

 

Ministro Rogério Schietti anulou 

acordão do TJ-SP e despachou para que 

a Corte Bandeirante julgasse o caso a 

partir de tese fixada pelo Supremo 

Tribunal Federal 
José Alberto 

 

A tese diz: "É inconstitucional a 

aplicação do preceito secundário do 

artigo 273, do Código Penal, com a 

redação dada pela Lei 9.677/98 

(reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese 

prevista no seu parágrafo 1º-B, inciso I, 

que versa sobre importação de 

medicamento sem registro no órgão de 

vigilância sanitária. Para essa situação 

específica, fica repristinado o preceito 

secundário do artigo 273, na redação 

originária (reclusão de 1 a 3 anos, 

multa)". 

 

No caso concreto, um homem foi 

condenado por vender remédios 

anabolizantes clandestinamente. A 

defesa impetrou pedido de Habeas 

Corpus contra o acórdão que transitou 

em julgado em 18 de junho 2020. 

 

Contudo, em março de 2021, o STF 

julgou o Recurso Extraordinário 

979.962/RS (publicado o acórdão em 14 

de junho de 2021), com repercussão 

geral reconhecida (Tema 1.003), 

determinando o efeito repristinatório do 

artigo 273, do Código Penal. 

 

Diante do novo precedente e pelo fato de 

o HC impetrado em favor do réu ainda 

não ter sido julgado, a defesa despachou 

com o ministro relator da matéria que 

determinou que o tribunal de origem 

aplicasse a tese fixada pelo STF.   

 

A 6ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, então, 

prolatou novo acórdão, fixando a pena 

de 1 ano de reclusão, em regime inicial 

semiaberto, mas reconhecendo a 

prescrição da pretensão punitiva, tendo 

em vista a data da sentença (11 de janeiro 

de 2017) e a cassação do acórdão 

anterior pelo STJ. O réu foi representado 

pelo escritório Fortes, Lopes, 

Siebner Advogados. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
10/ministro-manda-tj-sp-refazer-
dosimetria-base-tese-stf  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-jun-10/ministro-manda-tj-sp-refazer-dosimetria-base-tese-stf#author
https://www.conjur.com.br/2021-mar-24/stf-anula-pena-10-15-anos-importacao-remedio-registro
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Preventiva de reincidente 
deve ser avaliada conforme 
gravidade do crime 
 
10 de junho de 2022, 9h24 
Por Rafa Santos 
 
Para serem compatíveis com o Estado 

democrático de Direito e com a 

presunção de não culpabilidade, a 

decretação e a manutenção da prisão 

preventiva devem ter caráter 

excepcional e provisório, além de serem 

suficientemente motivadas mediante 

sua necessidade concreta, nos termos do 

artigo 282, I e II, c/c o artigo 312, ambos 

do Código de Processo Penal. 

 

O réu beneficiado pelo HC foi 

condenado por receptação e associação 

criminosa 
CNJ 

 

Esse foi o fundamento adotado pelo 

ministro Antônio Saldanha Palheiro, da 

6ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, para dar provimento a pedido de 

Habeas Corpus e substituir por medidas 

cautelares a prisão preventiva de um 

homem condenado por receptação e 

associação criminosa. 

 

O acusado e outras três pessoas foram 

denunciados por receber e ocultar duas 

caminhonetes que sabiam ser produtos 

de furto. A Polícia Militar surpreendeu 

os réus em um desmanche e os prendeu 

em flagrante. 

 

O juízo de piso determinou a conversão 

da prisão em flagrante em preventiva 

com o argumento de que um dos detidos 

estava em liberdade provisória por 

crime semelhante. 

 

O TJ-SP negou o pedido de relaxamento 

da prisão ao considerar a possibilidade 

de reincidência dos acusados. Ao 

analisar o HC, porém, o ministro 

entendeu que a prisão preventiva se 

revelou desproporcional, de modo que 

outra medida cautelar menos gravosa 

seria mais adequada e suficiente. 

 

"A decisão é importante porque reforça 

o entendimento jurisprudencial de que, 

mesmo o agente respondendo a outro 

processo por fato semelhante, é possível 

a aplicação de medidas alternativas à 

prisão, desde que o crime imputado não 

tenha sido cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa", afirmou o 

advogado Diego Alves Moreira da 

Silva, sócio do escritório William 

Oliveira, Infante, Vidotto e Alves 

Advogados, que representa os acusados. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

HC 739.595 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
10/preventiva-reincidente-levar-conta-
gravidade-crime  
 

Retorne ao índice 
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STJ: Notificação de leilão é 
imprescindível mesmo sem 
purgação de mora 
 
Ministro considerou jurisprudência da 
Corte no sentido de que a intimação 
pessoal do devedor é imprescindível. 
 
quinta-feira, 9 de junho de 2022 
 
O ministro Raul Araújo, do STJ, 

determinou que o TRF da 3ª região 

analise apelação em caso de ausência de 

notificação de data de leilão. O ministro 

ressaltou que o Tribunal não seguiu 

jurisprudência da Corte no sentido de 

que a intimação pessoal do devedor 

acerca da realização do leilão 

extrajudicial é imprescindível, mesmo 

que tenha este sido intimado para 

purgar a mora. 

 

Os autores impetraram recurso de 

apelação em face de sentença que 

julgou improcedentes pedidos de 

suspensão de consolidação da 

propriedade e alienação extrajudicial de 

bem imóvel objeto de alienação 

fiduciária em garantia. 

 

O TRF-3, no entanto, improveu o 

recurso ao considerar que os autores 

tinham plena ciência da realização do 

leilão, não podendo se valer da alegação 

de ausência de notificação, "que acaba 

por configurar conduta contraditória". 

 

Na decisão, o TRF-3 fixou que, diante 

da plena ciência antecipada da data do 

leilão, os autores tinham condições de 

exercer a purgação da mora, não 

havendo que se falar que tiveram 

tolhido tal possibilidade. 

 
STJ reconhece direito de purgação de 

mora.(Imagem: Freepik) 

 

Ao STJ, a defesa sustentou que há 

previsão legal acerca da necessidade de 

notificação pessoal da data do leilão, 

ante a possibilidade de o devedor 

purgar o débito até a assinatura do auto 

de arrematação. 

 

Ao analisar o caso, o relator, ministro 

Raul Araújo, considerou que a decisão 

do Tribunal de origem afastou-se da 

jurisprudência do STJ, no sentido de 

que no contrato de alienação fiduciária 

de bem imóvel regido pela lei 9.514/97, 

a intimação pessoal do devedor acerca 

da realização do leilão extrajudicial é 

imprescindível, mesmo que tenha este 

sido intimado para purgar a mora. 

 

Assim, deu provimento ao recurso 

especial para determinar o retorno dos 

autos ao Tribunal de origem para que a 

apelação seja novamente apreciada em 

conformidade com a jurisprudência da 

Corte. 

 

O escritório Roxo Advogados atua no 

caso. 

 

 Processo: REsp 1.974.567 

 

Veja a decisão. 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/367744/stj-notificacao-de-leilao-e-
imprescindivel-mesmo-sem-purgacao-
de-mora  
 
Retorne ao índice  
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STJ: Para justiça gratuita, 
apura-se condição do menor, 
e não dos pais 
 
Entendimento foi fixado pelo ministro 
Marco Aurélio Bellizze em decisão 
monocrática. 
 
sexta-feira, 10 de junho de 2022 
 
Em decisão monocrática, o ministro 

Marco Aurélio Bellizze, do STJ, deu 

provimento a recurso para considerar 

que, na avaliação de gratuidade de 

justiça, se apura a condição econômica 

da parte, no caso o menor, e não de seus 

representantes legais. 

 

Em agravo interposto contra decisão do 

próprio Bellizze, a parte repisa os 

argumentos acerca da sua 

hipossuficiência, pedindo que não seja 

levada em consideração a situação 

financeira de seu representante legal, o 

que impõe a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça. 

 

Ao reexaminar os autos, o relator deu 

razão ao agravante. 

 

"Consabido, o direito à gratuidade de 

justiça é personalíssimo, sendo 

inadmissível a exigência de 

comprovação dos requisitos à 

concessão da benesse por pessoa 

diversa daquela que o postula." 

 

Diante disso, conforme afirmou o 

ministro, mostra-se descabido o 

indeferimento da gratuidade de justiça, 

com a restrição injustificada ao 

exercício do direito de ação, com 

argumento de que o representante legal 

da parte possuiria condições 

financeiras capazes de arcar com as 

custas processuais. 

 

"No caso, a presunção relativa de 

veracidade da declaração de 

hipossuficiência da parte não foi 

desconstituída por outros elementos a 

não ser pelo argumento de que o 

genitor da parte seria empregado da 

SABESP e receberia vencimentos 

mensais na ordem de R$ 11.567,28 

(onze mil, quinhentos e sessenta e sete 

reais e vinte e oito centavos), o que não 

se mostra razoável para o 

indeferimento do benefício, tornando 

imperiosa a reforma do acórdão a 

quo." 

 

Assim sendo, reconsiderou a decisão e 

conheceu do agravo para dar 

provimento ao recurso especial a fim de 

deferir a gratuidade de justiça. 

 

A advogada, professora e procuradora 

do Estado de SP, Mirna Cianci, atua no 

caso. 

 

 Processo: AREsp 2.019.757 

 

Veja a decisão. 

 

 
Para justiça gratuita, apura-se condição 

do menor, e não dos pais.(Imagem: 

Pexels) 

  

 

 

 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=AREsp2019757
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/8747CEDACD28B7_decisao-bellizze.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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https://www.migalhas.com.br/quentes

/367763/stj-para-justica-gratuita-

apura-se-condicao-do-menor-e-nao-

dos-pais  

 

Retorne ao índice 
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Drogaria indenizará cliente 
que foi acusada de furto em 
rede social 
 
Além da reparação fixada no valor de 
R$ 10 mil, a farmácia deve publicar 
nota de retratação. 
 
sexta-feira, 10 de junho de 2022 
 
A 8ª câmara de Direito Privado do 

TJ/SP manteve decisão do juiz Willi 

Lucarelli, da vara Única de Embu-

Guaçu, que condenou uma drogaria a 

indenizar cliente falsamente apontada 

como autora de furto. A farmácia 

pagará reparação fixada no valor de R$ 

10 mil, bem como deve publicar nota de 

retratação pelos mesmos meios virtuais 

em que fez a acusação, sob pena de 

multa diária de R$ 100, limitada ao 

valor dos danos morais fixados. 

 

De acordo com os autos, em julho de 

2020 a mulher foi surpreendida com 

publicação no perfil da drogaria em 

rede social, que a apontava como tendo 

furtado produtos do estabelecimento. O 

post teve centenas de 

compartilhamentos, gerando grande 

constrangimento à cliente, que teve sua 

foto estampada na postagem. 

 

Ao confirmar o valor do dano moral, a 

relatora da apelação, desembargadora 

Clara Maria Araújo Xavier, disse que a 

reparação "deve atender os princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, 

tendo em vista por um lado a 

indenização destina-se a compensar o 

abalo moral decorrente do ato ilícito, 

por outro não pode servir de fonte de 

enriquecimento indevido". 

 

"A indenização deve ser mantida no 

importe correspondente a R$ 10 mil, 

valor que se mostra suficiente a 

restituir o abalo sofrido sem que, para 

tanto, se prestigie o enriquecimento 

ilícito de quaisquer das partes." 

 

O julgamento, de votação unânime, teve 

a participação dos desembargadores 

Salles Rossi e Pedro de Alcântara da 

Silva Leme Filho. 

 

 
Drogaria indenizará cliente acusada de 

furto em rede social.(Imagem: Freepik) 

 

 Processo: 1002263-

44.2020.8.26.0177 

  

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

/367772/drogaria-indenizara-cliente-

que-foi-acusada-de-furto-em-rede-

social  

 

Retorne ao índice 
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Rol taxativo da ANS: entenda 
quais são as exceções 
previstas no julgamento do 
STJ 
 
Para ministro Villas Bôas Cueva, apesar 
de rol ser taxativo, não cabe exclusão 
tácita dos procedimentos 
 
ERICK GIMENES 
BELO HORIZONTE 
09/06/2022 13:47Atualizado em 
10/06/2022 às 08:01 
 
comentários 

Crédito: Pexels 

 

A tese firmada pela 2ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

sobre o rol de procedimentos da 

Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), prevê que o 

rol da ANS é taxativo, de forma que 

as operadoras somente são obrigadas a 

cobrir aquilo que consta na lista definida 

pela agência reguladora. Mas os 

ministros previram a possibilidade de 

exceções. 

 

A decisão sobre o rol taxativo prevê que 

as operadoras não são obrigadas a arcar 

com os custos de tratamentos de casos 

em que, para a cura do paciente, exista 

outro procedimento “eficaz, efetivo e 

seguro” entre os referendados pela 

agência reguladora. 

Mas, segundo a decisão, se não existir 

terapia substituta no rol da ANS, é 

possível que pacientes provoquem o 

Judiciário para buscar a cobertura do 

tratamento prescrito pelo médico ou 

odontólogo. 

 

O ministro Villas Bôas Cueva afirmou 

que, apesar do caráter taxativo do rol da 

ANS, não caberia exclusão tácita dos 

procedimentos. Diante disso propôs que 

as excepcionalidades seguissem os 

seguintes critérios: 

 

 Na regra geral, o rol da ANS 

é taxativo; 

 A operadora não é obrigada 

a arcar com um tratamento 

não constante no rol se 

houver outro eficaz já 

incorporado; 

 É possível a contratação de 

cobertura ampliada para 

incluir procedimento não 

previsto no rol; 

 Não havendo substituto 

terapêutico ou esgotado os 

procedimentos do rol, pode 

haver a cobertura de 

tratamento indicado pelo 

médico, desde que: 

 

Para isso, a indicação médica deve 

atender às seguintes condições, 

definidas pelos ministros do STJ no 

julgamento do rol da ANS: 

 

 que não seja um tratamento 

cuja incorporação ao rol 

não tenha sido indeferida 

expressamente pela ANS 

 que haja comprovação da 

eficácia do tratamento à luz 

da medicina baseada em 

evidências 

 que haja recomendações de 

órgãos técnicos de renome 

https://www.jota.info/autor/erick-gimenesjota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/rol-taxativo-da-ans-entenda-quais-sao-as-excecoes-previstas-no-julgamento-do-stj-09062022#respond
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-decide-que-rol-da-ans-e-taxativo-mas-com-excepcionalidades-08062022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-decide-que-rol-da-ans-e-taxativo-mas-com-excepcionalidades-08062022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-decide-que-rol-da-ans-e-taxativo-mas-com-excepcionalidades-08062022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-decide-que-rol-da-ans-e-taxativo-mas-com-excepcionalidades-08062022
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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nacionais (como Conitec e 

Natjus) e estrangeiros 

 e que seja realizado, quando 

possível, o diálogo 

interinstitucional do 

magistrado com entes ou 

pessoas com expertise 

técnica na área da saúde, 

incluída a Comissão de 

Atualização do Rol de 

Procedimentos e Eventos 

em Saúde Suplementar, 

sem deslocamento da 

competência do julgamento 

do feito para a Justiça 

Federal, ante a 

ilegitimidade passiva ad 

causam da ANS. 

 

Entenda o julgamento do STJ 
sobre o rol da ANS 
 
A decisão da 2ª Turma, de quarta-feira 

(8/6), partiu da proposição do 

relator, Luis Felipe Salomão, com 

incorporações do voto-vista pelo 

ministro Villas Bôas Cueva, 

apresentado nesta quarta-feira (8/6). 

 

Salomão defendeu que o rol da ANS ser 

taxativo é fundamental para garantir 

proteção inclusive aos beneficiários, 

que, segundo ele, poderiam ser 

prejudicados caso os planos tivessem de 

arcar indiscriminadamente, com ordens 

judiciais para a cobertura de 

procedimentos fora do rol. 

 

Segundo o relator, a taxatividade 

garante que a introdução de novos 

tratamentos passe por avaliação 

criteriosa da autarquia, especialmente 

em relação à eficácia. 

 

Ficaram vencidos no julgamento a 

ministra Nancy Andrighi, e os 

ministros Paulo de Tarso 

Sanseverino e Moura Ribeiro, para 

os quais o rol da ANS teria caráter 

meramente exemplificativo. 

 

Repercussão do julgamento do rol 
da ANS 
 
Em nota, a Federação Nacional de Saúde 

Suplementar (FenaSaúde) 

afirmou  considera que a decisão do STJ 

sobre o rol da ANS garante, em primeiro 

lugar, a segurança do paciente, além da 

segurança jurídica e da sustentabilidade 

dos planos de saúde. 

 

“A decisão do STJ reconhece que os 

mecanismos institucionais de 

atualização do rol são o melhor caminho 

para a introdução de novas tecnologias 

no sistema. Hoje, o Brasil tem um dos 

processos de incorporação de 

tecnologias mais rápidos do mundo, 

podendo ser finalizado em quatro 

meses. Essa avaliação é feita de maneira 

democrática, após a participação de 

associações de pacientes, associações 

médicas e especialistas”, diz a 

FenaSaúde. 

 

“Importante reforçar que ninguém 

perderá acesso a procedimentos. A 

decisão traz mais, e não menos, 

segurança e assistência aos beneficiários 

de planos de saúde”, afirma a nota. 

 

De acordo com o advogado Guilherme 

Valdetaro, sócio do escritório Sergio 

Bermudes, a taxatividade do Rol da ANS 

“garante a inclusão de procedimentos de 

fato eficazes, com base em estudos 

científicos, para garantir a segurança 

dos pacientes que utilizam os planos de 

saúde”. 

 

Advogado do Instituto de Defesa do 

Consumidor, Matheus Falcão afirmou 

que o resultado do julgamento sobre o 

rol da ANS é prejudicial ao consumidor 

e também para o SUS. “Já existe uma 

tendência constatada de que as pessoas, 

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/tudo-sobre/luis-felipe-salomao
https://www.jota.info/tudo-sobre/ricardo-villas-boas-cueva
https://www.jota.info/tudo-sobre/nancy-andrighi
https://www.jota.info/tudo-sobre/paulo-de-tarso-sanseverino
https://www.jota.info/tudo-sobre/paulo-de-tarso-sanseverino
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quando não têm cobertura de planos, 

acabam recorrendo ao Sistema Único de 

Saúde. A decisão de hoje certamente vai 

sobrecarregar o atendimento público 

ainda mais.” 

 

Falcão afirma que, para o Idec, as 

exceções previstas pelos ministros em 

seus votos podem assegurar uma via 

para questionar negativas de 

atendimento. Mesmo assim, esse 

recurso não é plenamente eficaz. 

“Sabemos que as operadoras têm por 

diretriz negar cobertura. Caso haja 

necessidade de um atendimento 

emergencial, consumidor pode recorrer 

à Justiça. Mas nem todos conseguem 

percorrer esse caminho. Na prática, a 

decisão traz mais um argumento para 

que operadoras recusem atendimento, 

muitas vezes de forma ilegal”, disse. 

 

O advogado afirmou que, com exceção 

das operadoras, vários setores da 

sociedade lamentaram a decisão sobre o 

rol da ANS. E adiantou que há 

movimentação em curso para tentar 

reverter a decisão de hoje, tanto no 

Judiciário quanto no Legislativo. 

 

ERICK GIMENES – Repórter 

freelancer 
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Revisão da vida toda: voto de 
ministro aposentado passa a 
valer em casos destacados 
 
Com nova regra aprovada pelo STF, 
voto do ministro Marco Aurélio a favor 
de aposentados fica mantido. Mudança 
afeta outros casos 
 
KALLEO COURA 
FLÁVIA MAIA 
FELIPE RECONDO 
09/06/2022 16:29Atualizado em 
09/06/2022 às 17:17 
 
comentários 

Plenário do STF / Crédito: Nelson 

Jr./SCO/STF 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

aprovou uma nova regra, nesta quinta-

feira (9/6), que impactará no 

julgamento da revisão da vida toda do 

INSS. A partir de agora, os votos de 

ministros aposentados proferidos em 

julgamento em plenário virtual e que 

foram destacados para plenário físico 

continuarão válidos. A mudança foi 

aprovada por oito votos a um, depois de 

uma questão de ordem proposta pelo 

ministro Alexandre de Moraes. 

 

A alteração impactará, além do 

julgamento da revisão da vida toda, mais 

de 20 julgamentos interrompidos em 

plenário virtual por pedido de destaque, 

como, o caso sobre o imposto sobre 

grandes fortunas e o que discute o 

crédito presumido de ICMS na base do 

PIS/Cofins. 

 

Na discussão, os ministros também 

disseram que irão enviar minutas para 

alterações no plenário virtual, como, por 

exemplo, a impossibilidade de destaque 

após o voto de 11 ministros. 

 

A questão de ordem proposta por 

Alexandre de Moraes começou a ser 

discutida pelos ministros logo após o 

destaque de Nunes Marques no processo 

da revisão da vida toda. 

 

Ela só foi colocada em votação uma 

semana depois de Nunes Marques 

anular um julgamento colegiado do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e na 

mesma semana em que viu sua decisão 

ser derrubada na 2ª Turma, depois de 

uma manobra para que o caso não fosse 

julgado pelo plenário. 

 

Os ministros julgam nesta quinta-feira 

ações contra leis estaduais que obrigam 

os prestadores de serviços contínuos a 

estender, automaticamente, novas 

promoções a antigos clientes. A nova 

regra do plenário virtual já produziu 

efeitos neste julgamento e, em um dos 

casos, o voto de Marco Aurélio também 

está preservado. 

 

Entenda os impactos no processo 
da revisão da vida toda 
 
Mesmo depois de todos os onze 

ministros apresentarem seus votos no 

julgamento da revisão da vida toda, o 

ministro Nunes Marques, do Supremo 

Tribunal Federal (STF), pediu destaque 

do plenário virtual, no dia 9 de março. 

Com isso, o julgamento, que estava 6 a 5 

a favor dos aposentados, deveria ser 

reiniciado no plenário físico. 
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Com a manobra, o voto do então relator 

Marco Aurélio Mello, de acordo com as 

regras do plenário virtual, não seria 

aproveitado e o novo ministro, André 

Mendonça, ex-AGU, que já foi designado 

como novo relator do processo, poderia 

votar e alterar o placar. 

 

O ministro Marco Aurélio havia votado a 

favor dos aposentados. Com a mudança 

da regra aprovada nesta quinta-feira 

pelo STF, o voto dele está mantido e 

André Mendonça não poderá votar no 

caso. 

 

Os ministros ainda precisam 

decidir, numa sessão 

administrativa, o que fazer com os 

julgamentos destacados depois de 

todos os votos proferidos no 

plenário virtual: se o julgamento 

fica encerrado ou se, ainda assim, 

ele será reiniciado, computando-

se o voto do ministro Marco 

Aurélio. 

 

Os valores do impacto do julgamento da 

revisão da vida toda são divergentes – a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

traz a cifra de R$ 46, 4 bilhões em 10 

anos; a Previdência calcula R$ 360 

bilhões em 15 anos e associações de 

aposentados falam em impacto 

econômico entre R$ 2,7 bilhões e R$ 5,5 

bilhões nos gastos federais com 

Previdência, conforme a mediana do 

indicador de inflação. 

 

Ao votar no processo da revisão da vida 

toda, o ministro Marco Aurélio havia 

opinado que não é legítima a imposição 

de regra de transição mais gravosa que a 

definitiva. “Desconsiderar os 

recolhimentos realizados antes da 

competência julho de 1994 contraria o 

direito ao melhor benefício e a 

expectativa do contribuinte, amparada 

no princípio da segurança jurídica, de 

ter levadas em conta, na composição do 

salário de benefício, as melhores 

contribuições de todo o período 

considerado”, ponderou. Leia a 

íntegra do voto do relator. 

 

Antes do destaque de Nunes Marques, o 

ministro Alexandre de Moraes havia 

desempatado o julgamento e votado a 

favor dos aposentados, formando o 

placar de 6 a 5, ou seja com os votos de 

todos os ministros. Moraes acompanhou 

o então relator, ministro Marco Aurélio, 

já aposentado, e o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre 

o assunto, no sentido de que o segurado 

do INSS tem, diante de mudanças nas 

regras previdenciárias, o direito de optar 

pela regra que lhe seja mais favorável. 

Ou seja, uma vitória para os 

beneficiários e uma derrota para o 

governo. Leia a íntegra do voto de 

Alexandre de Moraes. 

 

Além de Moraes, os ministros Edson 

Fachin, Cármen Lúcia, Rosa Weber e 

Lewandowski acompanharam Marco 

Aurélio. 

 

A divergência 
 
O ministro Nunes Marques, responsável 

pelo destaque, havia aberto a 

divergência, argumentando que o 

recurso sequer deveria ser conhecido 

por uma questão formal, não fosse um 

erro cometido pelo STJ. Para Marques, a 

Corte, ao acolher a tese da revisão da 

vida toda, de certa forma entendeu ser 

inconstitucional a regra de transição da 

Lei 9.876/1999. Porém, sustenta o 

ministro, a decisão foi proferida pela 

Primeira Seção do STJ, quando somente 

o Órgão Especial é quem poderia 

declarar uma norma inconstitucional. 

 

No mérito, Marques entende que a tese 

não deve prosperar porque entende ser 

uma falsa premissa o fato de que seria 
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mais vantajoso para o segurado 

considerar o cálculo de todo o período de 

contribuição, inclusive antes de 1994. 

Segundo o magistrado, os trabalhadores 

tendem a ter maiores salários na fase 

mais madura da vida, e não no começo 

de carreira laboral, de sorte que, em tese, 

considerar todo o período contributivo é 

incluir no cálculo as suas primeiras e 

presumivelmente menores 

remunerações. Marques ainda destacou 

os impactos aos cofres públicos que a 

autorização da revisão da vida toda 

poderia causar. Leia a íntegra do 

voto de Nunes Marques. 

 

Assim, o ministro votou por dar 

provimento ao recurso do INSS e propôs 

a seguinte tese de repercussão geral: “É 

compatível com a Constituição Federal a 

regra disposta no caput do art. 3º da Lei 

9.876/1999, que fixa o termo inicial do 

período básico de cálculo dos benefícios 

previdenciários em julho de 1994 ”. Foi 

acompanhado pelos ministros Toffoli, 

Barroso, Fux e Gilmar Mendes. 

 
Entenda a revisão da vida toda 
 
Em 1999, foi promulgada a Lei 9.876, 

uma reforma previdenciária que criou 

duas fórmulas para apuração da média 

salarial, sobre as quais são calculadas as 

aposentadorias. A regra geral definiu 

que, para trabalhadores que 

começassem a contribuir a partir de 27 

de novembro de 1999, o cálculo da 

previdência deveria ser sobre 80% dos 

recolhimentos mais altos desde o início 

das contribuições. 

 

Mas a mesma lei fixou uma regra de 

transição para quem já era contribuinte: 

o benefício deveria ser calculado a partir 

das contribuições realizadas a partir de 

julho de 1994 (quando foi instituído o 

Plano Real). No STF, os segurados visam 

uma revisão, para incluir nos cálculos 

todo o período de contribuição do 

segurado, e não só após 1994. Dessa 

forma, beneficiaria os segurados que 

tiveram as maiores contribuições antes 

desse período. 

 

Até 1994, o país tinha uma alta inflação 

devido às mudanças frequentes de 

moedas. Naquele ano, foi instituído o 

Plano Real. A Lei 9.876/1999 então 

definiu que iriam ser considerados os 

salários a partir de julho de 1994. No 

entanto, algumas pessoas tiveram suas 

maiores contribuições antes de 1994. 

Então quando elas começaram a se 

aposentar depois disso, tiveram 

benefícios menores do que poderiam ter. 

E muitas pessoas passaram a entrar no 

Judiciário para pleitear que a 

aposentadoria considerasse todo o 

histórico contributivo, e não apenas de 

1994 para frente. 

 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

decidiu, em 2019, pela validade da 

“revisão da vida toda”, autorizando que, 

quando mais vantajosa, os segurados 

teriam direito ao cálculo da média 

aritmética simples dos maiores salários 

de contribuição correspondentes a 80% 

de todo o período contributivo, e não só 

a partir do Plano Real. O INSS recorreu 

ao STF por meio do recurso 

extraordinário que está sendo julgado 

agora. 

 

Na ocasião, o STJ fixou a seguinte tese: 

“Aplica-se a regra definitiva prevista no 

art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na 

apuração do salário de benefício, 

quando mais favorável do que a regra de 

transição contida no art. 3o. da Lei 

9.876/1999, aos Segurado que 

ingressaram no Regime Geral da 

Previdência Social até o dia anterior à 

publicação da Lei 9.876/1999″. 

 

KALLEO COURA – Editor executivo 

em São Paulo. Responsável pela 
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TIT-SP limita aplicação de 
juros de mora à taxa 
referencial Selic 
 
Mudança, que ainda depende de 
aprovação, tem objetivo de acompanhar 
a jurisprudência consolidada no 
Judiciário 
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comentários 

TIT-SP. Crédito: Divulgação/Sefaz SP 

 

A Câmara Superior do Tribunal de 

Impostos e Taxas de São Paulo (TIT-

SP) decidiu, em sessão temática na 

quinta-feira (9/6), que a aplicação de 

juros de mora aos débitos fiscais 

estaduais, como o ICMS, está limitada à 

taxa referencial do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (Selic). A 

mudança tem o objetivo de acompanhar 

a jurisprudência consolidada no 

Judiciário. 

 

Após a publicação do acórdão, a revisão 

ainda deverá passar pela aprovação da 

Coordenadoria da Administração 

Tributária (CAT) da Secretaria da 

Fazenda de São Paulo. No entanto, 

até a decisão final do órgão, o TIT-SP 

não poderá julgar casos sobre o tema. 

 

O colegiado revisou a Súmula nº 10, que 

até então permitia que os juros de mora 

fossem aplicados acima do estipulado 

pela taxa Selic. Os juros de mora são 

uma taxa prevista no artigo 96 da Lei 

6.374/89, aplicada quando o 

contribuinte atrasa no pagamento dos 

débitos fiscais. 

 

O placar ficou em quinze a um a favor da 

limitação. Prevaleceu no colegiado o 

entendimento segundo o qual a 

jurisprudência já é consolidada no 

sentido de que os juros de mora não 

podem ser mais elevados do que a taxa 

Selic. 

 

Com a atualização, a súmula passa a ter 

o seguinte texto: “Os juros de mora 

aplicáveis ao montante do imposto e 

multa exigidos em autos de infração 

estão limitados à taxa referencial do 

Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia (Selic), incidente na cobrança 

dos tributos federais”. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo (TJSP) já reconheceu a 

inconstitucionalidade da aplicação dos 

juros de mora acima da taxa Selic na 

Arguição de Inconstitucionalidade nº 

0170909-61.2012.8.26.0000. Além 

disso, em 2019, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) teve o mesmo 

entendimento no Tema 1062, com 

repercussão geral. 

 

“É essencial que o TIT, via 

administrativa, e o Poder Judiciário 

estejam alinhados em seus 

posicionamentos e autuações. Essa 

postura diminui, inclusive, a 

litigiosidade de um tema já pacificado no 

Poder Judiciário”, afirma Mariana 

Calvo, coordenadora do contencioso 
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aduaneiro e tributário do Diego Joaquim 

& Advogados. 

 

Em 2009, era aplicado aos débitos 

fiscais 0,13% de taxa de juros de mora, 

conforme o artigo 96 da Lei 13.918. Já 

em 2017 a Lei nº 16.497 foi publicada, 

alterando o dispositivo anterior e 

prevendo a possibilidade de incidência 

da Selic, porém, os juros continuaram 

ultrapassando a taxa. 

 

Apesar de a súmula revisada ainda não 

ter efeito, Eduardo Pugliesi, sócio do 

Schineider, Pugliese Advogados, 

acredita que as chances de a CAT 

aprovar a revisão feita pela Câmara 

Superior do TIT-SP é grande. Outros 

advogados consultados também têm a 

mesma expectativa. 
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Brasil 

IPCA desacelera alta para 
0,47% em maio e avança 
11,73% em 12 meses 
 
No ano, o IPCA acumula aumento de 
4,78% 
 
Por Lucianne Carneiro, Valor — Rio 
09/06/2022 09h02  Atualizado há uma 
hora 

 
A inflação oficial brasileira, medida 

pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), foi de 

0,47% em maio, após ficar em 1,06% em 

abril. De janeiro a maio, o indicador 

registra alta de 4,78%. As informações 

foram divulgadas nesta quinta-feira pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Em maio de 2021, 

houve aumento de 0,83%. 

 

A taxa de maio de 2022 ficou abaixo da 

mediana das projeções de 40 

instituições financeiras e consultorias, 

ouvidas pelo Valor Data, de 0,59% de 

elevação. O resultado ficou em dentro do 

intervalo das projeções, que ia de 0,40% 

a 0,75%. 

 

Dos grupos pesquisados, segundo o 

IBGE, a maior variação veio de 

Vestuário, com alta de 2,11% e 0,09 

ponto percentual de contribuição. "Já o 

maior impacto (0,30 p.p.) veio dos 

Transportes (1,34%), que desaceleraram 

em relação ao mês anterior (1,91%)", 

destacou. 

 

No acumulado em 12 meses, o 

IPCA ficou em 11,73% em maio, 

abaixo dos 12,13% acumulados até abril. 

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 11,87%, 

com projeções entre 11,65% e 11,97%. 

 

Grupos 
 
Entre os grupos de despesas, o maior 

impacto veio transportes (1,34%), com 

influência de 0,30 ponto percentual, que 

desaceleraram em relação ao mês 

anterior (1,91%). A alta foi puxada pelas 

passagens aéreas (18,33%), que já 

haviam subido em abril (9,48%). 

 

Das nove classes de despesas usadas 

para cálculo do IPCA, seis tiveram 

desaceleração na passagem entre abril e 

maio: alimentação e bebidas (de 2,06% 

para 0,48%), habitação (de -1,14% para -

1,70%), artigos de residência (de 1,53% 

para 0,66%), saúde e cuidados pessoais 

(de 1,77% para 1,01%) e educação (de 

0,06% para 0,04%), além de 

transportes. 

 

Por outro lado, foram observadas taxas 

maiores em vestuário (de 1,26% para 

2,11%), despesas pessoais (de 0,48% 

para 0,52%) e comunicação (de 0,08% 

para 0,72%). 

 

Individualmente, os maiores impactos 

para a alta do IPCA de maio vieram de 

passagens aéreas e de produtos 

farmacêuticos, cada um com influência 

de 0,08 ponto percentual. No caso de 

produtos farmacêuticos, a alta dos 

preços foi de 2,51%. 

 

O IBGE calcula a inflação oficial 

brasileira com base na cesta de consumo 

das famílias com rendimento de uma 40 

salários mínimos, abrangendo dez 

regiões metropolitanas, além das 
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cidades de Goiânia, Campo Grande, Rio 

Branco, São Luís, Aracaju e Brasília. 

 

 
— Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil 

  

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

2022/06/09/ipca-sobe-047percent-

em-maio-diz-ibge.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Brasil 

Imposto menor no 
combustível voltará em 2023 
como inflação 
 
Affonso Pastore define medida como 
“populismo fiscal” 
 
Por Alex Ribeiro — De São Paulo 
09/06/2022 05h00  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Pastore: “Isso não é política econômica; 

não há objetivos econômicos nem 

sociais” — Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

O pacote do governo para reduzir o 

preço dos combustíveis deverá baixar a 

inflação e estimular a economia no curto 

prazo, durante o período eleitoral, mas 

vai devolver boa parte desses ganhos no 

ano que vem, tornando mais desafiador 

o cenário do novo mandato presidencial. 

“A melhor definição para este pacote é 

‘populismo fiscal’”, afirma o ex-

presidente do Banco Central Affonso 

Celso Pastore. “Primeiro, derruba a 

inflação no ano eleitoral, com o objetivo 

de aumentar a popularidade do 

presidente. Transfere inflação para o 

próximo ano, dado que o pacote não 

pode ser prorrogado se tiverem um 

mínimo de responsabilidade. Isso não é 

política econômica. Não há objetivos 

econômicos nem sociais.” 

 

A definição consagrada entre os 

economistas para populismo é 

justamente políticas que trazem ganhos 

no curto prazo, ajudando nos índices de 

aprovação dos governantes, mas que não 

se mostram sustentáveis no médio e 

longo prazos. 

 

Os economistas do mercado financeiro 

estão fazendo as contas para medir o 

efeito que o pacote teria. Considerando 

que as medidas alcancem todos os 

objetivos esperados pelo governo, a 

inflação neste ano poderia ficar cerca de 

três pontos percentuais menor que o 

previsto, segundo cálculos do Itaú 

Unibanco, que está em linha com a 

estimativa de outras instituições 

financeiras. 

 

O problema é que pelo menos uma parte 

das medidas é temporária. O governo 

Bolsonaro anunciou a intenção de 

ressarcir os Estados que cortarem o 

ICMS incidente no diesel e no gás de 

cozinha de 17% para zero. Também 

pretende zerar a alíquota de impostos 

federais até o fim do ano. 

 

Essas medidas, nas contas do Itaú, 

teriam um impacto baixista de cerca de 

0,9 ponto percentual na inflação de 

2022. Mas, como só valem para este ano, 

provocariam um incremento também de 

0,9 ponto percentual na inflação de 

2023, que hoje é o principal alvo da 

política monetária. 

 

Considerando os dois efeitos, a inflação 

neste ano cairia dos cerca de 9% 

estimados pelo mercado para 6%, 

garantindo um alívio para o presidente 

Bolsonaro durante o período eleitoral. 
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Mas, no ano que vem, a inflação poderia 

passar dos 4,39% previstos pelo 

mercado para cerca de 5,4%. Dessa 

forma, vai se distanciando da meta de 

inflação, de 3,25%. 

 

Um ex-diretor do Banco Central diz que 

o impacto inflacionário em 2023 e anos 

seguintes poderá ser ainda mais severo. 

Estados e municípios estão abrindo mão 

de ganhos de arrecadação não 

permanente e teriam que recompor 

receitas com aumentos de impostos 

assim que a forte alta de preços de 

commodities tiver passado. 

 

A economista-chefe do Credit Suisse, 

Solange Srour, afirma que o acirramento 

do risco fiscal provocado pela medida 

também poderá turvar o cenário 

inflacionário. “O risco fiscal está 

aumentando e cria um novo problema 

para a nova administração, seja quem 

for o presidente”, afirma. 

 

Segundo ela, o corte de impostos pelos 

Estados, feito em cima de um ganho de 

arrecadação que não tende a ser 

permanente, poderá enfraquecer sua 

situação fiscal mais adiante. “Quando os 

Estados estão em dificuldades, o 

governo federal sempre é chamado a 

socorrê-los.” 

 

As medidas de curto prazo, por outro 

lado, dão apenas um alívio de curto 

prazo em alguns preços, mas na essência 

não mudam a dinâmica da inflação. “O 

Banco Central não deveria se sentir mais 

confortável para encerrar o ciclo de alta 

de juros”, opina. 

 

O Itaú estima que todo o pacote para a 

redução de impostos teria um impacto 

fiscal de 1,7% do Produto Interno Bruto 

(PIB), considerado nas contas também o 

projeto de lei que limita a 17% a alíquota 

de ICMS incidente sobre energia 

elétrica, telecomunicações e 

combustíveis. 

 

Do ponto de vista da atividade 

econômica, o pacote teria impacto inicial 

de estímulo. Cortes de impostos 

ampliam a renda disponível da 

população e tendem a abrir espaço para 

mais gastos no orçamento das famílias. 

Mas, num segundo momento, a 

economia tenderá a sentir os impactos 

da piora nas condições financeiras. Com 

isso, as perspectivas de expansão do PIB 

para 2022 podem melhorar, em relação 

aos 1,2% previstos pelo mercado no 

boletim Focus. Mas, para o ano que vem, 

pode ficar abaixo da estimativa de 

0,76%. 

 

Por ora, diz Solange Srour, a reação do 

mercado tem sido relativamente 

contida, em juros, câmbio e bolsas. Mas 

poderá haver um acirramento dos riscos 

à medida que a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) for discutida no 

Congresso e for ficando mais claro que o 

primeiro ano dos próximos governos 

federal e estaduais será mais difícil. 

 

“Nas discussões sobre a PEC, devem 

aumentar as pressões para oferecer uma 

compensação maior e por mais tempo 

para os Estados, além de outras 

demandas”, afirma ela. 

 

O sócio-diretor da Reach Capital Igor 

Barenboim tem visão diferente - para 

ele, não pode se descartar a 

possibilidade de as medidas terem um 

efeito positivo mais duradouro. “Pode 

ser bom para a inflação, pode ser bom 

para a atividade econômica”, afirma ele. 

 

Ele argumenta que o Brasil está sendo 

impactado por um choque de preços de 

commodities, com desdobramentos 

tanto positivos quanto negativos. Do 

lado negativo, está a inflação, 
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particularmente severa nos preços dos 

combustíveis. Mas há também um 

impacto positivo na economia que 

favorece a arrecadação. 

 

Para Berenboim, é aceitável que as 

forças políticas utilizem uma parte 

desses ganhos para atenuar os impactos 

negativos do choque. Um outro 

economista de um grande banco diz que, 

mesmo com o programa lançado pelo 

governo, o resultado primário será bem 

melhor do que se esperava. 

 

Há alguns meses, a estimativa desse 

economista era de um déficit primário 

de R$ 100 bilhões. Com a surpresa na 

arrecadação e o leilão da Eletrobras, a 

perspectiva passou para um resultado 

positivo de R$ 80 bilhões. A nova 

despesa com o pacote dos combustíveis 

pode levar a equilíbrio ou um déficit 

primário, mas não tão alto como se 

previa antes. 

 

Barenboim diz que os impactos de uma 

eventual piora dos riscos fiscais na 

inflação e na atividade não são 

garantidos. Neste primeiro momento, a 

reação dos mercados foi contida, e a 

economia real já teria reajustado os 

preços levando em conta uma taxa de 

câmbio mais depreciada que a atual. 

 

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

2022/06/09/imposto-menor-no-

combustivel-voltara-em-2023-como-

inflacao.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Demanda para Eletrobras 
está perto de R$ 60 bi 
 
Oferta de ações da elétrica terá preço 
por ação definido hoje, em processo de 
privatização 
 
Por Maria Luíza Filgueiras e Talita 
Moreira — De São Paulo 
09/06/2022 05h03  Atualizado há 3 
horas 

 
A Eletrobras define hoje o 

preço em sua megaoferta de ações e 

pode movimentar algo em torno de R$ 

34 bilhões a R$ 35 bilhões. Na 

véspera da precificação, a companhia 

tinha demanda de sobra para efetivar a 

operação - as reservas, que à tarde 

estavam em R$ 53,5 bilhões, no fim do 

dia se aproximavam de R$ 60 bilhões, 

segundo fontes. 

 

A oferta faz parte do processo de 

privatização da elétrica. Se vender todos 

os papéis previstos, a União e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) passarão 

dos atuais 60% para 32,96% do capital 

da Eletrobras após oferta. 

 

Somente a demanda via Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

estava em torno de R$ 7,5 bilhões. As 

alocações com esses recursos, no 

entanto, serão limitadas a R$ 6 bilhões - 

o que já sinaliza que deve haver 

algum rateio entre os investidores. Os 

trabalhadores podiam investir até 50% 

do saldo, e os pedidos se encerraram 

ontem ao meio-dia. 

 

O segmento de varejo - pessoas físicas 

sem ser com o recurso do fundo de 

garantia - também tem seu naco 

reservado, de até R$ 3 bilhões. A oferta 

prioritária, feita aos atuais acionistas 

(com exceção do governo, que não vai 

aderir), seria definida ainda ontem à 

noite e estava estimada em torno de R$ 

5 bilhões, igualmente com limitações de 

volume. 

 

Além disso, um grupo de investidores 

institucionais tinha assegurado a 

ancoragem da operação - de, no mínimo, 

R$ 13,5 bilhões. Como mostrou 

o Pipeline, site de negócios do Valor, 

na ancoragem entrarão novatos 

como GIC, SPX e RWC e, na oferta 

prioritária, acionistas como 3G Radar e 

Banco Clássico já tinham se 

comprometido. 

 

Os investidores institucionais e 

individuais que não estão nesses grupos 

ou que excedem o teto reservado para 

cada perfil vão disputar o que sobra do 

livro de reservas. Esse montante estava 

ontem em cerca de R$ 26 bilhões de 

demanda para um número de ações da 

ordem de R$ 6,5 bilhões. Como 

empresas e bancos costumam fazer a 

conta de demanda sobre oferta já 

excluindo os segmentos com montantes 

limitados, ou seja, em cima das “sobras”, 

o book indica volume de quatro vezes a 

oferta. 

 

Quando lançou o “follow-on”, a ação 

da Eletrobras estava em R$ 44. 

Ontem, o papel ordinário (ELET3) 

fechou a R$ 42,14 e o preferencial 

(ELET6) a R$ 41,63, o que ajusta as 

expectativas do mercado para uma 

captação na casa de R$ 34 bilhões, com 

alocação total do lote suplementar. 

 

Conforme o prospecto, a companhia 

pode colocar até 802,1 milhões de ações 

https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/eletrobras/
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/eletrobras/
https://pipelinevalor.globo.com/negocios/noticia/eletrobras-quem-vai-ancorar-a-mega-oferta-de-acoes.ghtml
https://pipelinevalor.globo.com/negocios/noticia/eletrobras-quem-vai-ancorar-a-mega-oferta-de-acoes.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/valor-empresas-360/eletrobras/
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à venda, entre tranches primária 

(quando os recursos vão para o caixa da 

empresa) e secundária (para o bolso de 

acionistas vendedores). 

 

A Eletrobras vai emitir 627,7 milhões 

de ações ordinárias (incluindo ADS nos 

Estados Unidos) e o BNDESPar vai 

vender 69,8 milhões de ações na oferta 

base. A operação ainda pode ter um lote 

suplementar de até 15% da oferta inicial, 

com mais 104,6 milhões de ações. 

 

Assim, a companhia deixa de ser 

controlada pelo governo especialmente 

por diluição, já que a tranche secundária 

é pequena. 

 

Coordenam a operação os bancos BTG 

Pactual (líder), Bank of America, 

Goldman Sachs, Itaú BBA, XP 

Investimentos, Bradesco BBI, Caixa 

Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, 

J.P. Morgan, Morgan Stanley e Safra. 

 

Nesta quarta-feira, 

a Eletrobras registrava um valor de 

mercado de R$ 65,9 

bilhões. (Colaborou Mônica 

Scaramuzzo) 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/06/09/demanda-para-
eletrobras-esta-perto-de-r-60-bi.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Rol de procedimentos de 
planos de saúde: STJ deixa 
espaço para judicialização, diz 
advogado 
 
Para Giselle de Melo Braga Tapai, 
advogada especializada em direito do 
consumidor, a decisão do STJ prejudica 
muito os pedidos de liminares que 
demandam urgência de cobertura 
 
Por Beth Koike, Valor — São Paulo 
09/06/2022 10h18  Atualizado há uma 
hora 

 
A decisão do Supremo Tribunal de 

Justiça (STJ) determinando que as 

operadoras de planos de saúde devem 

continuar cobrindo apenas a lista de 

procedimentos médicos definidos pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), mas deixando uma brecha para 

que alguns atendimentos possam ser 

questionados pode dificultar, 

inicialmente, os pedidos de liminar, mas 

no decorrer no tempo a judicialização 

vai voltar. “A decisão deveria ser sim ou 

não. Essa exceção abre espaço para a 

judicialização. Com o tempo vão se 

criando pareceres”, disse Rogério 

Scarabel, advogado do escritório 

Miglioni, Bianchi, Borrozino, Belinatti & 

Scarabel e ex-diretor da ANS. 

 

Scarabel critica ainda que a decisão de 

obrigar o usuário a buscar um parecer do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) 

para tentar uma aprovação de 

atendimento via liminar judicial vai 

levar à criação de um novo canal de 

incorporação de procedimentos. Hoje, a 

análise de adoção de novas tecnologias 

no rol de procedimentos obrigatórios a 

serem cobertos pelos planos de saúde é 

feita pela ANS. Atualmente, o rol cobre 

cerca de 3,3 mil procedimentos médicos. 

 

Para Giselle de Melo Braga Tapai, 

advogada especializada em direito do 

consumidor, a decisão do STJ prejudica 

muito os pedidos de liminares que 

demandam urgência de cobertura. 

“Antes, só era necessário um laudo 

médico. Entrava com pedido pela manhã 

e a tarde já tínhamos a liminar. Agora, 

será preciso comprovar uma série de 

estudos, ter parecer do CFM, Conitec, 

comprovar evidências médicas”, disse a 

advogada. 

 

Giselle acredita que os pedidos de 

liminar terão que ser feitos em lotes 

porque para cada processo demandará 

muitas comprovações. Entre essas 

exigências determinadas pelo STJ estão: 

o atendimento ou medicamento 

solicitados não podem ter similar no rol 

da ANS, o procedimento não pode ter 

sido indeferido anteriormente pela ANS, 

o tratamento necessita ter eficácia 

comprovada com recomendações de 

órgãos técnicos e que os planos possam 

vender essa cobertura em larga escala no 

mercado, entre outros. 

 

As operadoras de planos de saúde 

consideraram positiva a medida do 

Supremo Tribunal de Justiça. “A decisão 

do STJ reconhece que os mecanismos 

institucionais de atualização do rol são o 

melhor caminho para a introdução de 

novas tecnologias no sistema. Hoje, o 

Brasil tem um dos processos de 

incorporação de tecnologias mais 

rápidos do mundo, podendo ser 

finalizado em quatro meses. Essa 

avaliação é feita de maneira 

democrática, após a participação de 

associações de pacientes, associações 

médicas e especialistas”, informou 

comunicado da Fenasaúde. 
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“As operadoras de saúde podem manter 

a previsibilidade de custos e riscos 

decorrentes da utilização médica, o que 

evita aumento substancial do preço para 

novos produtos e se torna possível evitar 

um grande desequilíbrio econômico-

financeiro das mensalidades vigentes”, 

disse Alessandro Acayaba de Toledo, 

presidente da Associação Nacional das 

Administradoras de Benefícios (Anab). 

 

 
As operadoras de planos de saúde 

consideraram positiva a medida do 

Supremo Tribunal de Justiça — Foto: 

Pixabay 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/09/rol-de-
procedimentos-de-planos-de-saude-stj-
deixa-espaco-para-judicializacao-diz-
advogado.ghtml  
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Legislação 

Tribunal analisa Selic para 
cobrança fiscal 
 
Tribunal de Impostos e Taxas julgará 
revisão da Súmula 10, que permite a 
aplicação de juros maiores 
 
Por Laura Ignacio — De São Paulo 
09/06/2022 05h04  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Rafael Ristow: revisão da súmula é um 

primeiro passo importante — Foto: Ana 

Paula Paiva/Valor 

 

O Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) 

do Estado de São Paulo - a mais 

alta instância 

administrativa estadual - julgará hoje 

a revisão da Súmula nº 10, que 

permite a fiscais e juízes do próprio 

tribunal aplicar sobre cobranças de 

tributos estaduais, como 

o ICMS, juros de mora com 

patamares acima da taxa Selic. Uma 

revisão alinharia o 

Poder Executivo com o entendimento 

do Judiciário. 

 

Em 2009, o Estado chegou a aplicar 

0,13% ao dia sobre débitos de ICMS. Só 

em julho de 2017 a lei paulista foi 

alterada e passou a estabelecer a 

incidência da Selic. Contudo, taxas de 

juros superiores continuaram a ser 

cobradas sobre tributos não recolhidos 

em períodos anteriores. 

 

Com a revisão, na prática, contribuintes 

deixarão de ter custos para recorrer 

contra autos de infração e decisões do 

TIT. Já o Estado não terá mais que pagar 

sucumbência (valor devido pela parte 

vencida pelos gastos processuais). Uma 

reforma ainda fortalecerá o argumento 

de quem enfrenta o mesmo problema 

em relação a juros impostos por 

municípios, na correção de débitos de 

tributos como o ISS. 

 

No Judiciário, a questão relativa aos 

Estados está pacificada. Em 2013, a 

Corte Especial do Tribunal de Justiça de 

São Paulo (TJSP) decidiu que o 

dispositivo da lei paulista que passou a 

permitir a aplicação de juros superiores 

à Selic (Lei nº 13.918, de 2009) é 

inconstitucional (processo nº 0170909-

61.2012.216.0000). Em 2019, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu, em repercussão geral, contra a 

aplicação por Estados de juros acima da 

Selic (Tema 1062). 

 

Porém, segundo o artigo 28 da Lei 

estadual nº 13.457, de 2009, o TIT não 

fica vinculado a acórdãos do STF com 

repercussão geral (controle difuso). 

Apenas quando houver súmula 

vinculante ou julgamento de ação direta 

de inconstitucionalidade (controle 

concentrado) do STF ou edição de 

resolução do Senado. 

 

Com isso, segundo o tributarista Rafael 

Ristow, sócio do escritório BCOR 

Advogados, mesmo após as decisões do 

STF e do TJSP, continua a incidir a Lei 

paulista nº 13.918 para fatos geradores 

da época em que os juros de mora 

aplicados foram superiores à Selic. 

“Como a administração tem cinco anos 
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para autuar, hoje, portanto, ainda tem 

auto de infração que pode ser lavrado 

cobrando juros excessivos, fora os 

processos administrativos”, diz. 

 

Ristow lembra, ainda, que será 

necessária a aprovação de dois terços do 

total de juízes para a revisão. “Não 

sabemos como isso será julgado, mas 

levantar a hipótese de revisão dessa 

súmula é um primeiro passo 

importante”, afirma. “O pagamento da 

sucumbência pelo Estado é 

desnecessário e sai do bolso de todos 

nós”, acrescenta o advogado. 

 

A expectativa é de uma revisão. Por meio 

de nota, a Secretaria da Fazenda e 

Planejamento do Estado reconhece que, 

“como a jurisprudência firmada no 

Poder Judiciário tem decidido, de forma 

absoluta, pela necessidade da aplicação 

máxima aos juros de mora do índice 

federal estabelecido para os débitos 

fiscais da União (taxa Selic), e a fim de 

alinharmos as decisões do TIT às 

firmadas pelo Judiciário, estabelece-se a 

necessidade de revisar a Súmula 10”. 

 

O tributarista Eduardo Pugliese Pincelli, 

sócio do escritório Schneider, Pugliese 

Advogados, destaca que a própria 

procuradoria estadual - que atua no 

Judiciário - já não inscreve a dívida 

tributária incluindo os juros da lei 

paulista. Segundo ele, desde a definição 

do Judiciário sobre o tema, a banca tem 

conseguido refazer a certidão de dívida 

ativa (título emitido pelo governo que 

comprova o débito do contribuinte e 

permite a cobrança judicial do devido) 

com a correção pela Selic. “Mas será 

importante que o TIT reconheça que a 

Súmula 10 não é mais válida”, diz. 

 

A revisão da Súmula 10 também pode 

ajudar contribuintes que brigam na 

Justiça contra a aplicação de juros acima 

da Selic, impostos por municípios sobre 

débitos de ISS. Segundo o advogado Igor 

Mauler Santiago, sócio do Mauler 

Advogados Associados, o STF julgará a 

mesma tese, porém para os municípios, 

com repercussão geral (Tema 1217). 

 

De acordo com o tributarista, 

municípios têm argumentado que a Selic 

está muito baixa e há outros índices 

federais diversos da Selic. “Mas a 

Constituição Federal diz que a União 

dispõe das normas gerais de direito 

financeiro e tributário e, assim, quanto à 

questão tributária, o teto deve ser a 

Selic”, afirma Santiago. 

 

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

cia/2022/06/09/tribunal-analisa-selic-

para-cobranca-fiscal.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/09/tribunal-analisa-selic-para-cobranca-fiscal.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/09/tribunal-analisa-selic-para-cobranca-fiscal.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/09/tribunal-analisa-selic-para-cobranca-fiscal.ghtml
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Economia 

Inflação desacelera para 
0,47% em maio e fica em 
11,73% em 12 meses 
 
No ano, indicador acumula alta de 
4,78% e já superou meta de 3,5% 
estabelecida pelo governo 
 
Por Carolina Nalin — Rio 
09/06/2022 09h00  Atualizado há 26 
minutos 
 

 
Preços dos alimentos têm pesado no 

bolso do consumidor brasileiro em 

2022. Na foto, supermercado no 

Jardim Paulista Maria Isabel 

Oliveira/Agência O Globo 

 

A inflação avançou 0,47% em maio, 

segundo dados do IPCA divulgados pelo 

IBGE nesta quinta-feira. O resultado 

indica uma desaceleração do indicador 

em relação ao mês de abril, quando o 

IPCA registrou alta de 1,06%. Ainda 

assim, os preços seguem pressionados 

ao consumidor: em 12 meses, o índice 

ficou em 11,73%. 

 

O resultado veio ligeiramente abaixo do 

esperado. Analistas econômicos 

esperavam alta de 0,60% no mês e 

11,84% em 12 meses. 

 

O grupo Habitação foi o único a 

apresentar queda na passagem de abril 

para maio, com recuo de 1,70%. O 

segmento contribuiu para a 

desaceleração do indicador por conta da 

queda de 7,95% da energia elétrica 

residencial, em função do fim da 

cobrança da bandeira de escassez 

hídrica, que acrescentava R$ 14,20 no 

preço final das contas de luz a cada 100 

kWh (quilowatts-hora) consumidos. 

 

Com a vigência da bandeira verde a 

partir do dia 16 de abril, em que não há 

cobrança adicional na conta de luz, a 

energia elétrica residencial teve um 

impacto de -0,36 ponto percentual sobre 

o índice. 

 

Inflação persistente e 
disseminada 
 
Após a divulgação do resultado do IBGE 

nesta quinta-feira, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, comemorou 

a desaceleração da inflação em 

maio ao dizer que o indicador "começou 

a descer". 

 

Para analistas, porém, não há muito o 

que comemorar quando se observa o 

contexto da alta dos preços. Júlia 

Passabom, economista do Itaú 

Unibanco, calcula que, na margem, 

dessazonalizado - retirados os efeitos 

típicos de cada período - e anualizado, os 

serviços já estão rodando em torno de 

10%. 

 

Outra preocupação paira sobre os 

projetos de discussão no Congresso 

sobre a possível redução do ICMS e a 

zeragem de impostos federais, que 

podem ter impacto negativo sobre a 

inflação deste ano e impacto 

inflacionário no ano que vem. A 

economista também está de olho na 

defasagem do preço do derivado do 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/guedes-comemora-ipca-menor-em-maio-inflacao-comecou-a-descer.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/guedes-comemora-ipca-menor-em-maio-inflacao-comecou-a-descer.ghtml
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petróleo frente o praticado no mercado 

internacional. 

 

— A incerteza é grande porque não se 

sabe o que e quando vai ser aprovado [no 

Congresso]. Ainda é cedo pra falar que a 

inflação está perdendo força por conta 

da dinâmica dos núcleos, que continua 

bem pressionada. Além disso, você 

ainda vê uma inflação subjacente alta e 

um indíce de difusão de 72,4%. A 

inflação está alta e disseminada — diz 

Passabom. 

 

Produtos farmacêuticos e 
passagens aéreas puxam alta 
 
A alta registrada em maio foi puxada 

pelo grupo Transportes (1,34%) em 

função dos preços das passagens aéreas, 

que subiram 18,33% em maio e já 

haviam subido 9,48% em abril. O grupo 

de Saúde e cuidados pessoais avançou 

1,01%, puxado pela alta dos produtos 

farmacêuticos que subiram 2,51% por 

conta do reajuste de até 10,89% 

autorizado em abril. 

 

— A alta deve-se a dois fatores: elevação 

dos custos devido ao aumento nos 

preços dos combustíveis e pressão de 

demanda, com o aumento do consumo, 

após um período de demanda reprimida 

por serviços, especialmente aqueles 

prestados às famílias. Isso impacta, 

também, alimentação fora do domicílio 

e itens de cuidados pessoais — explica o 

gerente do IPCA, Pedro Kislanov. 

 

O grupo Vestuário registrou alta de 

2,11%, puxado pelo aumento dos preços 

de roupas masculinas, femininas e 

infantis, além de calçados. 

 

Preços dos alimentos sobem, mas 
em menor intensidade 
 
— Todos esses itens subiram acima de 

2% em maio. Temos observado uma alta 

nos preços de Vestuário desde o ano 

passado. Teve uma alta no custo de 

insumos como o algodão, mas também 

uma inflação de custos por conta dos 

preços de combustíveis e energia elétrica 

— sinaliza Kislanov. 

 

O grupo de Alimentos e bebidas 

desacelerou de 2,06% em abril para 

0,48% em maio. Kislanov explica que 

produtos que vinham subindo bastante 

tiveram quedas expressivas em maio, a 

exemplo do tomate (-23,72%), da 

cenoura (-24,07%) e da batata-inglesa (-

3,94%). 

 

— Agora começamos o período de 

outono-inverno que é mais seco e 

permite aumentar a oferta de alimentos 

e reduzir os preços. Outro fator é que os 

preços de alguns alimentos, como a 

cenoura (116,37% em 12 meses), 

subiram muito, o que faz com que a base 

de comparação seja muito alta. Já o 

preço do leite continua subindo, devido 

ao período de entressafra, com 

pastagens mais secas, e à inflação de 

custos com a elevação dos preços de 

commodities como milho e soja, usadas 

na ração animal — esclarece o gerente do 

IPCA. 

 

Depois de altas expressivas em abril por 

conta dos reajustes nas refinarias em 

março, os preços dos combustíveis 

registraram desaceleração em maio. A 

perda de intensidade ocorreu devido 

especialmente à gasolina, que passou de 

2,48% em abril para 0,92% em maio. 

 

— Houve, inclusive, queda no preço do 

etanol (-0,43%), após uma alta de 8,44% 

em abril. Apesar da desaceleração dos 

combustíveis em geral, o óleo diesel teve 

uma alta de mais de 3%. Só que o 

produto tem um peso pequeno no IPCA, 

impactando mais transportes pesados 
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como caminhões e ônibus — destaca 

Kislanov. 

 

Perspectivas 
 
Economistas projetam que a inflação 

encerrará o ano de 2022 perto de 

9%, de acordo com a última divulgação 

do relatório Focus, documento 

publicado na última segunda-feira pelo 

Banco Central (BC). Caso seja 

confirmado, 2022 será o segundo ano 

seguido em que o Banco Central não 

consegue cumprir a meta de inflação. O 

BC já havia admitido em março alta 

probabilidade de descumprimento da 

meta. 

 

A meta de inflação deste ano é de 3,5% 

com intervalo de tolerância de 1,5 ponto 

percentual (p.p). Em março. Para 2023, 

a mediana das expectativas aponta para 

IPCA em 4,39%. A meta para o próximo 

ano é de 3,25%, com piso de 1,75% e teto 

de 4,75%. 

 

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

ticia/2022/06/inflacao-fica-em-

047percent-em-maio.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Inflação do café da manhã 
atinge em cheio o clássico 
pingado com pão na chapa 
 
Guerra na Ucrânia fez disparar preços 
do desjejum do brasileiro. Café dobra, 
leite sobe 26% e pão francês tem alta de 
14% em um ano, aponta consultoria 
 
Por Raphaela Ribas — Rio 
09/06/2022 10h40  Atualizado há 58 
minutos 
Preço do pão sobe com guerra na 
Ucrânia Leo Martins 

 
Nem mesmo o pingado e pão na chapa, 

ou com ovo, escaparam. O clássico café 

da manhã de balcão de padaria, que um 

dia foi menos de R$ 5, hoje, oscila entre 

R$ 8 e R$ 15 das grandes capitais. Nas 

casas mais sofisticadas, o expresso chega 

a custar R$ 9 e o combo passa facilmente 

dos R$ 20. 

 

A cesta básica de desjejum do brasileiro 

encareceu no último ano e disparou de 

março para cá, um reflexo da guerra 

entre Rússia e Ucrânia. Além de os dois 

países serem grandes produtores de 

trigo, o conflito prejudica indiretamente 

o abastecimento global de outros grãos. 

A inflação está acima de 11% em 12 

meses, segundo dados divulgados 

nesta quinta-feira. 

 

Uma pesquisa realizada com 

exclusividade para O GLOBO pela Horus 

Inteligência de Mercado a partir da 

consulta de 35 milhões de notas fiscais 

no país mostra que o quilo do pãozinho 

francês beira R$ 15 (alta de 14% em 12 

meses) e o de forma, R$ 23. Já o leite, 

pelo qual o consumidor pagava uma 

média de R$ 4,31 o litro há um ano, 

agora sai por volta de R$ 5,45, alta de 

26%. 

 

Para a diarista Maria Celina Pereira da 

Silva, de 58 anos, que gosta de começar 

o dia com um café com leite e pão com 

queijo, estes números são percebidos a 

cada saída de casa. 

 

— Tudo aumentou, até o ovo que é base. 

Eu pesquiso e acompanho as promoções 

para as compras maiores. No dia a dia, 

vou comprando aqui e ali. O pão, por 

exemplo, acho mais em conta na 

padaria. 

 

Não é somente impressão dela. Os ovos 

brancos que custavam em torno de R$ 

7,85, a dúzia, estão na casa dos R$ 9,34. 

E o café é o item mais caro da primeira 

refeição do dia: saltou de R$ 22,25 para 

R$ 43,34, o quilo — quase o dobro, 

segundo a consultoria, que também 

acompanhada mensalmente os preços 

de itens básicos da cesta do brasileiro, 

parceria com a FGV/Ibre. 

 

Baguete mais cara que carne 
 
Em alguns locais na Zona Sul do Rio, o 

quilo do pão chega a custar mais que o 

da carne. Caso de um mercado cujo 

preço da baguete, de R$ 36,90, supera o 

da carne moída de Acem (R$ 32,99/kg) 

e o de filé de peito de frango (25,99/kg). 

E em uma delicatessen, com o 

francesinho a R$ 23 o quilo, cada 

unidade fica torno de R$ 1,30. 

 

Se considerar percentualmente, em 12 

meses, o pão subiu 13%, o leite quase 

24%, o café uns 68% e o ovo, 17,7%, 

segundo a inflação oficial do país, o 

IPCA, calculado pelo IBGE. 

 

Destaque para o pão, que em abril de 

2022 registou variação de preço mensal 

de IPCA de 4,52% — a maior em 16 anos. 

No acumulado do ano, não se via 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/inflacao-fica-em-047percent-em-maio.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/inflacao-fica-em-047percent-em-maio.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/inflacao-fica-em-047percent-em-maio.ghtml
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aumento como o de agora (de 9,72%) 

desde dezembro de 2015, quando fora de 

12,05%. 

 

 
Preço do café, do pão e do leite pressiona 

inflação do café da manhã — Foto: Leo 

Martins 

 

Ainda que o Brasil importe a maior parte 

de sua farinha de trigo da América, 

principalmente da Argentina, não tem 

como fugir do impacto global. 

 

Luiza Zacharias, diretora de Novos 

Negócios da Horus, acrescenta que a 

quebra na safra de grãos como café, soja 

e milho agravam o cenário já limitado 

pelo conflito no Leste Europeu. 

 

— O preço do pão vem subindo 

fortemente nos últimos meses, 

principalmente por causa do aumento 

do trigo, por causa da guerra. Assim que 

eclodiu, o trigo subiu 30% e vai na 

escalada de inflação. No caso do café, a 

redução da oferta no mercado 

internacional e valorização do dólar 

tornam a exportação mais atrativa e o 

preço sobe internamente — resume a 

estatística. 

 

Paulo Menegueli, presidente da 

Associação Brasileira da Indústria de 

Panificação e Confeitaria (Abip), 

considera que a guerra agravou fatores 

que já pressionavam o setor. 

 

— Na pandemia, tivemos um aumento 

muito grande de embalagens e os 

insumos começaram a subir desde 

aquela época. A energia também subiu e 

o combustível dobrou de valor. 

 

Ele continua: 

 

— Temos orientado as entidades a 

repassar só o que for necessário, mas o 

que estamos vendo é um desespero 

geral. O valor de US$ 500 (R$ 2.397) 

numa tonelada de trigo é histórico. 

 

Padarias e fábricas 
 
O aumento destes produtos reverbera 

por toda a cadeia e empresários tentam 

equilibrar as contas. A dona da rede de 

padarias que leva o seu sobrenome 

Patricia Cardin, por exemplo, aplicou 

reajuste nos pães recheados e segurou os 

da minibaguete, que é seu produto mais 

básico, para ganhar no volume de 

vendas. 

 

O consumo nas lojas está mais contido, 

sem compras por impulso, explica: 

 

— Está difícil até de repassar para o 

consumidor. Fiz um reajuste em 

novembro e outro em maio de 5% em 

cada. Não tinha mais como segurar. 

 

A Bimbo, detentora das marcas 

Pullman, Plusvita, AnaMaria e outras, 

diz que está buscando melhorar 

processos para reduzir custo e lançar 

produtos direcionados para minimizar 

os impactos. 

 

— Toda nossa cadeia de suprimentos 

sofre impactos causados pela inflação, e 

estamos de olho no perfil de consumo 

que pode ser afetado. A redução no 

poder de compra de algumas categorias 

acaba pressionando ainda mais o 

posicionamento da indústria — explica 

Afonso Argudín, diretor geral da Bimbo 

Brasil. 
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Economia 

Shell entra no mercado de 
energia renovável nos EUA 
 
Anúncio evidencia disparidade cada vez 
maior entre as estratégias das 
petrolíferas europeias e americanas 

 
Clifford Krauss e Ivan Penn, The New 
York Times 
09 de junho de 2022 | 10h00 

 
HOUSTON – A Shell disse na terça-

feira, 7, que começaria a vender 

eletricidade gerada a partir de fontes 

renováveis para os moradores e as 

empresas no Texas, uma medida que 

conduz a petrolífera europeia em direção 

a energia mais limpa no mercado 

americano. 

 

O anúncio evidencia uma disparidade 

cada vez maior entre as estratégias das 

petrolíferas europeias e americanas, 

conforme os líderes eleitos e os 

consumidores exigem que o setor de 

energia faça mais para lutar contra as 

mudanças climáticas. Empresas 

europeias, entre elas Shell, BP 

e TotalEnergies, estão buscando se 

expandir para os setores de energia 

renovável, carregamento de veículos 

elétricos e outras atividades comerciais 

de rápido crescimento, enquanto as 

empresas americanas, como a Exxon 

Mobil e a Chevron, em sua maioria 

mantêm o foco no petróleo e no gás ao 

mesmo tempo em que investem na 

captura de carbono de plantas 

industriais e biocombustíveis. 

 

Empresas europeias buscam se expandir 

para os setores de energia renovável, 

enquanto as empresas americanas 

mantêm o foco no petróleo e no gás ao 

mesmo tempo em que investem na 

captura de carbono de plantas 

industriais e biocombustíveis Foto: 

Thilo Schmuelgen/ Reuters 

 

A Shell, que já comercializa eletricidade 

em nove países, planeja dobrar a 

quantidade de eletricidade que vende 

até 2030. Com sede em Londres, ela é a 

maior empresa de petróleo e gás da 

Europa em receita e tem operações em 

mais de 70 países, incluindo postos 

de gasolina, refinarias e campos 

de petróleo e gás. 

 

A empresa disse que pretende zerar as 

emissões líquidas de gases de efeito 

estufa até 2050. Embora muitas 

empresas tenham o mesmo objetivo, a 

Exxon e a Chevron não estabeleceram 

metas climáticas ambiciosas 

semelhantes. 

 

Executivos da Shell disseram que sua 

nova atividade com energia no Texas 

ofereceria aos consumidores maior 

acesso à energia eólica e solar que é cada 

vez mais abundante no estado. E 

também dará aos motoristas de veículos 

elétricos carregamento gratuito à noite, 

quando a demanda por eletricidade for 

baixa, e nos finais de semana. 

 

“Nosso objetivo é diminuir nossa 

intensidade de carbono”, disse Glenn 

Wright, vice-presidente de energia 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/shell
https://tudo-sobre.estadao.com.br/totalenergies
https://tudo-sobre.estadao.com.br/exxonmobil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/exxonmobil
https://tudo-sobre.estadao.com.br/chevron
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gasolina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gas
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renováveis e soluções energéticas para a 

Shell nas Américas. “Temos que adotar 

medidas concretas, sobretudo nessa 

área, onde podemos atrair 

consumidores com soluções de energia 

renovável e mais limpa.” 

 

A Shell disse que mais cedo ou mais 

tarde expandiria suas atividades de 

comercialização de energia no varejo 

para outras partes dos EUA, inclusive 

em estados do leste e do sul, que fazem 

parte do mercado de energia conhecido 

como PJM (sigla para os estados da 

Pensilvânia, de Nova Jersey e de 

Maryland), o maior sistema de 

transmissão regional do país. A empresa 

disse que começar no Texas faz sentido 

porque mais de 26 milhões dos quase 29 

milhões de moradores do estado são 

atendidos por uma única rede operada 

pelo Conselho de Confiabilidade Elétrica 

do Texas (Ercot). 

 

Cerca de uma dúzia de estados – muitos 

deles no nordeste do país – e o Distrito 

de Columbia têm mercados varejistas 

competitivos de eletricidade. Embora 

relativamente poucos indivíduos 

tenham tirado proveito dos mercados 

competitivos, o Departamento de 

Energia dos EUA descobriu que a grande 

maioria dos consumidores industriais e 

comerciais mudaram de concessionárias 

nas regiões deles. 

 

Texas e Nova Jersey foram os que mais 

se beneficiaram com os preços mais 

baixos nos competitivos mercados 

varejistas. O Texas tem o mercado de 

eletricidade mais competitivo dos EUA, 

de acordo com o Laboratório Nacional 

de Energia Renovável (NREL, na sigla 

em inglês) do país. 

 

Muitas pessoas e empresas que 

recorrem aos mercados competitivos 

tendem a escolher concessionárias que 

ofereçam energia de fontes renováveis, 

como a energia solar, a eólica e a 

hidrelétrica. Grandes empresas de 

tecnologia que operam centros de 

processamentos de dados, grandes 

consumidores de energia, têm liderado a 

pressão por energia verde. 

 

Outras grandes petrolíferas europeias 

também têm buscado se expandir no 

setor de energia. A TotalEnergies, da 

França, disse no mês passado que estava 

comprando uma participação de 50% da 

Clearway Energy, empresa de energia 

eólica e solar americana, por US$ 2,4 

bilhões. 

 

“É um passo significativo e importante, 

mas não chega a ser uma surpresa”, 

disse Michael Webber, professor de 

engenharia mecânica da Universidade 

do Texas, em Austin, em relação aos 

planos da Shell. “Eles podem ver o 

futuro tão bem quanto qualquer um, e 

não estão em negação quanto às 

mudanças climáticas”. 

 

Os investimentos da Shell em energia 

limpa são pequenos em comparação aos 

da operação de petróleo e gás da 

empresa, mas os executivos disseram 

que planejam usar parte dos lucros com 

combustíveis fósseis para criar novos 

negócios levando em conta as mudanças 

climáticas. 

 

A Shell espera atrair clientes oferecendo 

incentivos. Os proprietários de imóveis 

com painéis solares receberão um 

crédito pelo excesso de energia enviada 

à rede, que será descontado na taxa de 

eletricidade paga às concessionárias 

pela energia. No Texas, a compensação 

pela energia que os consumidores 

enviam para a rede varia. Algumas 

concessionárias oferecem aos 

consumidores preços mais baixos, de 

atacado, enquanto outras propõem 
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valores maiores do que a Shell está 

prometendo. 

 

“Esta é uma enorme oportunidade de 

crescimento, e haverá competição entre 

petrolíferas como a Shell, que estão 

mudando de direção, e as empresas de 

tecnologia como Tesla, Google e Apple”, 

disse Amy Myers Jaffe, diretora 

administrativa do Laboratório de 

Políticas Climáticas, da Faculdade de 

Direito e Diplomacia Fletcher, na 

Universidade Tufts. “A ironia é que isso 

deveria vir das concessionárias 

existentes, mas, de um modo geral, elas 

têm sido muito resistentes.” 

 

Os consumidores que comprarem 

eletricidade da Shell receberão preços 

fixos durante a vigência de seus 

contratos – com duração mínima de seis 

meses e máxima de cinco anos. A 

empresa comprará a energia que vende 

aos clientes de instalações eólicas e 

solares nas proximidades do Texas. 

 

A mudança da Shell inclui a expansão 

dos investimentos em energia renovável, 

comercialização de energia e estações de 

carregamento para veículos elétricos. 

Nos últimos anos, a Shell adquiriu uma 

empresa de energia na Índia que fornece 

energia solar e eólica, comprou uma 

construtora de parques eólicos na 

Austrália e investiu em uma parceria 

com uma empresa chinesa na criação de 

estações de carregamento na Ásia e na 

Europa. Na Alemanha, adquiriu um 

fornecedor de baterias que desenvolve 

suas próprias redes de energia em 

concorrência com concessionárias 

existentes. Nos EUA, está construindo 

postos de abastecimento de hidrogênio, 

tem parques eólicos e comprou uma 

empresa de comercialização de energia 

que vende energia para empresas. 

 

Apesar de seus investimentos em 

energia renovável, alguns críticos 

afirmam que a Shell não está se 

mexendo rápido o suficiente. Em um 

processo movido por um grupo 

ambientalista, um tribunal na Holanda 

ordenou no ano passado que a empresa, 

antes conhecida como Royal Dutch 

Shell, reduzisse substancialmente suas 

emissões para compensar sua 

participação nas mudanças climáticas. 

 

A Shell disse que vai recorrer da decisão 

e que leva as mudanças climáticas a 

sério. A empresa prometeu reduzir sua 

produção de petróleo e diminuir suas 

emissões de dióxido de carbono pela 

metade até 2030.  Ela vendeu seus 

campos de petróleo na Bacia Permiana, 

no Texas e no Novo México, no ano 

passado por US$ 9,5 bilhões, a maioria 

dos quais pagou aos acionistas em 

dividendos e recompras de ações. 

 

As emissões de dióxido de carbono da 

empresa em relação à sua produção de 

energia, ou sua intensidade de carbono, 

diminuíram apenas de forma moderada 

nos últimos anos, de acordo com um 

relatório anual de sustentabilidade. A 

intensidade de carbono da Shell 

aumentou em 2021 depois de uma queda 

acentuada em 2020, quando a pandemia 

fez cair a demanda por combustíveis 

fósseis. 

 

Wright disse que a Shell pretende se 

tornar uma empresa de energia mais 

diversificada. 

 

“Somos uma empresa de energia”, disse 

ele. “Portanto, não estamos 

abandonando o petróleo e o gás, mas 

estamos mudando a combinação do 

portfólio.” / TRADUÇÃO DE ROMINA 

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

ias/geral,shell-energia-renovavel-

estados-unidos,70004088522 
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Economia 

Cenoura tem maior queda no 
preço em maio; cebola é a que 
mais subiu 
 
Números divulgados pelo IBGE 
mostram recuo no índice oficial de 
inflação, impactando no preço de 
alguns itens alimentícios 
 
Redação, O Estado de S.Paulo 
09 de junho de 2022 | 10h14 
 
Após meses de alta, a cenoura foi o 

item que mais teve redução de preço 

mensal no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) divulgado nesta quinta-feira, 9. 

A queda foi de 24,07% em relação a 

abril. Já a cebola foi o produto que 

mais encareceu nesse período, com um 

aumento de 21,36%.  

 

Mesmo com o recuo em maio, cenoura é 

o alimento que mais acumula inflação 

em 2022 Foto: Agência Brasil 

 

Mesmo com a forte redução, a cenoura é 

o alimento que mais apresentou inflação 

no acumulado do ano (90,07%) e no 

acumulado de 12 meses (116,37%). Na 

outra ponta, está o limão, que em 2022 

caiu 31,57% e em 12 meses, 15,46%.  

 

O Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) divulgou nesta 

quinta que o índice oficial de inflação do 

País recuou de  1,06% em abril para 

0,47% em maio. O resultado ficou abaixo 

da mediana das estimativas do mercado 

ouvidas pelo Estadão/Broadcast, que 

era de 0,60%. 

 

Entre os pontos positivos, está o fato de 

que a inflação começou a ficar menos 

"espalhada". O número de produtos 

pesquisados pelo IBGE que teve alta de 

preço, o denominado "índice de 

difusão", caiu de 78% em abril para 72% 

em maio. 

 

De acordo com o IBGE, oito dos nove 

grupos de produtos e serviços 

pesquisados tiveram alta em maio, 

sendo a maior variação vindo do grupo 

Vestuário, com alta de 2,11% no mês. O 

grupo Transportes teve alta de 1,34%, 

uma desaceleração em relação ao 1,91% 

do mês anterior. O grupo Alimentos e 

bebidas também desacelerou, 

registrando 0,48% em maio, frente à alta 

de 2,06% em abril. De acordo com o 

instituto, o único grupo a apresentar 

queda foi Habitação (-1,70%). Os 

outros  grupos ficaram entre o 0,04% de 

Educação e o 1,01% de Saúde e cuidados 

pessoais. 

 
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,ipca-queda-cenoura-
alimentos-npre,70004088566   
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Economia 

Precatórios do INSS serão 
pagos em julho; veja quem 
receberá 
 
Conselho da Justiça deve liberar R$ 
25,4 bilhões; dinheiro cai na conta do 
aposentado até agosto 

 

8.jun.2022 às 18h50 
Cristiane Gercina 
SÃO PAULO 
 
O CJF (Conselho da Justiça Federal) 

liberará R$ 25,4 bilhões para 

o pagamento dos 

precatórios alimentares no mês que 

vem. A maior parte deste valor é 

destinada aos aposentados que 

venceram o INSS (Instituto Nacional do 

Seguro Social) na Justiça. Os precatórios 

são dívidas judiciais do governo acima 

de 60 salários mínimos. 

 

O ofício comunicando o pagamento foi 

enviado aos TRFs (Tribunais Regionais 

Federais) nesta semana pelo ministro 

Humberto Martins. No comunicado, o 

ministro diz que o dinheiro será liberado 

conforme publicação do "Cronograma 

de Desembolso Mensal da Justiça 

Federal". 

 

 

Precatórios são dívidas judiciais do 

governo acima de 60 salários mínimos 

- Adriano Vizoni/Folhapress 

 

Os depósitos aos tribunais ocorrerão em 

julho, mas a quitação dos valores aos 

segurados pode ocorrer até a primeira 

quinzena de agosto. "A efetiva 

disponibilização dos valores na conta 

dos beneficiários, em face dos 

procedimentos administrativos internos 

nos tribunais e instituições financeiras, 

está prevista para ocorrer até a primeira 

quinzena do mês de agosto", diz o CJF. 

 

Neste ano, o pagamento dos precatórios 

deverá seguir o que está determinado 

nas emendas constitucionais 113 e 114, 

da PEC (proposta de Emenda à 

Constituição) dos Precatórios. Segundo 

a advogada Adriane Bramante, 

presidente do IBDP (Instituto Brasileiro 

de Direito Previdenciário), a partir de 

agora, haverá limite de valores. "O que 

superar este limite será pago no ano 

seguinte." 

 

Em nota, o TRF-5 (Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região), que atende 

estados do Nordeste, informa que 

recebeu nesta quarta (8) ofício do 

Conselho da Justiça Federal 

comunicando o pagamento no mês de 

julho. O tribunal diz que não há data 

exata para liberar os valores aos 

segurados. "O pagamento será a partir 

de julho, mas não há como, nesse 

momento, precisar data nem valores, 

tampouco número de beneficiários", 

informa. 

 

O TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 

3ª Região), que atende os estados de São 

Paulo e Mato Grosso do Sul, também 

confirma o recebimento do comunicado 

e diz que ainda não sabe qual o montante 

destinado à região nem quantos serão os 

beneficiários. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/cristiane-gercina.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pec-dos-precatorios/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pec-dos-precatorios/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pec-dos-precatorios/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/pec-dos-precatorios/
http://www.folha.com.br/
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PAGAMENTO TEM MUDANÇAS; 
VEJA QUAIS SÃO 
 
Segundo o texto da emenda 

constitucional, o valor total dos 

precatórios tem um teto que congela o 

montante a ser pago. Até 2026, o 

pagamento terá como base o valor pago 

em atrasados em 2016 mais os restos a 

pagar de anos anteriores. Parte do valor 

que seria para quitar as dívidas judiciais 

vai para o Auxílio Brasil, substituto do 

Bolsa Família e principal programa do 

governo como aposta para a reeleição. 

 

"O precatório não será mais pago 

exatamente no ano indicado como 

previsto. Além de ter o precatório 

expedido, o segurado deverá aguardar a 

segunda lista, que será divulgada após os 

valores a serem pagos, dentro do teto 

trazido pelas duas emendas 

constitucionais", diz ela. 

 

Outra mudança é na correção dos 

valores. Os atrasados pagos na Justiça 

terão correção pela taxa básica de juros 

da economia, a Selic, e não mais pelo 

IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - Especial) 

conforme determinado pela emenda 

constitucional 113. 

 

O pagamento dos 

precatórios obedecerá à seguinte 

regra de prioridade: 

 

1. RPVs (Requisições de Pequeno 

Valor), que são ações de até 60 

salários mínimos 

2. Precatórios de natureza 

alimentícia cujos titulares ou 

herdeiros tenham no mínimo 60 

anos de idade ou sejam 

portadores de doença grave ou 

pessoas com deficiência, até o 

valor equivalente ao triplo do 

montante fixado em lei como 

RPV 

3. Demais precatórios de natureza 

alimentícia até o valor 

equivalente ao triplo das RPVs 

4. Demais precatórios que não 

entram as três primeiras regras 

 

QUEM VAI RECEBER 
PRECATÓRIOS DO INSS EM 2022 
 
Os segurados que conquistam o direito à 

concessão ou à revisão de um benefício 

previdenciário na Justiça e cuja soma é 

acima de 60 salários mínimos recebem 

por precatório. Terá o dinheiro neste ano 

quem teve o atrasado liberado pelo juiz 

entre os dias 2 de julho de 2020 e 1º de 

julho de 2021. 

 

O cidadão pode conferir seu processo no 

site do tribunal da região onde é 

atendido. Em São Paulo e Mato Grosso 

do Sul, a consulta é feita no 

site www.trf3.jus.br. É possível saber 

informações por número do processo, 

pelo número da OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil) do advogado ou 

pelo CPF do segurado. 

 

Para saber se vai receber em 2022 é 

preciso observar a data que aparece em 

"Data protocolo TRF". Após o 

pagamento, aparecerá "pago total ao 

juízo". O dinheiro cairá em uma conta 

aberta pelo tribunal no Banco do Brasil 

ou na Caixa Econômica Federal. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/precatorios-do-inss-serao-
pagos-em-julho-veja-quem-
recebera.shtml  
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Economia 

Dólar sobe a R$ 4,91 com 
Covid na China e inflação 
balançando mercado 
 
Investidores também negociam 
pressionados por alta dos juros na 
Europa e nos EUA 

 

9.jun.2022 às 9h36Atualizado: 

9.jun.2022 às 11h45 
SÃO PAULO 

 
O mercado financeiro apresentava 

volatilidade na manhã desta quinta-feira 

(9), com Bolsa e taxa de câmbio 

alternando posições em um movimento 

de gangorra. O dia recheado de 

informações que afetam investimentos 

explica o sobe e desce. 

 

Divulgação da inflação doméstica, 

privatização da Eletrobras, 

pronunciamento sobre juros na Europa, 

retomada de medidas contra a Covid na 

China e expectativa sobre preços ao 

consumidor nos Estados Unidos. Esse é 

o cardápio a ser digerido pelo mercado. 

 

Às 11h25, o indicador de referência da 

Bolsa de Valores brasileira caía 0,26%, a 

108.083 pontos. Desvalorizações de 

empresas de mineração, siderurgia e 

petrolífero puxavam o Ibovespa para 

baixo. O dólar comercial subia 0,44%, 

cotado a R$ 4,9120 na venda. 

 
Nota de dólar com moedas de euro e do 

rublo russo à frente - Maxim Shemetov - 

6.abr.2022/Reuters 

 

O segmento de commodities, um dos 

mais importantes do mercado acionário 

do país, é sensível à possibilidade de 

desaceleração da atividade econômica 

na China, principal consumidor desses 

materiais básicos. 

 

Medidas de contenção da Covid voltam a 

preocupar o mercado dias após o 

afrouxamento das restrições em Xangai, 

principal centro financeiro do país. 

 

"Autoridades chinesas voltaram a 

discutir fechamentos parciais de Xangai 

e Pequim, seja pela própria restrição de 

mobilidade de infectados ou até mesmo 

para a execução de planos de testagem 

em massa", comentou Étore Sanchez, 

economista da Ativa Investimentos. 

 

No lado positivo da balança do mercado 

de ações local, a Eletrobras subia 2,37% 

no dia da precificação das suas ações. A 

empresa controlada pelo governo está 

em processo de privatização. 

 

Ações de empresas com maior potencial 

de crescimento e do varejo tinham 

desempenho positivo diante da perda de 

fôlego da inflação no Brasil. Esses 

segmentos podem ser beneficiados se 

desaceleração dos preços for suficiente 

para frear a escalada dos juros. 

 

http://www.folha.com.br/
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O IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo) avançou 0,47% em 

maio. O índice é inferior ao 1,06% de 

abril e ficou abaixo do 0,60% projetado 

por analistas consultados pela agência 

Bloomberg. 

 

"A tendência sazonal a partir deste mês 

de maio é de acomodação da curva 

inflacionária", comentou Nicola Tingas, 

consultor da Acrefi (associação de 

empresas de crédito e financeiras). 

 

"Esse quadro permite o Banco Central 

buscar sua intenção de encerrar o ciclo 

de alta da Selic [taxa de juros], na 

reunião do Copom [Comitê de Política 

Monetária] deste mês, em 13,25%", disse 

Tingas. 

 

No exterior, o Banco Central Europeu 

informou que adotará uma série de 

aumentos dos juros a partir de julho. No 

entanto, os comentários da presidente 

da instituição, Christine Lagarde, foram 

menos duros do que o esperado quanto 

ao aperto monetário para conter a 

inflação na região. 

 

O índice de ações que acompanha as 50 

principais empresas instaladas em 

países que têm o euro como moeda 

recuava 1,61%. 

 

Nos Estados Unidos, o indicador de 

referência S&P 500 caía 0,28%. Dow 

Jones e Nasdaq perdiam 0,31% e 0,17%. 

 

Ne sexta-feira (10), a divulgação do CPI 

(índice de inflação ao consumidor) dos 

Estados Unidos dará pistas sobre o 

progresso do aperto monetário do Fed 

(Federal Reserve, o banco central 

americano). 

 

A Bolsa de Valores brasileira caiu pela 

pelo quarto dia consecutivo nesta 

quarta-feira (8), igualando uma 

sequência de baixas que não ocorria há 

um mês. 

 

O Ibovespa, índice de referência do 

mercado acionário doméstico, perdeu 

1,55% no dia, fechando em 108.367 

pontos. Esse foi o pior resultado desde 

18 de maio (-2,34%). 

  
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/dolar-tem-leve-queda-
acompanhe-o-mercado-nesta-
quinta.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Honorários de execução 
iniciada no CPC/73 não 
podem ser arbitrados pelo 
CPC/2015 
 
9 de junho de 2022, 8h45 
Por Danilo Vital 
 
Os honorários provisórios devem ser 

fixados de acordo com as normas 

jurídicas em vigor no momento da 

prolação do despacho inicial do processo 

de execução e não no momento em que a 

referida verba foi efetivamente 

arbitrada. 

 

Ministra Nancy Andrighi observou que 

não cabe ao juiz da execução escolher o 

momento de arbitrar os honorários 
Gustavo Lima/STJ 

 

Com esse entendimento, a 3ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça negou 

provimento ao recurso especial ajuizado 

por um escritório de advocacia, que 

tentava reverter a fixação de honorários 

de sucumbência em patamar inferior ao 

de 10% do valor da execução. 

 

O caso trata da execução de título 

extrajudicial no valor de R$ 79,8 

milhões, ajuizada em 4 de maio de 2015, 

quando ainda estava em vigor o Código 

de Processo de 1973. O despacho inicial 

foi proferido pelo juízo no dia seguinte, 

mas foi omisso quanto ao arbitramento 

de honorários determinado pelo artigo 

662-A daquele código. 

 

Quando a verba foi finalmente arbitrada, 

já estava em vigor o CPC de 2015, que 

mudou as regras de fixação de 

honorários de sucumbência, reduzindo a 

discricionariedade do juiz. Ainda assim, 

a primeira instância entendeu por bem 

seguir as regras do código anterior, e 

usou o método da equidade para definir 

o valor. 

 

O arbitramento inicial dos honorários 

ficou em R$ 62,4 mil. Em apelação, o 

Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu 

aumentar a verba para R$ 400 mil. Se 

seguidas as regras do CPC de 2015, esse 

valor subiria para R$ 7,9 milhões. 

 

Relatora, a ministra Nancy Andrighi 

apontou que o despacho inicial da 

execução é o marco temporal para 

aplicação das regras sobre fixação de 

honorários. É quanto o juiz reconhece 

que o título extrajudicial representa, em 

princípio, obrigação certa, líquida e 

exigível. 

 

É nesse momento que o juiz deverá fixar, 

“de plano”, os honorários provisórios. 

Portanto, se o magistrado descumpriu 

essa regra enquanto estava em vigor o 

CPC de 1973, não pode corrigir o erro 

posteriormente aplicando regra do CPC 

de 2015, sob pena de causar insegurança 

jurídica e violar o princípio da não 

surpresa. 

 

"Não se revela razoável atribuir ao 

exequente situação jurídico-processual 

mais vantajosa do que aquela que 

possuiria se as normas jurídicas 

houvessem sido aplicadas no momento 

adequado, isto é, se as normas em vigor 

no momento do despacho inicial da 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-09/despacho-inicial-execucao-marco-fixar-honorarios-provisorios#author


28 

 

execução tivessem sido aplicadas, como 

deveriam ter sido", explicou a relatora. 

 

Segundo a ministra Nancy Andrighi, 

entender diferente significaria admitir 

que o juiz pode escolher o momento que 

bem entender para arbitrar os 

honorários, sendo que tanto o CPC de 

1973 quanto de 2015 fixam que, ao 

despachar a inicial no processo de 

execução, a verba será fixada "de plano". 

 

Ao avaliar o valor escolhido pelo TJ-SP, 

a relatora considerou o critério usado 

como razoável "porque adequado à 

espécie e serviente para bem remunerar 

o causídico de modo proporcional ao 

trabalho realizado". A votação foi 

unânime. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

REsp 1.984.639 

 

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

09/despacho-inicial-execucao-marco-

fixar-honorarios-provisorios   

 

Retorne ao índice 
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Juiz concede indenização a 
consumidora cobrada por 
dívidas vencidas 
 
9 de junho de 2022, 10h13 
Por José Higídio 
 
Devido à inexistência da dívida e à perda 

do tempo útil, a 1ª Vara Cível de São 

Carlos (SP) declarou inexigível um 

débito financeiro e condenou uma 

securitizadora e 

uma empresa de recuperação de crédito 

a indenizar uma cliente em R$ 5 mil. 

 

Divulgação 

O juiz entendeu que a consumidora 

perdeu tempo para resolver o problema 

A consumidora alegou que as rés 

incluíram nos órgãos de proteção ao 

crédito dívidas que estariam prescritas. 

Ela ajuizou ação após receber cobranças 

insistentes por causa desses débitos. 

 

O juiz Milton Coutinho Gordo observou 

que as dívidas de fato venceram em 

2008 e 2012. "Diante da prescrição, não 

é licito ao credor cobrar judicial ou 

extrajudicialmente a dívida". Ele 

estipulou o fim das cobranças, exceto 

quanto à negativação de um débito não 

prescrito. 

 

O magistrado ainda constatou 

desconforto gerado pela insistência da 

cobrança. Ele ressaltou que a autora foi 

obrigada a despender tempo para 

solucionar problema. 

 

Foi aplicada, então, a teoria do desvio 

produtivo, segundo a qual o consumidor 

deve ser ressarcido quando desperdiça 

tempo e se afasta de seus afazeres. Com 

isso, foi determinada a indenização. 

 

A autora foi representada pela 

advogada Francine Ito. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

1000691-79.2022.8.26.0566 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
09/juiz-concede-indenizacao-
consumidora-cobrada-dividas-vencidas  
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Alexandre anula acórdão do 
TRT-17 que não obedeceu 
jurisprudência do STF 
 
9 de junho de 2022, 7h28 
Por Rafa Santos 
 
É ultrapassada a manutenção da 

dicotomia entre atividade-fim e 

atividade-meio, para fins de 

terceirização, e errônea a confusão entre 

terceirização e intermediação ilícita de 

mão de obra. 

 

Alexandre apontou que o acórdão não 

obedeceu tese fixada pelo STF na ADPF 

324 
Rosinei Coutinho/SCO/STF 

 

Com base nesse entendimento, o 

ministro Alexandre de Moraes, do 

Supremo Tribunal Federal, acatou 

reclamação contra acórdão do Tribunal 

Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) 

que manteve a condenação do Hospital e 

Maternidade São José, gerido pela 

Fundação Social Rural de Colatina (ES), 

a pagar R$ 400 mil a um médico em 

direitos trabalhistas, além de 

indenização R$ 42 mil por danos 

morais. 

 

Ao analisar a reclamação, o ministro 

concluiu que negar a validade 

da terceirização da atividade-fim, como 

aconteceu no caso que ensejou a 

propositura da reclamação, sem que 

tenha sido configurada a hipótese de 

exceção à regra geral da licitude da 

terceirização equivale a desrespeitar 

frontalmente a autoridade do STF 

quanto à matéria em discussão. 

 

"Foi exatamente isso, a saber, 

desrespeitar a autoridade do Supremo 

Tribunal Federal, o que fizeram, com o 

devido respeito, o Tribunal Regional do 

Trabalho da 17ª Região e a Vara do 

Trabalho de Colatina-ES. Consoante 

relatado no tópico precedente, na 

reclamação trabalhista relacionada a 

esta reclamação, o juízo de piso, ao 

proferir a sentença em 29/1/2020, ou 

seja, posteriormente às decisões do STF 

na ADPF 324 e no RE 958.252, não agiu 

de acordo com o entendimento 

jurisprudencial então prevalecente, no 

sentido de reconhecer a licitude da 

terceirização da atividade-fim", 

argumentou o ministro na decisão. 

 

Por fim, Alexandre decidiu cassar o 

acórdão contestado e determinou que a 

autoridade reclamada observe o 

entendimento fixado no Tema 725 da 

Repercussão Geral. A fundação foi 

representada pelos advogados Igor de 

Vasconcelos, Hudson Augusto 

Dalto, Waléria Demoner 

Rossoni e Chester Moncerrath 

Dias. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

Rcl 53.771 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
09/alexandre-anula-acordao-trt-17-
nao-obedeceu-tese-stf  
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Rede aciona STF contra 
recusa da OAB em aceitar 
inscrição de guardas 
 
O partido argumenta que eles não 
exercem atividade policial ou 
equiparada. 
 
quinta-feira, 9 de junho de 2022 
 
O partido Rede Sustentabilidade 

ajuizou, no STF, uma ADPF, com 

pedido de liminar, contra a prática da 

OAB de rejeitar a inscrição de guardas 

municipais nos quadros da advocacia 

brasileira. A ação foi distribuída à 

ministra Cármen Lúcia. 

 

A Rede afirma que a norma do Estatuto 

da Advocacia que considera 

incompatível o exercício da advocacia 

por ocupantes de cargos ou funções 

vinculadas, direta ou indiretamente, à 

atividade policial (artigo 28, inciso V da 

lei 8.096/94) não pode ser aplicada às 

guardas municipais. 

 

Segundo o partido, as funções da 

guarda, que compreendem a proteção 

de bens, serviços e instalações 

municipais, não podem ser 

equiparadas, nem mesmo de forma 

indireta, à atividade policial. 

 

Para o partido, apenas os órgãos 

elencados no artigo 144 da CF (polícias 

federal, civil e militar, entre outros) 

podem ser considerados integrantes do 

aparato estatal da segurança pública. 

 

A Rede argumenta que a recusa em 

aceitar os integrantes da guarda 

municipal nos quadros da advocacia é 

desproporcional e viola os preceitos 

fundamentais da liberdade de profissão 

e da isonomia. 

 

 
Rede aciona STF contra recusa da OAB 

em aceitar inscrição de 

guardas.(Imagem: Nelson 

Jr./SCO/STF) 

 

 Processo: ADPF 978 
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/367684/rede-aciona-stf-contra-
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Avança na Câmara PEC que 
proíbe aposentadoria de 
juízes como punição 
 
Proposta prevê pena de perda do cargo 
para juízes que atentarem contra a 
dignidade, a honra e o decoro de suas 
funções. 
 
quinta-feira, 9 de junho de 2022 
 
A CCJ - Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania da Câmara dos 

Deputados aprovou, com 39 votos 

favoráveis, dois contrários e uma 

abstenção, a admissibilidade da 

PEC 163/12, que proíbe a concessão de 

aposentadoria a magistrados como 

medida disciplinar. O objetivo é acabar 

com a pena de aposentadoria 

compulsória com salário proporcional 

ao tempo de serviço, aplicável a juízes 

acusados de atos de corrupção ou 

ofensivos à moralidade administrativa. 

 

A proposta foi apresentada pelo 

deputado Rubens Bueno e pelo ex-

deputado Arnaldo Jordy. Para Bueno, a 

medida acaba com um privilégio. 

 

A proposta prevê a pena de perda do 

cargo para juízes que atentarem contra 

a dignidade, a honra e o decoro de suas 

funções. E atribui ao CNJ a 

competência de decretar, por decisão 

administrativa, a perda do cargo de 

membros do Poder Judiciário. 

Atualmente, a exoneração de um juiz só 

pode se dar por decisão judicial 

transitada em julgado. 

 

O parecer do relator, deputado Kim 

Kataguiri, foi pela admissibilidade do 

texto. "Não há vício de 

inconstitucionalidade formal ou 

material na proposta, bem como foram 

atendidos os pressupostos 

constitucionais e regimentais para sua 

apresentação e apreciação", diz o 

parecer. 

 

"O que discutimos aqui com muita 

clareza é se a lei vai continuar a 'punir' 

juízes corruptos com férias 

permanentes e vencimentos de R$ 38 

mil em média ou se a gente vai passar 

a fazer justiça?", questionou. Ele citou 

levantamento da imprensa segundo o 

qual 47 juízes aposentados 

compulsoriamente custarão aos cofres 

públicos cerca de R$ 47 milhões. 

 

 
Avança na Câmara PEC que proíbe 

aposentadoria de juízes como 

punição.(Imagem: Freepik) 

 

Divergências 

 

O deputado Valtenir Pereira apresentou 

voto em separado pela 

inadmissibilidade da proposta e pediu 

retirada de pauta da PEC. Para ele, o 

texto tem vício de iniciativa, já que a 

Constituição Federal determina que lei 

complementar, de iniciativa do STF, 

disponha sobre o Estatuto da 

Magistratura, incluindo direitos, 

prerrogativas e garantias dos juízes. 

 

Pereira acrescentou que o cargo de 

magistrado deve ser vitalício, para 

garantir a autonomia no exercício de 

sua atividade. 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=542454
https://www.migalhas.com.br/
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"O que restaria de sentido à garantia 

da vitaliciedade, em sendo possível a 

perda do cargo por decisão 

administrativa? Nada, pois os juízes 

gozariam de estabilidade na mesma 

medida conferida a todo e qualquer 

servidor público. A previsão 

constitucional da vitaliciedade 

esvaziar-se-ia de qualquer sentido e 

consequência prática." 

 

Com argumentos semelhantes, o 

deputado Tadeu Alencar também pediu 

retirada de pauta da proposta e que 

fosse realizada audiência pública sobre 

o tema. Ele afirmou que, 

conceitualmente, é favorável à 

discussão da PEC, porque um juiz 

corrupto merece ser extraído do serviço 

público e não deve receber 

remuneração como prêmio. Porém, 

ressaltou que bons juízes que 

contrariam interesses poderosos são 

alvo de perseguição, e a regra prevendo 

que o cargo de juiz é vitalício surgiu 

para evitar isso. 

 

A PEC será submetida agora a uma 

comissão especial, que avaliará o 

mérito, e ao plenário, última etapa da 

tramitação. 

  

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

/367687/avanca-na-camara-pec-que-

proibe-aposentadoria-de-juizes-como-

punicao  
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STJ mantém imposto de renda 
sobre vendas de ações por 
herdeiros 
 
STJ concluiu julgamento iniciado há 
mais de dois anos e negou recurso de 
herdeira, mantendo jurisprudência. 
 
quinta-feira, 9 de junho de 2022 
 
O STJ negou, nesta terça-feira, 7, a 

isenção de imposto de renda a herdeiros 

sobre ganhos obtidos em vendas de 

ações do titular. A 2ª turma manteve 

entendimento já pacificado na Corte de 

que a isenção sobre o lucro obtido pela 

venda de ações, concedida pelo decreto-

lei 1.510/76 e aplicável às operações 

ocorridas mesmo após sua revogação, 

não é transmissível ao sucessor do 

titular anterior.  

 

 
STJ nega isenção de imposto de renda 

sobre vendas de ações por 

herdeiros. (Imagem: Freepik) 

 

Havia expectativa por parte dos 

contribuintes, que contavam com a 

virada de jurisprudência. Embora a 1ª e 

a 2ª turmas 

tenham entendimento pacificado no 

sentido contrário à isenção, o início do 

julgamento parecia favorável aos 

contribuintes. 

 

O debate era relacionado a ações 

adquiridas durante a vigência do 

decreto-lei 1.510/76 - cujo art. 4º, d, 

garantia isenção se a venda ocorresse 

somente depois de cinco anos da 

aquisição. Na ação, a herdeira defendia 

que a isenção concedida pela norma 

constituiu direito adquirido, 

transferido por herança com as ações. 

 

O processo começou a ser julgado há 

mais de dois anos e, dos três ministros 

que votaram, dois se posicionaram pela 

isenção: o relator, ministro Mauro 

Campbell, que propôs a superação da 

jurisprudência, e Og Fernandes, que o 

acompanhou.  

 

O ministro Herman Benjamin 

inaugurou posicionamento divergente. 

Para ele, a isenção de 76 representa 

"uma política tributária 

profundamente antissocial". "A 

legislação abriu uma exceção para os 

titulares de ações. O brasileiro comum 

não compra ações e não faz patrimônio 

de ações." 

 

A análise foi pausada por pedido de 

vista da ministra Asussete Magalhães e 

retomada nesta semana. Em seu voto-

vista, a ministra Asussete votou com a 

divergência. Para ela, a lei que outorga 

isenção deve ser interpretada 

literalmente. Assim, a isenção "só 

poderia incidir na hipótese em que o 

herdeiro recebe as ações". 

 

"Com a devida vênia ao relator, 

entendo que os motivos por ele 

apontados não justificam a proposta 

de revisão da jurisprudência de ambas 

as turmas da 1ª seção do STJ, firmadas 

no sentido da impossibilidade de 

transmissão, ao sucessores, da isenção 

tributária (...) por possuir tal benefício 

fiscal caráter personalíssimo." 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1510.htm
https://www.migalhas.com.br/quentes/348796/stj-isencao-de-ir-sobre-lucro-na-venda-de-acoes-nao-vai-para-herdeiro
https://www.migalhas.com.br/
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Com o voto do ministro Francisco 

Falcão também acompanhando a 

divergência, os ministros, por maioria, 

negaram provimento ao recurso da 

herdeira. 

 

 Processo: REsp 1.650.844 
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/367696/stj-mantem-imposto-de-
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STJ decide que Rol da ANS é 
taxativo, mas com 
excepcionalidades 
 
A decisão representa uma mudança do 
entendimento do Tribunal e deverá 
impactar todo o setor de saúde 
suplementar 
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comentários 

Crédito: Unsplash 

 

A 2ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) decidiu nesta quarta-feira 

(8/6) que o Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde da ANS é taxativo. 

Com o entendimento, as operadoras 

somente são obrigadas a cobrir aquilo 

que consta nesta lista. 

 

Na mesma decisão, os ministros 

estabeleceram que eventuais 

procedimentos com indicação médica, 

comprovação científica e sem 

equivalentes incluídos no rol poderão ter 

a cobertura requisitada e acolhida pelo 

plano. 

 

Foram seis votos favoráveis à tese do rol 

taxativo, três favoráveis ao rol 

exemplificativo. 

 

Entenda o julgamento do rol da 
ANS no STJ 
 
O julgamento começou em setembro de 

2021, com o pronunciamento do 

ministro relator Luis Felipe Salomão, 

mas foi interrompido com o pedido de 

vista da ministra Nancy Andrighi. 

 

Na época, o JOTA adiantou aos 

assinantes do JOTA PRO Saúde, três 

semanas antes o voto. Em edições do 

Bastidores da Saúde e do Apostas da 

Semana, desde setembro, 

detalhamos como iriam votar os outros 

quatro ministros que sucederam 

Salomão, além de informar que a 

tendência da tese do rol taxativo com 

excepcionalidades seria a tese 

vencedora. 

 

Em fevereiro de 2022, a ministra Nancy 

Andrighi abriu divergência do ministro 

Salomão, votando pelo rol 

exemplificativo. O julgamento foi 

novamente interrompido com o pedido 

de vista do ministro Villas Bôas Cueva. 

 

No retorno do julgamento nesta quarta-

feira, Cueva iniciou a leitura do seu voto 

destacando as competências da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

na elaboração do rol e lembrou 

que  planos de referência já contêm as 

doenças classificadas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). 

 

Cueva lembrou também a Resolução 

Normativa 465/2021 da ANS, que 

diminuiu o prazo de atualização do rol 

de dois anos para seis meses. 

 

Na fundamentação do voto de Cueva, foi 

citada ainda a Lei 14.307/2022 (oriunda 

da conhecida MP do Rol). O magistrado 

reforçou os avanços trazidos pela lei, 

como a determinação de que os 

tratamentos aprovados na Comissão de 

Incorporação de Tecnologias no SUS 

https://www.jota.info/autor/karla-gambajota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-decide-que-rol-da-ans-e-taxativo-mas-com-excepcionalidades-08062022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/stj
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.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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(Conitec) sejam automaticamente 

incluídos no rol e os critérios sobre 

eficácia. 

 

Precificar com rigor 
 
O voto do ministro Cueva foi adiantado 

aos assinantes na última sexta-feira 

(3/6), em edição do Bastidores da 

Saúde. Nele, o magistrado falou sobre a 

importância de se estabelecer um rol de 

maneira taxativa para precificar com 

mais rigor os planos, sem que haja 

grandes reajustes, uma vez que a 

sinistralidade será mais previsível. 

 

Ele argumentou ainda que o rol 

exemplificativo poderia representar 

risco aos beneficiários, ao impor à 

operadora a cobertura indeterminada. 

 

“Não se desconhece que tecnologias 

inovadoras podem ser incorporadas, 

mas a operadora não pode ser obrigada 

se outras opções previstas no rol podem 

ser utilizadas. Ao se considerar o rol 

exemplificativo, isso pode ocasionar a 

quebra da operadora e aumento nos 

planos, o que impacta os consumidores”, 

afirmou Cueva. 

 

O ministro falou ainda dos riscos que os 

consumidores podem correr ficando 

expostos a terapias e tratamentos que 

não tenham sido submetidos pela 

avaliação técnica para incorporação ou, 

ainda, sem comprovação científica. 

 

Não cabe exclusão tácita do rol da 
ANS 
 
Após defender o caráter taxativo, Cueva 

entrou no ponto das excepcionalidades 

que poderiam ser propostas. O ministro 

afirmou que, apesar do caráter taxativo, 

não caberia exclusão tácita dos 

procedimentos. Diante disso propôs que 

as excepcionalidades seguisse os 

seguintes critérios: 

 Na regra geral, rol é 

taxativo; 

 A operadora não é obrigada 

a arcar com um tratamento 

não constante no rol se 

houver outro eficaz já 

incorporado; 

 É possível a contratação de 

cobertura ampliada para 

incluir procedimento não 

previsto no rol; 

 Não havendo substituto 

terapêutico ou esgotado os 

procedimentos do rol, pode 

haver a cobertura de 

tratamento indicado pelo 

médico, desde que: 

 

1. não tenha sido indeferido 

pela ANS a incorporação ao 

rol; 

2. haja comprovação de 

eficácia do tratamento; 

3. haja recomendação de 

órgãos técnicos nacionais 

(como Conitec e Nat-Jus) e 

estrangeiros; 

4. e, quando possível, seja 

realizado um diálogo 

institucional entre 

magistrados sem 

deslocamento da 

competência do julgamento 

do feito para a Justiça 

Federal. 

 

Nancy: natureza exemplificativa 
do rol da ANS não significa 
cobertura total 
 
Após o voto de Cueva, a ministra Nancy 

Andrighi fez um aditamento a seu voto. 

Andrighi não mudou sua posição, mas 

reforçou alguns pontos. 

 

Para ela, o tema não deveria ser 

analisado sob o prisma do tratamento 

prescrito de forma individual para 

determinadas doenças, sob a pena de 
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que injustiças sejam cometidas. A 

magistrada disse que via com 

preocupação a mudança de voto de 

Cueva (ambos integram uma turma que, 

até há pouco tempo, entendia que o rol é 

exemplificativo). 

 

Nancy foi enfática ao reforçar que a 

natureza exemplificativa não levaria à 

obrigatoriedade de todo e qualquer 

tratamento prescrito: 

 

“A obrigatoriedade deve sempre ser 

verificada caso a caso, reconhecida 

quando demonstrada 

imprescindibilidade e indicação feita 

por profissional habilitado, sem prejuízo 

de que operadora faça prova do 

contrário”, afirmou a ministra, 

completando: 

 

“O poder judiciário não decide sobre 

tratamento, que é matéria técnica afeta 

aos profissionais habilitados (…)  mas 

decide sobre a obrigação ou não de 

cobertura, questão essa de direito”. 

 

Araújo demonstra preocupação, 
mas acompanha Cueva 
 
Após a manifestação da ministra Nancy, 

foi a vez de o ministro Raul Araújo votar. 

O magistrado começou seu voto 

afirmando que se preocupava com a 

relevância do julgamento, com grande 

repercussão social e  polarização: 

 

“Muito me preocupa nesse relevante 

julgamento de ampla repercussão social, 

que estejamos, de um lado, ao 

adotarmos a taxatividade, estabelecendo 

em termos absoluto o prestígio do rol da 

ANS, excluindo, com isso, a 

possibilidade de coberturas especiais de 

toda e qualquer hipótese que venha ao 

Judiciário. De outro lado, se adotarmos 

a natureza exemplificativa, franqueando 

cobertura sem efetivo compromisso com 

parâmetros científicos constantes do rol 

da ANS, garantidor do mínimo controle 

necessário”, afirmou o ministro. 

 

Para o ministro, a proposta de Cueva 

trazia resposta à questão, estabelecendo 

na parte final os critérios claros para a 

excepcional intervenção do Judiciário, 

no exame de casos específicos, 

ensejando a possibilidade de 

autorizações de tratamentos em 

situações extraordinárias. 

 

Na sequência, em manifestações curtas, 

votaram os ministros Paulo de Tarso 

Sanseverino (pelo rol exemplificativo); 

Isabel Gallotti, Marco Buzzi e Marco 

Aurélio Bellizze (pelo rol taxativo), 

compondo assim maioria. E por último 

votou o ministro Moura Ribeiro, 

completando o placar de 6 x 3. A 

possibilidade de que a maioria favorável 

ao rol taxativo fosse atingida antes do 

final do julgamento também foi 

adiantada aos assinantes 

do JOTA PRO Saúde na edição do 

Apostas da Semana da última segunda-

feira. 

 

Repercussão do julgamento do rol 
da ANS 
 
Em nota, a Federação Nacional de Saúde 

Suplementar (FenaSaúde) 

afirmou  considera que a decisão do STJ 

sobre o rol da ANS garante, em primeiro 

lugar, a segurança do paciente, além da 

segurança jurídica e da sustentabilidade 

dos planos de saúde. 

 

“A decisão do STJ reconhece que os 

mecanismos institucionais de 

atualização do rol são o melhor caminho 

para a introdução de novas tecnologias 

no sistema. Hoje, o Brasil tem um dos 

processos de incorporação de 

tecnologias mais rápidos do mundo, 

podendo ser finalizado em quatro 

meses. Essa avaliação é feita de maneira 

democrática, após a participação de 

https://www.jota.info/produtos/saude?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=site-link-interno-saude&utm_id=link-interno-site
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associações de pacientes, associações 

médicas e especialistas”, diz a 

FenaSaúde. 

 

“Importante reforçar que ninguém 

perderá acesso a procedimentos. A 

decisão traz mais, e não menos, 

segurança e assistência aos beneficiários 

de planos de saúde”, afirma a nota. 

 

De acordo com o advogado Guilherme 

Valdetaro, sócio do escritório Sergio 

Bermudes, a taxatividade do Rol da ANS 

“garante a inclusão de procedimentos de 

fato eficazes, com base em estudos 

científicos, para garantir a segurança 

dos pacientes que utilizam os planos de 

saúde”. 

 

Advogado do Instituto de Defesa do 

Consumidor, Matheus Falcão afirmou 

que o resultado do julgamento sobre o 

rol da ANS é prejudicial ao consumidor 

e também para o SUS. “Já existe uma 

tendência constatada de que as pessoas, 

quando não têm cobertura de planos, 

acabam recorrendo ao Sistema Único de 

Saúde. A decisão de hoje certamente vai 

sobrecarregar o atendimento público 

ainda mais.” 

 

Falcão afirma que, para o Idec, as 

exceções previstas pelos ministros em 

seus votos podem assegurar uma via 

para questionar negativas de 

atendimento. Mesmo assim, esse 

recurso não é plenamente eficaz. 

“Sabemos que as operadoras têm por 

diretriz negar cobertura. Caso haja 

necessidade de um atendimento 

emergencial, consumidor pode recorrer 

à Justiça. Mas nem todos conseguem 

percorrer esse caminho. Na prática, a 

decisão traz mais um argumento para 

que operadoras recusem atendimento, 

muitas vezes de forma ilegal”, disse. 

 

O advogado afirmou que, com exceção 

das operadoras, vários setores da 

sociedade lamentaram a decisão sobre o 

rol da ANS. E adiantou que há 

movimentação em curso para tentar 

reverter a decisão de hoje, tanto no 

Judiciário quanto no Legislativo. 

 

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. 
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A situação de preços em alta dos 

combustíveis exige de fato a tomada de 

medidas para aliviar essa situação. Mas 

além dos improvisos em algumas 

iniciativas, em grande medida por conta 

do desespero eleitoral do centrão, as 

propostas geram o risco de uma bomba 

relógio que o próximo presidente, seja 

ele quem for, terá que desarmar no início 

de sua gestão, possivelmente ainda antes 

de tomar posse em 2023. 

 

O anúncio da PEC dos combustíveis 

prevê que a compensação pela opção de 

zerar o ICMS valerá até dezembro. Da 

mesma forma, a desoneração total da 

gasolina, a medida mais surpreendente 

do anúncio da última segunda-feira (6), 

venceria em 31 de dezembro deste ano. 

E mesmo a outra compensação aos 

estados, decorrente do PLP 18 (que 

coloca energia, telecomunicações e 

combustíveis como bens essenciais e 

força uma redução do ICMS para 17%), 

também só está prevista para 2022. 

 

Ainda não há estimativas oficiais 

divulgadas, mas algumas contas no 

governo apontavam, com base nas 

versões preliminares das propostas, 

possibilidades de redução de um a mais 

de dois pontos percentuais no IPCA 

deste ano. Se isso ocorrer, será bastante 

coisa, especialmente no mês em que se 

materializar (o esforço do governo é para 

que seja em julho). Seria um choque 

positivo que com certeza a população 

sentiria no bolso. 

 

Mas é preciso lembrar que há país e 

economia depois de fechadas as urnas. E 

esse fato parece completamente fora das 

negociações, na ânsia demonstrada por 

Arthur Lira e companhia de produzir 

algo que fortaleça o consórcio governista 

– eles têm ouvido poucas e boas do povo 

quando vão encontrar suas bases, além 

dos números ruins que surgem das 

pesquisas eleitorais. 

 

Considerando o que está escrito nas 

propostas neste momento, grande parte 

do impacto favorável das medidas na 

inflação será devolvido em janeiro de 

2023. Afinal, o ICMS para o diesel e o 

PIS/Cofins e Cide para a gasolina em 

tese voltariam à normalidade de uma só 

vez. 

 

Algumas fontes do governo ponderam 

que é preciso considerar que até lá muita 

coisa pode acontecer, como a guerra na 

Ucrânia acabar, reduzindo os preços do 

petróleo, e que é preciso enfrentar a 

questão do momento, ainda mais com a 

situação piorando nos preços do 

petróleo nas últimas semanas. Além 

disso, outra fonte pondera que a 

expectativa é que até janeiro a situação 

geral da inflação esteja melhor, 

permitindo acomodar de forma menos 

dramática esse possível efeito. 

 

Mas é importante ter no radar que pode 

acontecer, por exemplo, algo semelhante 

ao que ocorreu em 2015, quando, após o 

represamento de preços de combustíveis 

e energia no governo Dilma Rousseff, ela 

soltou tudo de uma vez, disparando o 

https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
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IPCA. Isso certamente afeta, por 

exemplo, a formação da taxa futura de 

juros, que tem impacto no crédito e na 

economia. 

 

“Tem um lance nessa coisa toda de jogar 

com o tempo, para ver se ele atenua a 

pressão inflacionária. Se a coisa não 

melhorar, se depois da eleição o câmbio 

não apreciar, o preço do petróleo não 

recuar, aí se terá contratada uma 

inflação. E no fim das contas terá uma 

taxa de juros mais alta por mais tempo”, 

comentou ao JOTA o economista 

Manoel Pires, pesquisador do Ibre e ex-

secretário de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda. 

 

Para ele, não há como se escapar da 

adoção de medidas para conter essa 

escalada de preços dos combustíveis, o 

que tem ocorrido em diversos países. E, 

em sua visão, os estados podem dar uma 

contribuição para isso. “Mas não dá para 

a União jogar tudo no colo dos estados”, 

disse Pires, que é crítico da mistura entre 

questões estruturais e conjunturais no 

PLP 18. 

 

“Você poderia fazer, por exemplo, um PL 

colocando alíquota máxima temporária 

de ICMS. Mas discutir o que é essencial 

e o que não é acaba entrando em outras 

questões do sistema tributário. Em um 

sistema tributário normal é razoável 

tributar mais combustível fóssil que 

outros bens, porém esse tipo de 

mudança veda essa possibilidade. Estão 

misturando uma discussão 

extraordinária com elementos 

estruturais”, disse o economista, em um 

alerta que deveria ser considerado pelo 

Congresso, que está em marcha 

acelerada para aprovação da matéria. 

 

O senador José Serra (PSDB-SP), crítico 

do PLP 18 e também da PEC, pontuou 

que as propostas marcam uma fase de 

“mais Brasília, menos Brasil” e 

representam “o abandono da agenda 

federativa que o governo promoveu nas 

eleições de 2018 conhecida como Mais 

Brasil, Menos Brasília”. “O PLP 18 é uma 

bomba fiscal de destruição em massa. A 

PEC segue a mesma linha e, juntos, 

inauguram no país o federalismo de 

colisão”, completou o senador. 

 

Por outro lado, no governo federal, tem 

circulado um texto do economista 

Marcos C. Holanda, ex-presidente do 

BNB, que aponta algumas supostas 

“semi-fakes” que alguns contrários às 

medidas estariam propagando. “A 

redução da alíquota vai, sim, reduzir o 

preço ou evitar que ele suba 

proporcionalmente a eventuais 

aumentos no preço do petróleo. O fato é 

que o resultado final é mais dinheiro na 

mão do consumidor. Ou porque o preço 

final caiu ou porque subiu menos”, diz 

um dos tópicos do material. 

 

Holanda rebate a tese dos governadores 

e secretários de que o efeito das ações em 

discussão será menos dinheiro para 

saúde e educação. “Não 

necessariamente. Basta cortar gastos 

desnecessários e ineficientes. Se cortar 

gastos com uma máquina administrativa 

inchada, com o aquário, com um centro 

de eventos totalmente 

superdimensionado, CFO, propaganda 

etc. não vão faltar recursos”, apontou. 

 

Ele também critica a avaliação de que 

reduzir impostos é oportunismo 

eleitoral. “O mundo todo ou está 

cortando impostos nos combustíveis e 

energia ou está dando dinheiro 

diretamente ao consumidor. Na 

Califórnia os consumidores vão receber 

dois cheques de US$ 400 para enfrentar 

o aumento dos combustíveis. Mais da 

metade dos estados americanos está 
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reduzindo impostos. Coisa parecida na 

Inglaterra”, acrescenta. 

 

No fim das contas, está claro que o 

diálogo entre governo, Congresso e 

estados precisa melhorar para diminuir 

os riscos que estão entremeados nessa 

negociação. Ainda que seja necessário 

agir, e rápido, também é preciso mais 

atenção com os impactos não só de curto 

prazo, mas também de médio e longo 

prazos, o que claramente não tem 

acontecido nesses últimos dias. 
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PLP 18/22, ICMS e 
seletividade 
 
Competência para definir bens e 
serviços essenciais 
 
MARINA VIEIRA DE 
FIGUEIREDO 
09/06/2022 05:29 
 
comentários 

Cédula de R$ 200 / Crédito: Raphael 

Ribeiro / BCB 

 

A Câmara dos Deputados aprovou, 

recentemente, Projeto de Lei 

Complementar (PLP 18/2022) que 

promove importantes alterações nas 

normas que disciplinam a cobrança 

do ICMS. 

 

O texto aprovado — que segue para 

análise do Senado Federal — passa a 

tratar como essenciais os combustíveis, 

o gás natural, a energia elétrica, as 

comunicações e o transporte coletivo e 

estabelece que as alíquotas do ICMS 

incidentes sobre operações e prestações 

correlatas não poderão ser superiores às 

das operações em geral. 

 

Embora o projeto preveja, em 

determinados casos, que a União 

compense os entes federados por 

eventual queda na arrecadação, o 

Comitê Nacional dos Secretários de 

Fazenda, Finanças, Receita ou 

Tributação dos Estados e Distrito 

Federal (Consefaz) já se manifestou 

contra a medida. 

 

Antes mesmo da aprovação do projeto, 

já se discutiam os eventuais reflexos no 

orçamento dos estados e do Distrito 

Federal. Pouco, porém, se falou sobre a 

possibilidade (ou não) de lei 

complementar nacional tratar dessa 

matéria. 

 

Para lembrar: embora ICMS seja tributo 

de competência dos estados e do Distrito 

Federal, cabe à lei complementar 

nacional o papel de disciplinar inúmeras 

questões a ele relacionadas — como, por 

exemplo, o regime de compensação do 

imposto (art. 155, § 2º, XII, CF) —, 

dada a feição nacional desse imposto e a 

necessidade de prevenir conflitos entre 

os entes tributantes. 

 

Pela mesma razão, foi conferido a esse 

instrumento normativo o papel de 

estatuir normas gerais em matéria 

tributária, especialmente 

sobre “definição de tributos e de suas 

espécies, bem como, em relação aos 

impostos discriminados nesta 

Constituição, a dos respectivos fatos 

geradores, bases de cálculo e 

contribuintes” (art. 146, III, “a”, CF). 

 

É incontroverso, portanto, que os 

estados e o Distrito Federal, ao 

instituírem o ICMS, devem observar as 

regras gerais introduzidas pelo 

Congresso Nacional (em especial por 

meio da Lei Complementar nº 87/96). 

 

A questão que se põe, todavia, é a 

seguinte: poderia o Congresso, no 

exercício da competência que lhe foi 

conferida pelo constituinte originário, 

qualificar determinados bens e/ou 

https://www.jota.info/autor/marina-vieira-de-figueiredo
https://www.jota.info/autor/marina-vieira-de-figueiredo
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/plp-18-22-icms-e-seletividade-09062022#respond
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serviços como essenciais e criar limites 

para a definição das alíquotas aplicáveis 

nas operações ou prestações correlatas? 

 

Pois bem. Se voltarmos ao texto 

constitucional, veremos que há, ali, 

enunciado estatuindo que o 

ICMS poderá ser seletivo em função da 

essencialidade das mercadorias e dos 

serviços (art. 155, § 2º, III). 

 

Ante o emprego do verbo “poderá” — em 

oposição a “deverá”, utilizado no 

momento de traçar os limites para a 

instituição do IPI — o Supremo Tribunal 

Federal (STF), ao julgar o Tema 745 de 

Repercussão Geral, entendeu que essa 

modalidade de tributação é 

uma opção conferida ao legislador dos 

estados e do Distrito Federal. Se assim é, 

não poderia o legislador complementar 

impor sua observância. 

 

Há, porém, que se considerar o seguinte: 

naquela mesma oportunidade a Corte, 

examinando justamente a 

constitucionalidade das alíquotas 

aplicáveis às operações com energia 

elétrica e à prestação de serviços de 

telecomunicação, entendeu que, embora 

a seletividade seja uma opção, o critério 

para implementá-la não o é. 

 

Assim, uma vez adotada essa técnica de 

tributação — como, aliás, é a regra 

atualmente —, devem os estados e o 

Distrito Federal observar, 

necessariamente, a essencialidade da 

mercadoria ou do serviço (a qual, por 

sua vez, poderá ser determinada 

considerando outros elementos que não 

apenas a sua qualidade intrínseca, como, 

por exemplo, a capacidade econômica do 

consumidor final ou a destinação do 

bem ou serviço). 

 

Portanto, a adoção da seletividade no 

momento da instituição do tributo tem 

efeitos positivos e negativos para os 

entes tributantes. Afinal, ao mesmo 

tempo que permite que a carga 

tributária seja dosada de acordo com as 

características intrínsecas do bem ou 

serviço (aliadas a outros 

elementos), proíbe que essa “dosagem” 

seja aplicada apenas quando convém ao 

ente tributante. 

 

Em termos mais diretos: feita a opção 

pela seletividade, todos os bens e 

serviços considerados 

essenciais deverão receber o mesmo 

tratamento, ou seja, as operações e 

prestações a eles relacionadas deverão 

ser submetidas a cargas tributárias 

menores do que aquelas em vigor para as 

operações e prestações em geral. 

 

Sob tal perspectiva, e considerando que 

os entes tributantes optaram pela 

aplicação da seletividade na instituição 

do ICMS (reduzindo, por exemplo, a 

tributação de bens da cesta básica), põe-

se a seguinte questão: se a lei 

complementar não pode impor a 

tributação seletiva, pode, ao menos, 

impor critérios para sua aplicação, 

definindo bens e serviços essenciais? 

 

Voltemos ao acórdão proferido pelo 

STF no julgamento do Tema 745: ao 

examinar essa decisão, percebe-se que a 

Corte Suprema foi chamada a se 

manifestar não só sobre a 

obrigatoriedade (ou não) de adotar-se a 

seletividade. O principal ponto 

controvertido era a essencialidade (ou 

não) da energia elétrica e dos serviços de 

comunicação e os votos bem 

demonstram que tal avaliação não é 

singela e pode resultar em conclusões 

distintas. 

 

É plenamente possível, portanto, que 

um bem ou serviço seja considerado 

essencial por um ente tributante e 
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supérfluo por outro. Considerando, 

porém, a feição nacional do ICMS, é 

indispensável que sejam adotados 

critérios semelhantes pelos entes 

tributantes no momento de aplicar o 

princípio da seletividade. 

 

Sendo assim, cremos, em se tratando de 

bens e serviços “notoriamente” 

essenciais — como é, hoje, o caso da 

energia elétrica e das telecomunicações, 

no entender do STF — poderia a lei 

complementar defini-los e impedir a 

adoção de alíquotas superiores àquelas 

aplicáveis às operações e prestações em 

geral, tudo com o objetivo de garantir 

que, uma vez feita a opção pela 

seletividade, esta seja aplicada de 

maneira uniforme pelos entes 

tributantes. 

 

É evidente, no entanto, que, se aprovado 

o PLP 18/22, medidas judiciais serão 

propostas para questionar não só a 

essencialidade dos bens e serviços lá 

mencionados[1], mas também a 

competência do Senado Federal para 

definir o que é ou não essencial. 

 
[1] É importante lembrar que a decisão 

proferida pelo STF no Tema 745 alcança 

apenas energia elétrica e serviços de 

telecomunicação. Ademais, embora 

tenha se decidido pela sua 

essencialidade – afastando-se a 

tributação em patamares superiores 

àqueles aplicáveis às operações e 

prestações em geral – os Ministros 

decidiram, por maioria, pela modulação 

dos efeitos da decisão, estipulado que ela 

produza efeitos a partir de exercício 

financeiro de 2024 (ressalvadas as ações 

ajuizadas até o início do julgamento do 

mérito, em 05/02/2021). 

 

MARINA VIEIRA DE 

FIGUEIREDO – Consultora do 

ButtiniMoraes, atua como julgadora no 

Conselho Municipal de Tributos da 

Prefeitura de São Paulo (conselheira 

titular) e no Tribunal de Impostos e 

Taxas do Estado de São Paulo (juíza 

suplente). É professora dos cursos de 

mestrado e de especialização do 

Instituto Brasileiro de Estudos 

Tributários (IBET), bem como da pós-

graduação da PUC-SP 
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Brasil 

Espaço fiscal é mal 
aproveitado com gasto 
populista, diz Loyola 
 
Para ex-presidente do BC, contas 
públicas ainda merecem cuidado 
 
Por Anaïs Fernandes — De São Paulo 
08/06/2022 05h01  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Loyola: Impostos sobre combustível são 

elevados, mas não explicam inflação — 

Foto: Silvia Zamboni/Valor 

 

Aspectos econômicos devem ter peso 

grande na escolha dos eleitores em 

outubro, principalmente entre aqueles 

mais ao centro que ainda não optaram, 

na corrida pelo Planalto, por um lado na 

polarização entre o ex-presidente Lula 

(PT) e o atual mandatário, Jair 

Bolsonaro (PL). “Por isso que o governo 

insiste na agenda dos combustíveis, 

porque a inflação afeta a popularidade 

do presidente”, disse Gustavo Loyola, 

sócio da Tendências Consultoria e ex-

presidente do Banco Central, a uma 

plateia de convidados da DHL Global 

Forwarding antes mesmo de o governo 

confirmar, anteontem, a intenção de 

compensar Estados que zerarem ICMS 

sobre diesel e gás de cozinha. A avaliação 

se mantém. 

 

“Não sei se o caminho é por aí. De fato, 

os impostos que incidem sobre 

combustível no Brasil são muito 

elevados, mas isso não explica a inflação, 

não foi porque os Estados aumentaram 

o imposto. Seria um alívio temporário, 

mas não é isso que vai resolver”, afirmou 

Loyola ao Valor. 

 

Para ele, o espaço fiscal, com uma 

arrecadação que aumenta também por 

causa da inflação, tem sido mal 

aproveitado com “gastos populistas”. 

“Tem muita gente passando fome no 

Brasil, que não tem dinheiro para 

comprar um botijão de gás. Mas tem de 

ter políticas mais focadas”, disse. A 

Tendências deve melhorar sua projeção 

para a relação dívida bruta/PIB neste 

ano para algo em torno de 81%, mas, 

ainda assim, Loyola reforça que a 

situação fiscal do Brasil “merece 

cuidado”. 

 

Em relação aos níveis de preços, a 

consultoria projeta inflação de 8,5% em 

2022 e de 4,5% em 2023. “Há processos 

inflacionários importantes, vai cair 

devagar”, afirmou Loyola. Apesar disso, 

a Tendências ainda aposta que o BC deve 

parar de subir os juros neste mês, 

estacionando a Selic em 13,25% até 

meados de 2023. 

 

Os resultados das urnas, por sua vez, não 

só podem determinar mudanças nas 

políticas econômicas, como as próprias 

expectativas podem afetar essas 

condições. Por um lado, Loyola diz ver 

chances de retrocessos se discursos do 

PT sobre voltar atrás em políticas fiscais 

e trabalhistas, por exemplo, se 

concretizarem. Por outro, ele afirma que 

a reeleição de Bolsonaro não 
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necessariamente implica continuidade 

de políticas, considerando tendências 

mais populistas que podem se 

manifestar e também os ataques 

rotineiros do presidente aos demais 

Poderes. “O funcionamento das 

instituições é fundamental para uma 

economia capitalista”, afirmou Loyola. 

 

O cenário-base da Tendências para os 

próximos anos não considera, porém, 

grande retrocesso institucional nem 

econômico. “Há mecanismos de pesos e 

contrapesos que evitam mudança muito 

radical para a direita ou a esquerda”, 

avaliou o economista. 

 

A Tendências revisou recentemente sua 

projeção para o Produto Interno Bruto 

(PIB) do Brasil em 2022 de zero para 1%. 

Para 2023, a projeção está em 1,3%. Mas 

há riscos que, além das incertezas 

eleitorais e do aperto monetário 

promovido pelo BC, incluem um cenário 

externo mais desafiador. 

 

A chance de estagflação global existe, 

segundo Loyola. Mas a Tendências ainda 

espera movimento mais de acomodação 

do crescimento mundial neste e no 

próximo ano, para cerca de 3%. O 

cenário externo é marcado por 

condições financeiras restritivas, com 

mais inflação e juros, incertezas políticas 

e conflitos. É “um mundo mais 

apertado”, resume Loyola. 

 

Há também as disrupções logísticas pós-

covid. Como as cadeias tinham se 

organizado para trabalhar com estoques 

mais enxutos, faltaram amortecedores 

para lidar com o descompasso entre 

oferta e demanda, observou Loyola. A 

“solução” agora, para ele, virá mais da 

adaptação da demanda à oferta. 

 

Na logística, a demanda da Ásia, por 

exemplo, está desacelerando, segundo 

Eric Brenner, CEO da DHL Global 

Forwarding no Brasil. Novos navios 

também devem entrar em campo na 

segunda metade do ano é aliviar “um 

pouquinho” a situação global, aponta. 

Para o Brasil, a estimativa é que no fim 

do próximo ano o setor logístico possa 

sentir mais esse alívio. Os patamares de 

tarifas, principalmente no transporte 

marítimo, porém, não devem voltar ao 

que eram antes da pandemia, segundo 

Brenner. “É uma nova realidade. As 

demandas agora são diferentes.” 

 

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

2022/06/08/espaco-fiscal-e-mal-

aproveitado-com-gasto-populista-diz-

loyola.ghtml   
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Brasil 

Ministério de Minas e Energia 
aguarda decreto para iniciar 
estudos sobre privatização da 
Petrobras 
 
“É um novo estudo, com olhar sobre 
que tipo de medidas vamos tratar sobre 
os diferentes segmentos de mercado 
que a Petrobras atua”, afirma a 
secretária executiva do MME, Marisete 
Pereira 
 
Por Fábio Couto, Valor — Rio 
08/06/2022 10h56  Atualizado há 9 
minutos 

 
A secretária-executiva do 

Ministério de Minas e Energia 

(MME), Marisete Pereira, disse 

nesta quarta-feira (08) que a pasta está 

aguardando a publicação de um decreto 

para iniciar a realização de estudos para 

a privatização da Petrobras. 

 

A Petrobras foi qualificada para inclusão 

no Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI), para a realização 

dos estudos para a desestatização, cujo 

início depende da publicação deste 

decreto. 

 

“A partir desses estudos a gente vai ter o 

desenho do modelo da desestatização da 

Petrobras”, disse Marisete. 

 

Segundo ela, que participou do 19º 

Encontro Nacional de Agentes do Setor 

Elétrico (Enase), realizado pelo Grupo 

CanalEnergia - Informa Markets, o 

modelo de privatização da Eletrobras 

não necessariamente será o mesmo para 

a Petrobras. Os estudos vão balizar a 

decisão do governo. 

“É um novo estudo, com olhar sobre que 

tipo de medidas vamos tratar sobre os 

diferentes segmentos de mercado que a 

Petrobras atua”, completou. 

 

A Eletrobras será privatizada por meio 

de capitalização, com emissão de ações 

em bolsa, diluindo a participação da 

União. 

 

 
— Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

Redução de subsídios 
 
Marisete afirmou ainda que a redução 

de encargos e subsídios é uma medida 

importante para um setor elétrico 

sustentável. 

 

Segundo ela, ter um orçamento da Conta 

de Desenvolvimento Energético (CDE) 

de quase R$ 33 bilhões este ano é algo 

que exerce uma pressão importante 

sobre as tarifas de energia. “Os subsídios 

estão sacrificando sobremaneira o 

orçamento das famílias”, disse. 

 

A fala da secretária executiva se dá em 

meio a uma forte alta tarifária verificada 

nos últimos anos, especialmente por 

causa de medidas contra impactos da 

pandemia sobre o setor elétrico e contra 

a recente crise hídrica. 

 

Marisete também revelou que a pasta 

está otimista com a aprovação do Projeto 

de Lei (PL) nº 414, de 2021, que 

estabelece o novo marco legal do setor 

de energia elétrica - conhecido no 

mercado como o “PL da modernização 

do setor elétrico”. 
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Segundo Marisete, o relator do PL 414, 

deputado Fernando Coelho Filho (União 

Brasil - PE), disse a ela que o 

encaminhamento do PL que muda o 

marco legal do setor deve ser feito a 

ponto de ter a aprovação da matéria até 

o fim deste ano. 

 

O PL vai ser analisado por uma comissão 

especial na Câmara dos Deputados, com 

17 parlamentares titulares e 17 

suplentes. O tema já foi aprovado no 

Senado. 

 

Entre as principais medidas do PL está a 

abertura do mercado livre (ambiente 

que o consumidor pode escolher o 

fornecedor da energia) até a baixa 

tensão. 

 

Distribuidoras 
 
A secretária executiva afirmou que o 

MME estuda como se dará a renovação 

de contratos de concessão de 

distribuidoras de energia elétrica que 

vencerão a partir de 2025, 30 anos após 

a onda de privatizações que ocorreu no 

país na década de 1990. 

 

A pasta está discutindo diretrizes e 

parâmetros da renovação das 

concessões que devem ser refletidos nos 

novos contratos para as distribuidoras, 

disse Marisete. E destacou que o 

desenho dos novos contratos deve ser 

finalizado até agosto. 

 

O tema, ressaltou, está na agenda do 

governo, que já vem conversando com 

agentes, especialmente a Associação 

Brasileira de Distribuidores de Energia 

Elétrica (Abradee). Um bloco de 

distribuidoras já teve a renovação de 

concessões renovada em 2015. 

 

 

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

2022/06/08/ministerio-de-minas-e-

energia-aguarda-decreto-para-iniciar-

estudos-sobre-privatizacao-da-

petrobras.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Finanças 

Análise: O Copom deveria 
reavaliar os riscos fiscais? 
 
Uma eventual revisão no balanço de 
riscos teria implicações para a política 
monetária 
 
Por Alex Ribeiro, Valor — São Paulo 
08/06/2022 08h48  Atualizado há 2 
horas 
Jorge William/Agência O Globo 

 
Os analistas econômicos do mercado 

começaram a discutir se o Comitê de 

Política Monetária (Copom) 

do Banco Central deveria reavaliar o 

seu balanço de riscos para a inflação, 

depois que o governo anunciou a 

intenção de furar o teto de gastos 

para reduzir o preço dos 

combustíveis neste ano eleitoral. 

 

Nas suas duas últimas reuniões, o 

Copom passou a ficar menos pessimista 

com a situação fiscal, e por isso passou a 

pesar menos nas suas decisões de 

política monetária o perigo de o 

descontrole das contas públicas levar a 

uma inflação mais alta do que o 

projetado para o ano que vem. 

 

Em março, o colegiado concluiu que o 

balanço de riscos para a inflação pendia 

menos para o lado negativo, alegando 

que os dados fiscais correntes se saíram 

melhores do que o esperado e que uma 

boa parte desses riscos havia sido 

incorporada na cotação do dólar e nas 

expectativas de inflação. Em maio, por 

motivos semelhantes, disse que o 

balanço de riscos ficou equilibrado. 

 

O reequilíbrio no balanço de riscos 

ocorreu em desacordo com a visão da 

maioria do mercado. A pesquisa pré-

Copom feita às vésperas da reunião de 

março mostrou que 50% dos analistas 

econômicos avaliaram que a situação 

fiscal havia piorado naquele momento, 

ante 22% que disseram que havia 

melhorado. Os demais 28% opinaram 

que não tinha havido alteração. 

 

Devido à greve dos funcionários do 

Banco Central, os resultados do 

questionário pré-Copom de maio não 

foram divulgados. O BC encaminhou 

um novo questionário para o 

mercado para sondar as opiniões para a 

sua reunião da semana que vem. 

 

Nos seus documentos oficiais, o Banco 

Central tem pedido ao mercado 

financeiro “serenidade” para avaliar os 

riscos fiscais, num ambiente que 

considera de bastante incerteza. Muitos, 

porém, dizem que a melhora nos dados 

de curto prazo é prejudicada pela 

destruição da âncora fiscal. 

 

A deterioração fiscal depois da nova 

iniciativa fura-teto ficou clara com a 

nova rodada de pressão na taxa de 

câmbio e, sobretudo, com a alta de 

juros de longo prazo, que significa 

um aumento do prêmio pedido pelos 

investidores para comprar os títulos do 

Tesouro Nacional. 

 

Uma eventual revisão no balanço de 

riscos teria implicações para a política 

monetária. Atualmente, o Copom está 

manejando os juros com vistas a 

cumprir a meta de inflação de 2023. Pela 

projeção mais recente da autoridade 

monetária, divulgada na reunião de 

maio, a inflação de 2023 deverá ficar em 

3,4%, acima do centro da meta do ano, 

de 3,25%. 

 

https://valor.globo.com/impresso/noticia/2022/06/08/pec-do-diesel-piora-risco-fiscal-e-estados-projetam-perdas.ghtml
https://valor.globo.com/impresso/noticia/2022/06/08/pec-do-diesel-piora-risco-fiscal-e-estados-projetam-perdas.ghtml
https://valor.globo.com/impresso/noticia/2022/06/08/pec-do-diesel-piora-risco-fiscal-e-estados-projetam-perdas.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/03/bc-inclui-pergunta-sobre-impacto-na-inflao-de-projeto-que-limita-icms-de-combustveis-em-questionrio-pr-copom.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/08/percepcao-de-piora-fiscal-penaliza-cambio-e-juros.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/08/percepcao-de-piora-fiscal-penaliza-cambio-e-juros.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/08/percepcao-de-piora-fiscal-penaliza-cambio-e-juros.ghtml
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O mercado, porém, já estima uma 

inflação de 4,39% em 2023, depois que 

foram divulgados índices mais salgados 

referentes a abril e maio. É possível que 

as projeções do BC também sejam 

revistas para cima. 

 

Se o BC reconhecer a piora no balanço de 

riscos, tornando-o novamente 

assimétrico, significaria que a inflação 

esperada pelo colegiado seria ainda 

maior, já que as chances de ela superar o 

projetado seriam maiores do que ficar 

abaixo. 

 

Isso, por sua vez, em tese exigiria uma 

dose ainda mais forte de juros para 

colocar a inflação na meta dentro do 

horizonte relevante de política 

monetária. 

 

Entre os analistas, porém, há muito 

ceticismo de que o BC possa rever o seu 

balanço de riscos para a inflação. A 

autoridade monetária deu vários sinais 

de que está próxima do fim do ciclo de 

aperto monetário e, num quadro de 

inflação corrente surpreendendo para 

cima, provavelmente não irá buscar 

novas razões para subir ainda mais os 

juros. 

 

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

ia/2022/06/08/analise-o-copom-

deveria-reavaliar-os-riscos-

fiscais.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/08/analise-o-copom-deveria-reavaliar-os-riscos-fiscais.ghtml
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https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/08/analise-o-copom-deveria-reavaliar-os-riscos-fiscais.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/06/08/analise-o-copom-deveria-reavaliar-os-riscos-fiscais.ghtml
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Empresas 

Europa pode passar por 
inverno rigoroso com 
escassez de energia, alerta 
AIE 
 
Agência Internacional de Energia alerta 
para possível racionamento de gás no 
inverno, uma consequência da guerra 
entre Rússia e Ucrânia 
 
Por Robson Rodrigues, Valor — 
Sonderborg, Dinamarca* 
08/06/2022 10h44  Atualizado há 30 
minutos 

 
A crise energética 

mundial aprofundada pela invasão 

da Ucrânia pela Rússia acendeu o 

alerta de um 

possível racionamento de energia 

no inverno europeu, alertou o 

diretor-executivo da Agência 

Internacional de Energia 

(AIE), Fatih Birol, durante a 7ª 

Conferência Global Anual sobre 

Eficiência Energética, promovida pela 

entidade em Sonderborg, na Dinamarca, 

com a participação de ministros e 

representantes de governos de pelo 

menos 25 países. 

 

O velho continente tem forte 

dependência do gás dos russos para 

aquecimento de suas instalações e vem 

enfrentando dificuldades em acelerar a 

transição energética e reduzir a 

demanda do insumo. “Estou realmente 

preocupado com os mercados de gás 

natural. Se nós tivermos um inverno 

rigoroso e longo, podemos ver dias 

muito difíceis pela frente”, alertou Birol. 

 

O executivo não descarta o 

racionamento de gás no inverno e afirma 

que os governos e as empresas europeias 

já estão em busca de garantir 

suprimentos alternativos de energia, 

mas é importante que os governos 

tomem medidas mais contundentes para 

reduzir a demanda. 

 

Segundo a agência, o mundo poderia 

reduzir o consumo anual de energia até 

2030 pelo equivalente ao uso anual atual 

da China por meio de medidas de 

eficiência energética, como melhor 

isolamento de edifícios, 

reaproveitamento de energia e outras 

melhorias. 

 

Recentemente, a AIE publicou dez 

medidas para reduzir o consumo 

de energia diante do risco de faltar 

gás para aquecer a Europa neste 

inverno. Em 2021, a Europa importou 

155 bilhões de metros cúbicos de gás da 

Rússia que supriu 40% da sua demanda. 

 

*O jornalista viajou até a cidade de 

Sonderborg, na Dinamarca, a convite 

da Danfoss. 

 

 
Fatih Birol, diretor-executivo da Agência 

Internacional de Energia — Foto: 

Robson Rodrigues / Valor 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/08/europa-pode-passar-
por-inverno-rigoroso-com-escassez-de-
energia-alerta-aie.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

STJ mantém IR sobre venda 
de ações por herdeiros 
 
Decisão da 2ª Turma frustrou 
expectativa de contribuintes que 
contavam com virada de jurisprudência 
 
Por Joice Bacelo — Do Rio 
08/06/2022 05h00  Atualizado há 2 
horas 

 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

frustrou a expectativa 

de contribuintes que contavam com 

a virada de jurisprudência de um 

tema que mexe no bolso dos herdeiros: 

o direito à isenção de Imposto de 

Renda (IRPF) sobre ganhos obtidos 

com a venda de ações do titular. 

 

O julgamento da 2ª Turma foi 

concluído na sessão de ontem. O placar 

foi de três votos a dois para manter o 

impedimento. 

 

Esse tema começou a ser analisado na 

turma há pouco mais de dois anos e o 

início do julgamento foi favorável aos 

contribuintes. Dos três ministros que 

haviam votado naquela ocasião, dois se 

posicionaram para permitir a isenção - 

dentre eles, o relator, Mauro Campbell 

Marques. 

 

O resultado parcial alimentava, desde lá, 

a esperança de tributaristas. Seria a 

chance de reabrir essa discussão. Tanto 

a 1ª como a 2ª Turma - que julgam as 

questões de direito público no STJ - têm 

posicionamento contrário à isenção e 

essa jurisprudência é reverberada nas 

instâncias inferiores do Judiciário. 

 

A discussão trata de ações adquiridas 

durante a vigência do Decreto-Lei nº 

1.510, de 1976. O artigo 4º, “d”, da 

norma garantia a isenção do imposto se 

a venda ocorresse somente depois de 

cinco anos da aquisição. Esse benefício 

foi revogado em 1988, com a edição da 

Lei nº 7.713. 

 

O recurso em análise na turma foi 

apresentado pela filha do titular de ações 

(REsp 1650844). Ela defendia que a 

isenção concedida pela norma de 1976 

ao titular constituiu direito adquirido 

transferido por herança juntamente com 

as ações. 

 

Campbell Marques havia concordado 

com a herdeira no começo do 

julgamento e, ontem, reafirmou o 

posicionamento. Disse que a isenção foi 

concedida pela lei com o objetivo de 

reduzir o efeito especulativo no mercado 

de ações, incentivando o titular, por 

consequência, a manter o investimento 

pelo maior tempo possível. 

 

“Morte é evento involuntário. O 

entendimento de que faz cessar o 

benefício produz, ao meu sentir, efeito 

contrário ao pretendido pela finalidade 

da norma”, disse o relator. 

 

Ele levou em consideração, além disso, 

que na alínea b da norma de 1976 

constava que não incidiria o imposto 

“pelo espólio, nas alienações causa 

mortis”. “A palavra alienação trazida na 

lei engloba também as palavras 

transmissão causa mortis no contexto 

legal”, defendeu. 

 

O ministro Og Fernandes, que havia 

acompanhado o entendimento do 

relator quando o julgamento começou, 

manteve o voto na sessão de ontem. 
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Prevaleceu, no entanto, o 

posicionamento do ministro Herman 

Benjamin, que abriu a divergência em 

2020. Ele entende que dois momentos 

distintos devem ser considerados: o da 

transferência das ações, do titular para 

os seus herdeiros, e o da venda pelos 

herdeiros para terceiros. 

 

“O que se quer é que o benefício 

existente na relação entre o de cujo e os 

herdeiros se aplique entre herdeiros e 

terceiros”, disse ao votar a matéria pela 

primeira vez. “Se passar um 

apartamento para os herdeiros e depois 

esse imóvel for alienado, a tributação 

estará na porta. Por que seria diferente 

em ações?” 

 

Na sessão de ontem, ele reafirmou o 

posicionamento e tratou a isenção 

prevista na lei de 1976 como “uma 

política tributária profundamente 

antissocial”. 

 

“No Brasil, aberta a sucessão, se cobra e 

se paga imposto até de um palito que 

integre o bolo que está em discussão. A 

legislação abriu uma exceção para os 

titulares de ações. O brasileiro comum 

não compra ações e não faz patrimônio 

de ações”, disse Benjamin. 

 

Essa discussão ficou suspensa por cerca 

de dois anos por um pedido de vista da 

ministra Assusete Magalhães. Ela havia 

afirmado, na época da interrupção, que 

precisava estudar mais a matéria. 

 

O debate foi reaberto com o voto dela, 

que optou por acompanhar a 

divergência. “A lei tributária que outorga 

isenção deve ser interpretada 

literalmente”, sustentou. “Essa isenção 

só poderia incidir na hipótese em que o 

herdeiro recebe as ações, permanece 

com a titularidade das ações por mais de 

cinco anos e, antes da revogação da 

norma, ele as aliena”, concluiu. 

 

O desempate coube ao ministro 

Francisco Falcão, último a proferir voto. 

Ele fechou a maioria para manter a 

jurisprudência da Corte. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/06/08/stj-mantem-ir-sobre-
venda-de-acoes-por-herdeiros.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

PEC dos Combustíveis pode 
consumir todo o dinheiro da 
venda da Eletrobras sem 
pagar toda a conta 
 
Governo estima gastar R$ 40 bi com 
subsídio a diesel e gás em menos de 6 
meses, mas capitalização da estatal deve 
gerar R$ 25 bi. Petróleo e dólar podem 
tornar esforço fiscal inócuo na bomba 
 
Por Manoel Ventura, Bruno Rosa, 
Bruno Góes e João Sorima Neto — 
Brasília, Rio e São Paulo 
08/06/2022 04h30  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Incerteza. Diesel é afetado por demanda, 

cotações de petróleo e dólar. Em 10 

estados e no DF, zerar imposto pode não 

ter efeito se houver reajuste — Foto: 

Pablo Jacob/Agência O GLOBO 

 

A quatro meses da eleição presidencial, 

o governo anunciou um pacote 

para subsidiar o preço do 

combustível que deve consumir todos 

os recursos que ingressarão no caixa do 

Tesouro com a privatização da 

Eletrobras. E ainda assim, isso não será 

suficiente para pagar a conta. 

 

Ao anunciar a proposta, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, afirmou que 

poderiam ser usados recursos da 

capitalização. Do total que será 

levantado com a venda da maior 

empresa de energia da América Latina, 

R$ 25,3 bilhões iriam para o Tesouro. 

 

O objetivo era pagar dívida. Agora, o 

dinheiro será usado para evitar novas 

altas do diesel na bomba, fator que se 

converteu na principal fonte de pressão 

na campanha à reeleição do presidente 

Jair Bolsonaro. 

 

O problema é que a conta não fecha. O 

governo estima que precisará gastar R$ 

40 bilhões para custear a operação. 

Resta definir de onde viriam os outros 

R$ 15 bilhões. A princípio, devem ter 

origem em dividendos da Petrobras ou 

outras receitas do setor de petróleo. 

 

Defasagem anula efeito 
 
Além de criar uma fonte de despesa até 

então imprevista, especialistas afirmam 

que não há garantia de que a operação 

será bem-sucedida. Considerando dados 

de terça-feira, a defasagem no preço do 

diesel em relação às cotações 

internacionais chegou a 13%, o 

equivalente a R$ 0,77, segundo a 

Abicom, associação dos importadores. 

 

Isso indica que, se a Petrobras 

reajustasse o combustível para manter a 

paridade de preços, a proposta do 

governo de zerar o ICMS do produto 

deixaria de ter impacto ao consumidor 

final em 10 estados, como São Paulo, Rio 

e Minas Gerais, e no Distrito Federal. 

 

Zerar o ICMS para o diesel, como 

previsto na proposta de emenda 

constitucional (PEC) que o governo 

buscará aprovar, teria impacto de, no 

máximo, R$ 1,006 no preço final 

do diesel, segundo levantamento. O 

valor muda de estado para estado, 

conforme a alíquota de ICMS praticada. 

Em São Paulo, o alívio seria de R$ 

https://oglobo.globo.com/busca/click?q=diesel&p=6&r=1654663735488&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2022%2F06%2Fgoverno-medidas-para-diesel.ghtml&syn=False&key=f66b5b25815897831400161240f345b3
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=diesel&p=6&r=1654663735488&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2022%2F06%2Fgoverno-medidas-para-diesel.ghtml&syn=False&key=f66b5b25815897831400161240f345b3
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=diesel&p=3&r=1654663735469&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2022%2F06%2Fdefasagem-no-diesel-chega-a-13percent-e-anularia-efeito-do-pacote-de-bolsonaro-em-11-estados.ghtml&syn=False&key=3434df3fe1ffbe350f2b23e039256997
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=diesel&p=3&r=1654663735469&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2022%2F06%2Fdefasagem-no-diesel-chega-a-13percent-e-anularia-efeito-do-pacote-de-bolsonaro-em-11-estados.ghtml&syn=False&key=3434df3fe1ffbe350f2b23e039256997
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=diesel&p=4&r=1654663735476&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2022%2F06%2Fzerar-o-icms-do-diesel-pode-cortar-preco-em-ate-r-1006-por-litro-veja-no-seu-estado.ghtml&syn=False&key=1fad241424f08022c6487db913df90b6
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=diesel&p=4&r=1654663735476&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2022%2F06%2Fzerar-o-icms-do-diesel-pode-cortar-preco-em-ate-r-1006-por-litro-veja-no-seu-estado.ghtml&syn=False&key=1fad241424f08022c6487db913df90b6
https://oglobo.globo.com/busca/click?q=diesel&p=4&r=1654663735476&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2F2022%2F06%2Fzerar-o-icms-do-diesel-pode-cortar-preco-em-ate-r-1006-por-litro-veja-no-seu-estado.ghtml&syn=False&key=1fad241424f08022c6487db913df90b6
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0,6618. Daí a conta de que,se a Petrobras 

fizer reajuste, a isenção tributária teria 

efeito nulo. 

 

Até agora, o governo tem procurado 

segurar preços na estatal, mas o que se 

espera no segundo semestre é um 

aumento da demanda por diesel, 

motivada pelo mercado internacional, 

fator que passa ao largo da redução de 

impostos. Na semana passada, o preço 

do petróleo superou US$ 120 por barril 

por causa da nova rodada de sanções 

ocidentais ao óleo russo após a invasão 

da Ucrânia. 

 

O dólar é outro fator de pressão já que a 

formação do preço considera cotação 

internacional. Na terça-feira, a 

percepção de que o país pode estar 

diante de uma piora de sua situação 

fiscal com o pacote apresentado pelo 

governo levou a moeda americana a 

encerrar em alta de 1,64%, a R$ 4,87. 

 

 
Os combustíveis têm parcela 

significativa de seu preço composto por 

impostos federais e estaduais, como o 

ICMS Foto: Luiza Moraes / Agência O 

Globo — Foto: Luiza Moraes / Agência O 

Globo 

 

Para o economista-chefe da Meta Asset 

Management, Alexandre Póvoa, a 

proposta não faz sentido. 

 

— Não faz sentido torrar os recursos da 

privatização. E se a Petrobras elevar os 

preços em 10%? Anula o subsídio — 

disse, lembrando que a compensação 

aos estados não tem fonte definida. —

Nada garante que o excesso de 

arrecadação vai continuar. 

 

Fontes na Petrobras — cujo 

comando segue em situação 

indefinida 15 dias após a demissão de 

José Mauro Coelho da presidência— 

dizem que o aumento no preço da 

gasolina no exterior começa a preocupar 

a empresa, já que o último reajuste foi no 

dia 11 de março. O diesel, por sua vez, foi 

elevado no dia 10 de maio. 

 

Fábio Nieves Barreira, sócio da área 

tributária do Viseu Advogados, ex-juiz 

do Tribunal de Impostos e Taxas de São 

Paulo (TIT) e ex-diretor jurídico da 

Fiesp, destaca o caráter eleitoreiro da 

medida e afirma que o pacote traz 

insegurança jurídica, já que tem prazo 

de validade até o fim do ano. 

 

Grandes empresas precisam ajustar 

sistemas à regra, o que as leva a ficarem 

suscetíveis a autuações por possíveis 

erros. 

 

— A confusão tributária acaba sendo 

maior que o benefício. E se o Supremo 

Tribunal Federal (STF) suspender a 

PEC? As empresas ficam sem saber o 

que fazer. 

 

Ainda assim, integrantes do governo 

tratam o pacote como uma “bala de 

canhão” para as eleições. Assessores têm 

reforçado a visão, nos bastidores, de que 

a alta de preços de diesel, gasolina e gás 

de cozinha poderia custar a reeleição. 

Guedes vinha sendo cobrado a entregar 

solução para o assunto ainda nesta 

semana. 

 

E foi assim, de última hora, que nasceu a 

proposta de reduzir o ICMS do diesel e 

do gás de cozinha e dos impostos 

federais sobre a gasolina. 

https://oglobo.globo.com/economia/financas/noticia/2022/06/dolar-sobe-e-bolsa-abre-em-queda-com-riscos-fiscais-no-radar-apos-anuncio-de-medidas-para-baratear-combustiveis.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-processo-de-mudanca-no-comando-completa-15-dias-e-longe-de-uma-solucao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/negocios/noticia/2022/06/petrobras-processo-de-mudanca-no-comando-completa-15-dias-e-longe-de-uma-solucao.ghtml
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Lira: ‘Panela de pressão’ 
 
Na terça, o presidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse 

que o pacote é importante para que o 

Brasil não vire “uma panela de 

pressão” e exploda. Lira reconheceu 

que as medidas foram definidas a quatro 

meses da eleição, mas afirmou que o 

assunto não devia ser politizado: 

 

— É num momento que está próximo das 

eleições? É. Nós vamos deixar o Brasil 

virar uma panela de pressão, e essa 

panela de pressão explodir para que a 

gente possa cuidar dos nossos 

vulneráveis? Não. Nós temos que cuidar 

deles desafogando a pressão, 

trabalhando em prol de saídas que 

tenham lastro na responsabilidade 

fiscal, mas olhe para o social. 

 

O governo calculou em R$ 67 bilhões os 

valores relacionados à privatização da 

Eletrobras, mas nem tudo iria para os 

cofres públicos. Do total, R$ 25,3 bilhões 

iriam para o Tesouro para pagar as 

outorgas das hidrelétricas que terão 

contratos alterados. A ideia original era 

usar o recurso para abater a dívida 

pública. 

 

Outros R$ 32 bilhões serão empregados 

para aliviar a conta de luz a partir deste 

ano por meio de fundo setorial, a Conta 

de Desenvolvimento Energético (CDE). 

Há ainda R$ 8 bilhões que vão bancar, 

ao longo de uma década, a revitalização 

de bacias hidrográficas do Rio São 

Francisco, de rios de Minas e de Goiás e 

na geração de energia limpa da 

Amazônia. (Colaborou Letycia 

Cardoso) 

 

 

 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/pec-dos-combustiveis-
pode-consumir-todo-o-dinheiro-da-
venda-da-eletrobras-sem-pagar-toda-a-
conta.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/lira-diz-que-pacote-de-combustiveis-precisa-ser-aprovado-para-panela-de-pressao-nao-explodir.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/lira-diz-que-pacote-de-combustiveis-precisa-ser-aprovado-para-panela-de-pressao-nao-explodir.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pec-dos-combustiveis-pode-consumir-todo-o-dinheiro-da-venda-da-eletrobras-sem-pagar-toda-a-conta.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pec-dos-combustiveis-pode-consumir-todo-o-dinheiro-da-venda-da-eletrobras-sem-pagar-toda-a-conta.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pec-dos-combustiveis-pode-consumir-todo-o-dinheiro-da-venda-da-eletrobras-sem-pagar-toda-a-conta.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pec-dos-combustiveis-pode-consumir-todo-o-dinheiro-da-venda-da-eletrobras-sem-pagar-toda-a-conta.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pec-dos-combustiveis-pode-consumir-todo-o-dinheiro-da-venda-da-eletrobras-sem-pagar-toda-a-conta.ghtml
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Ministro de Minas e Energia 
pede ajuda do setor elétrico 
para assegurar suprimento 
energético e 'justeza tarifária' 
 
Adolfo Sachsida participou de forma 
on-line da abertura do Encontro 
Nacional de Agentes do Setor Elétrico 
(Enase) 
 
Por Bruno Rosa — Rio de Janeiro 
08/06/2022 11h16  Atualizado há 8 
minutos 

 

 
Ministro de Minas e Energia, Adolfo 

Sachsida, participa do Enase no Rio — 

Foto: Reprodução 

 

Em sua primeira participação pública no 

Rio de Janeiro como Ministro de Minas 

e Energia, Adolfo Sachsida, pediu a 

atuação de todos os agentes do setor 

elétrico para garantir o suprimento 

energético e “justeza tarifária”. 

 

Ele participou, de forma on-line, da 

abertura do Encontro Nacional de 

Agentes do Setor Elétrico (Enase), que 

ocorre hoje no Centro do Rio de Janeiro. 

 

- Não será possível sem a participação e 

atuação conjunta de todos os agentes do 

setor elétrico para proteção e na busca 

de soluções para superarmos desafios da 

evolução do setor no país, sempre no 

intuito de garantir o suprimento 

energético ao brasileiro com qualidade e 

justeza tarifária. 

 

Ele destacou ainda que o governo 

trabalha em parceria com o Congresso 

Nacional para permitir a “preservação 

da segurança energética”, além da 

estabilidade regulatória, jurídica e 

transparência: 

 

- Na modernização do setor elétrico, o 

Governo Federal, o ministério de Minas 

e Energia, órgãos e agentes do setor e o 

permanente apoio do Congresso 

Nacional vem trabalhando em diversas 

frentes para alavancar o 

desenvolvimento, seguindo premissas, 

como a preservação da segurança 

energética, estabilidade regulatória e 

jurídica, transparência e priorização da 

racionalidade económica. 

 

Em uma breve mensagem aos 

participantes, o ministro não falou sobre 

os combustíveis e a Petrobras. Ao 

mencionar a transição energética e a 

posição do Brasil “como referência 

mundial”, ele destacou a perspectiva de 

avanço do mercado de energia livre no 

Brasil. 

 

- Olhando para o horizonte até 2026, 

mais de 70% da expansão da geração se 

dará em um ambiente de contratação 

livre, resultado das políticas públicas do 

governo e da confiança do setor privado, 

o qual tem investido fortemente na 

criação desse mercado com base na 

liberdade de escolha e no 

empoderamento do consumidor de 

energia elétrica. 
 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/ministro-de-minas-e-
energia-pede-ajuda-do-setor-eletrico-
para-assegurar-suprimento-energetico-
e-justeza-tarifaria.ghtml  
 

Retorne ao índice  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/ministro-de-minas-e-energia-pede-ajuda-do-setor-eletrico-para-assegurar-suprimento-energetico-e-justeza-tarifaria.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/ministro-de-minas-e-energia-pede-ajuda-do-setor-eletrico-para-assegurar-suprimento-energetico-e-justeza-tarifaria.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/ministro-de-minas-e-energia-pede-ajuda-do-setor-eletrico-para-assegurar-suprimento-energetico-e-justeza-tarifaria.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/ministro-de-minas-e-energia-pede-ajuda-do-setor-eletrico-para-assegurar-suprimento-energetico-e-justeza-tarifaria.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/ministro-de-minas-e-energia-pede-ajuda-do-setor-eletrico-para-assegurar-suprimento-energetico-e-justeza-tarifaria.ghtml
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Juíza vê ‘participação 
indevida’ da PRF em 
operações fora de rodovias e 
suspende ato do Ministério da 
Justiça 
 
Frana Elizabeth Mendes, da 26ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro, acolheu 
pedido do Ministério Público Federal e 
suspendeu portaria do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública que deu 
aval para a Polícia Rodoviária Federal 
atuar em operações conjuntas com os 
outros órgãos do Sistema Único de 
Segurança Pública 

 
Pepita Ortega 
08 de junho de 2022 | 08h11 

 

 
Viatura da Polícia Rodoviária Federal. 

Foto: PRF/Divulgação 

 

A juíza Frana Elizabeth Mendes, da 26ª 

Vara Federal do Rio de Janeiro, acolheu 

pedido do Ministério Público Federal e 

suspendeu portaria do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública que deu aval 

para a Polícia Rodoviária Federal atuar 

em operações conjuntas com os outros 

órgãos do Sistema Único de Segurança 

Pública. Segundo a magistrada, a norma 

‘tem permitido a indevida participação 

da PRF em incursões policiais que não se 

encontram no âmbito de suas 

atribuições’. 

 

À Polícia Rodoviária Federal cabe o 

patrulhamento ostensivo, fiscalização e 

controle das rodovias federais, 

ponderou a magistrada, ‘não havendo 

nenhuma norma que atribua ao aludido 

órgão o exercício de atividades de polícia 

judiciária e administrativa fora dos 

limites estabelecidos na Constituição 

Federal, quais sejam e repita-se, nas 

rodovias federais’. 

 

“Analisando o previsto no artigo 2º da 

Portaria n. 42/2021, do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, que foi 

utilizado como base para a participação 

da PRF em incursões policiais realizadas 

na Cidade do Rio de Janeiro com vistas 

a desarticulação de organizações 

criminosas, conclui-se haver inegável 

inovação em matéria reservada a lei 

federal e ampliação de competência de 

órgão policial em desconformidade com 

o estabelecido na Constituição Federal, o 

que não pode ser admitido”, afirmou a 

magistrada em despacho assinado nesta 

terça-feira, 7. 

 

A juíza apontou ainda que tal conduta 

administrativa – a ampliação do escopo 

de atuação dos PRFs – ‘constitui desvio 

de função de servidores e burla à 

disposição constitucional que estabelece 

a necessidade de realização de concurso 

público para a ocupação de cargos 

destinados ao exercício de atividade 

policial ostensiva’. Frana frisou que tal 

atividade não pode ser exercida por 

policiais rodoviários federais fora dos 

limites geográficos estabelecidos na 

Constituição. 

 

Segundo a magistrada, nem mesmo a lei 

que trata da organização e o 

funcionamento dos órgãos responsáveis 

pela segurança pública, autoriza a que as 

polícias federais ‘exorbitem das 

atribuições que lhes foram 

constitucionalmente conferidas’. A juíza 
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indicou que tal lei, apesar de prever que 

os agentes estaduais e federais de 

segurança pública podem atuar em 

conjunto e coordenadamente, ‘garante 

que tal atuação seja efetuada dentro das 

atribuições de cada entidade envolvida’. 

 

Foi com base na portaria agora suspensa 

pela Justiça que foi autorizada a 

operação conjunta na Vila Cruzeiro que 

resultou na morte de mais de 20 

pessoas. O Núcleo de Controle Externo 

da Atividade Policial da Procuradoria no 

Rio de Janeiro instaurou procedimento 

investigatório criminal para apurar 

‘eventuais violações’ e responsabilidades 

de policiais federais durante a operação. 

 

Ao questionar a norma, a Procuradoria 

destacou ainda que, além de participar 

da segunda operação mais letal da 

história do Rio, a PRF integrou equipes 

que realizaram outras duas incursões em 

2022 que resultaram na morte de outras 

14 pessoas – em 11 de fevereiro, na Vila 

Cruzeiro, com 8 mortos e em 20 de 

março no Complexo do Chapadão, que 

resultou em 6 vítimas fatais não 

identificadas. 

 

A ação foi movida pelo Ministério 

Público Federal do Rio para que seja 

declarada parcialmente nula a portaria 

do Ministério da Justiça que estabeleceu 

diretrizes para a participação da Polícia 

Rodoviária Federal em operações 

conjuntas. Os procuradores 

argumentam que um dos artigos do 

texto ‘extrapola as competências 

atribuídas à PRF pela Constituição 

Federal’. 

 

“A legislação que rege a matéria não 

conferiu ao Ministro da Justiça e 

Segurança Pública o poder normativo de 

estabelecer as atribuições da Polícia 

Rodoviária Federal, alterando-lhe o 

âmbito da competência territorial ou em 

razão da matéria”, pontuou o 

procurador da República Eduardo 

Benones na ação. 

 

Como mostrou o Estadão, a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF) ampliou 

seu escopo de trabalho e tem 

atuado mais em operações de 

polícias locais após portarias 

editadas no governo Jair 

Bolsonaro. Uma primeira, baixada 

pelo ex-juiz Sérgio Moro, gerou 

insatisfação por parte da Polícia Federal 

e foi alvo de questionamentos no 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Posteriormente, o ex-ministro André 

Mendonça editou novo texto dando 

aval para que a PRF pudesse atuar em 

operações conjuntas que contem com a 

participação de órgãos integrantes do 

Sistema Único de Segurança Pública 

para prestar apoio logístico, atuar na 

segurança das equipes e do material 

usado, participar do cumprimento de 

mandados judiciais de busca e 

apreensão, fazer boletins de ocorrência e 

‘praticar outros atos relacionados ao 

objetivo da operação conjunta. 

 

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

austo-macedo/juiza-do-rio-ve-

participacao-indevida-da-prf-em-

operacoes-e-suspende-portaria-

ministerio-justica/  

 

Retorne ao índice 
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Aplicação de alíquota de IRRF 
sobre valor fixado em 
sentença arbitral e 
desincentivo à arbitragem 
para fins de rescisão 
contratual 
 
Lara Hoeltz Sperb* 
08 de junho de 2022 | 07h00 

 

 
Lara Hoeltz Sperb. FOTO: 

DIVULGAÇÃO 

 

A Receita Federal do Brasil (RFB) 

publicou recentemente a Solução de 

Consulta DISIT nº 3003, na qual 

concluiu que a alíquota aplicada para 

fins de retenção de Imposto de Renda 

Retido na Fonte (IRRF) no caso de um 

acordo homologado por sentença 

arbitral não seria a mesma aplicada às 

decisões judiciais. Em caso de sentença 

arbitral, deveria ser aplicada a alíquota 

de 15%, trazida pelo art. 740 do 

RIR/2018, já em sentença judicial a 

alíquota aplicada é de 5%, conforme o 

art. 738 do RIR/2018. 

 

A posição adotada pela Receita não é 

nova, já havia sido externada na Solução 

de Consulta nº 184/2021, e merece uma 

análise crítica e ponderações, pois 

apresenta entendimentos preocupantes. 

Note-se que ao afastar a hipótese de 

indenização decorrente de sentença 

arbitral da hipótese de incidência 

prevista pelo art. 738 do RIR/2018 o 

efeito prático é o evidente desestímulo à 

busca de solução consensual de 

conflitos, exigindo que as partes 

movimentem o Judiciário para ter 

aplicação de alíquota mais baixa de 

imposto de renda. 

 

Em resumo, o caso objeto de análise na 

Solução de Consulta nº 184/2021, 

publicada em dezembro de 2021, 

questionava à Fiscalização se seria 

aplicável o art. 738 do RIR/2018, 

referente à alíquota de 5%, ou o art. 740 

do RIR/2018, referente à alíquota de 

15%, para fins de retenção do IRRF 

sobre pagamentos realizados a título de 

indenização por rescisão contratual. 

 

Tratou-se na consulta de acordo 

homologado por sentença arbitral, 

diante da rescisão das diversas relações 

contratuais que existiam entre uma 

empresa de marketing e uma empresa 

que atua com transmissões de 

competições esportivas por meio de seus 

canais de TV fechada. 

 

Na Solução de Consulta DISIT nº 3003, 

de 25 de abril de 2022, a RFB entendeu 

novamente de que a hipótese de 

retenção do Imposto sobre a Renda na 

fonte prevista no art. 738 do RIR/2018, 

de 5%, não abrangeria importâncias 

pagas às pessoas jurídicas em 

decorrência de sentença arbitral. 

 

Percebe-se que a Fiscalização seguiu 

afirmando que sentenças arbitrais não 

poderiam ser consideradas equivalentes 

às decisões judiciais, desincentivando a 

solução consensual dos conflitos. 

 

Importante destacar que também foi 

fixado entendimento referente ao 
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alcance dos valores nos quais o IRRF vai 

incidir. Conforme a Solução de Consulta, 

a dispensa à retenção do IRRF, prevista 

no § 5º do art. 740 do RIR/2018, sobre 

indenizações pagas ou creditadas para a 

reparação de danos patrimoniais, pode 

abranger somente os danos emergentes. 

 

Dano emergente é o prejuízo 

efetivamente sofrido; já o que o 

prejudicado deixou de lucrar em razão, 

são os lucros cessantes. Na prática, se 

uma empresa retém o IRRF na fonte ao 

pagar a indenização, a outra parte 

receberá um valor menor a título de 

danos emergentes. 

 

Para a análise acerca dos danos 

emergentes, houve a vinculação parcial 

da Solução de Consulta nº 21/2018, na 

qual já havia sido firmado o 

entendimento de que não se sujeita à 

incidência do Imposto sobre a Renda a 

indenização destinada a reparar danos 

até o montante da efetiva perda 

patrimonial. 

 

Restou definido que o mero acordo entre 

as partes, ainda que homologado por 

sentença arbitral, não supriria a 

ausência da comprovação do dano. 

Evidenciando-se, assim, mais uma 

hipótese de inobservância à atual 

movimentação judiciária em direção ao 

incentivo da solução consensual dos 

conflitos. 

 

Ora, percebe-se que foi imposta 

diferenciação de tratamento para as 

decisões arbitrais, com evidente prejuízo 

ao contribuinte que optou pela forma de 

resolução de conflito sem acionar o 

Poder Judiciário. 

 

Este entendimento contrário ao 

incentivo de resoluções consensuais de 

conflito vai em desacordo com toda a 

inovação trazida no Código de Processo 

Civil (CPC) que, ainda em 2015 trouxe 

Normas Fundamentais expressas em 

seus 12 primeiros artigos. A própria 

tonalidade conciliatória do Código 

deixou expresso no art. 3º a arbitragem, 

conciliação e mediação como meios 

alternativos de resolução de conflitos, 

com previsão expressa em seu §2º que, 

sempre que possível, o Estado 

promoverá a solução consensual dos 

conflitos. 

 

Analisando a Solução de Consulta nº 184 

a conclusão da Receita é contrária, pois 

afirma categoricamente que “embora a 

sentença arbitral produza, entre as 

partes e seus sucessores, os mesmos 

efeitos da sentença proferida pelos 

órgãos do Poder Judiciário e, se for 

condenatória, constitua título 

executivo, ela não vincula a União, 

quando esta não tiver participado da 

arbitragem”. 

 

Evidencia-se, portanto, que justamente 

por não ser caracterizada como sentença 

judicial, a sentença arbitral não se presta 

para fins da retenção prevista no art. 738 

do RIR/2018, qual seja, com a alíquota a 

5%. Devendo, assim, ser aplicada 

alíquota mais gravosa ao contribuinte, 

de 15%. 

 

A argumentação trazida pela Receita, 

além de estar em desacordo com o CPC 

de 2015, confronta diretamente o art. 31 

da Lei de Arbitragem, que, ainda em 

1996 estabeleceu que a sentença arbitral 

produz, entre as partes e seus 

sucessores, os mesmos efeitos da 

sentença proferida pelos órgãos do 

Poder Judiciário. 

 

Ainda que se considere a fundamentação 

de não ser aplicável o entendimento do 

art. 31 por tratar-se de discussão 

envolvendo a União, que não seria parte 

integrante da arbitragem, resta evidente 
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que o engessamento do Órgão em 

interpretar de forma estática a letra da 

lei, apenas terá efeito contrário à busca 

de solução consensual de conflitos, 

exigindo movimentação extremamente 

onerosa ao Judiciário. 

 

O desfecho do entendimento fixado pela 

Receita nas Soluções de Consulta 

analisados é o desincentivo à arbitragem 

para fins de rescisão contratual. As 

partes que antes sequer cogitariam 

buscar o Poder Judiciário, muito mais 

oneroso e moroso, agora não terão opção 

senão buscar aplicação de entendimento 

menos gravoso à alíquota de IRRF 

incidente sobre os danos emergentes. 

Assim, movimentando a Máquina 

Pública e onerando toda a sociedade, em 

evidente afronta aos estímulos trazidos 

pela legislação à busca da justiça 

consensual. 

  
https://politica.estadao.com.br/blogs/f
austo-macedo/aplicacao-de-aliquota-
de-irrf-sobre-valor-fixado-em-
sentenca-arbitral-e-desincentivo-a-
arbitragem-para-fins-de-rescisao-
contratual/  

 
Retorne ao índice 

  

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/aplicacao-de-aliquota-de-irrf-sobre-valor-fixado-em-sentenca-arbitral-e-desincentivo-a-arbitragem-para-fins-de-rescisao-contratual/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/aplicacao-de-aliquota-de-irrf-sobre-valor-fixado-em-sentenca-arbitral-e-desincentivo-a-arbitragem-para-fins-de-rescisao-contratual/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/aplicacao-de-aliquota-de-irrf-sobre-valor-fixado-em-sentenca-arbitral-e-desincentivo-a-arbitragem-para-fins-de-rescisao-contratual/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/aplicacao-de-aliquota-de-irrf-sobre-valor-fixado-em-sentenca-arbitral-e-desincentivo-a-arbitragem-para-fins-de-rescisao-contratual/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/aplicacao-de-aliquota-de-irrf-sobre-valor-fixado-em-sentenca-arbitral-e-desincentivo-a-arbitragem-para-fins-de-rescisao-contratual/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/aplicacao-de-aliquota-de-irrf-sobre-valor-fixado-em-sentenca-arbitral-e-desincentivo-a-arbitragem-para-fins-de-rescisao-contratual/
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Economia 

Economia busca conter fatura 
com subsídios para 
combustíveis 
 
Guedes estipulou limite de R$ 50 bi e 
cancelou viagem para acompanhar de 
perto as tratativas 

 
7.jun.2022 às 23h15 
BRASÍLIA 
 
Após ceder e abrir os cofres federais para 

subsidiar o preço dos combustíveis em 

ano eleitoral, o Ministério da Economia 

monitora com atenção os próximos 

passos do Congresso Nacional na 

discussão das propostas para evitar que 

a fatura fique ainda maior. 

 

As medidas acertadas até agora têm um 

impacto total de R$ 42,5 bilhões até o 

fim do ano, segundo fontes do governo 

ouvidas pela Folha. O valor inclui o 

corte de tributos federais sobre gasolina 

e etanol e um repasse de R$ 25,7 bilhões 

a estados e municípios para compensar 

a redução a zero do ICMS sobre diesel e 

gás de cozinha. 

 

Nos bastidores, porém, técnicos 

mostram cautela diante da perspectiva 

de o valor crescer caso 

governadores pressionem por uma 

indenização maior. O Executivo federal 

desde já atua para evitar que isso 

aconteça. 

 
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro 

Paulo Guedes em anúncio de medidas 

contra alta de combustíveis - Adriano 

Machado - 06.jun.2022/Reuters 

 

Apesar da reclamação dos governadores 

quanto ao impacto do projeto, 

parlamentares reconhecem que será 

difícil travar um projeto que tem o 

potencial de proporcionar algum alívio 

no preço.  

 

Interlocutores relatam que, nas 

negociações internas, o ministro Paulo 

Guedes (Economia) estabeleceu um 

limite de R$ 50 bilhões para o conjunto 

das medidas. 

 

Para acompanhar de perto o desenrolar 

das tratativas e evitar a ampliação da 

fatura, Guedes cancelou uma viagem 

que faria nesta terça-feira (7) a Paris, 

onde participaria de uma reunião da 

OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico). 

 

Em outros momentos cruciais, como na 

negociação sobre o valor pago às 

famílias do Auxílio Brasil, que resultou 

na mudança do teto de gastos (regra 

fiscal que limita o avanço das despesas à 

inflação), o ministro da Economia esteve 

fora do país e acabou sendo atropelado 

por outros auxiliares do presidente Jair 

Bolsonaro (PL). 

 

O valor reservado para as ações de 

combate à alta dos combustíveis já é 

considerado elevado. O montante 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-anuncia-corte-de-tributos-sobre-gasolina-e-repasse-para-estados-zerarem-icms-sobre-diesel-em-ano-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-anuncia-corte-de-tributos-sobre-gasolina-e-repasse-para-estados-zerarem-icms-sobre-diesel-em-ano-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/congresso-nacional/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/governadores-reclamam-de-proposta-de-bolsonaro-para-diesel-e-tem-reuniao-com-pacheco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/governadores-reclamam-de-proposta-de-bolsonaro-para-diesel-e-tem-reuniao-com-pacheco.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/06/guedes-e-ciro-nogueira-defenderao-em-paris-adesao-do-brasil-a-ocde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2022/06/guedes-e-ciro-nogueira-defenderao-em-paris-adesao-do-brasil-a-ocde.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/auxilio-brasil/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/manobra-que-muda-teto-de-gastos-abriria-mais-de-r-80-bi-no-orcamento-em-ano-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/manobra-que-muda-teto-de-gastos-abriria-mais-de-r-80-bi-no-orcamento-em-ano-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
http://www.folha.com.br/
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equivale a quase metade de toda a 

demanda anual do programa Auxílio 

Brasil (de R$ 89 bilhões). 

 

O repasse de recursos aos estados 

depende da aprovação de uma PEC 

(proposta de emenda à Constituição) 

que terá a relatoria do senador Fernando 

Bezerra (MDB-PE). Segundo aliados do 

parlamentar, a discussão sobre a 

compensação tem ficado nos R$ 25,7 

bilhões. 

 

No âmbito federal, o corte de PIS e 

Cofins deve custar R$ 12 bilhões no caso 

da gasolina e R$ 3,3 bilhões no caso do 

etanol. Já a redução da Cide sobre a 

gasolina deve ter impacto de R$ 1,5 

bilhão. 

 

Uma possibilidade é incluir a 

diminuição dessas alíquotas até o fim do 

ano no projeto de lei que trata do limite 

do ICMS sobre combustíveis e energia, 

cuja relatoria também é de Bezerra. O 

mesmo modelo foi adotado em março, 

quando um projeto de lei negociado 

entre governo e Congresso alterou a 

cobrança do imposto estadual e, ao 

mesmo tempo, zerou as alíquotas de PIS 

e Cofins sobre o diesel. 

 

O projeto de lei classifica itens como 

combustíveis e energia como bens e 

serviços essenciais e, com isso, busca 

estabelecer um teto na alíquota de ICMS 

aplicada a eles. 

 

O projeto pega carona em uma decisão 

do STF (Supremo Tribunal Federal) que 

exigiu que itens essenciais não podem 

sofrer cobranças superiores à alíquota 

básica aplicada pelo estado. Alguns 

governadores chegam a cobrar até 25% 

sobre o diesel e 34% sobre a gasolina 

(enquanto o ICMS básico é de 17% a 

18%, dependendo do estado). 

 

A criação de um teto de ICMS sobre 

esses itens não será compensada pela 

União. O que será indenizado é 

a redução do teto de 17% para zero nas 

alíquotas de diesel e gás de cozinha até o 

fim do ano. 

 

Na Economia, a expectativa é que tanto 

a PEC quanto o projeto sejam aprovados 

dentro de uma semana no Senado. Em 

entrevista nesta terça, Bezerra reforçou 

esse prazo e disse que ainda apresentará 

uma segunda PEC, com o objetivo de 

manter a competitividade do etanol após 

a redução de tributos sobre a gasolina. 

 

Já o presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), disse que o projeto 

de lei que trava o ICMS sobre 

combustíveis e energia deve ser votado 

na próxima segunda-feira (13), mas não 

se comprometeu com prazos para a 

apreciação da PEC dos Combustíveis. 

 

"As PECs, uma vez formalizadas e tendo 

condições procedimentais, com as 

assinaturas suficientes para a 

tramitação, aí nós vamos avaliar o 

momento para a apreciação delas, se 

devem passar pela CCJ [Comissão de 

Constituição e Justiça] ou se irão direto 

ao plenário", disse Pacheco. 

 

Após aprovação no Senado, ambas as 

propostas ainda terão de passar por 

votações na Câmara dos Deputados. 

 

A preocupação dentro do governo é 

obter uma aprovação célere. Bolsonaro 

está em segundo lugar nas pesquisas de 

intenção de voto, atrás do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Membros 

da campanha do atual chefe do 

Executivo já alertaram que o preço dos 

combustíveis é um grande obstáculo 

para a sua reeleição. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/governo-estuda-usar-r-20-bi-da-uniao-para-estados-zerarem-icms-de-diesel-e-gas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/governo-estuda-usar-r-20-bi-da-uniao-para-estados-zerarem-icms-de-diesel-e-gas.shtml
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PROPOSTA ABRE PRECEDENTE 
DE REPASSE BILIONÁRIO PARA 
PRESIDENTE E GOVERNADORES 
EM ANO ELEITORAL 
 
Apesar da pressa, o debate em torno da 

PEC é considerado desafiador. Embora o 

instrumento dê segurança do ponto de 

vista jurídico para os técnicos assinarem 

os documentos com a liberação dos 

recursos, há preocupação com o 

precedente criado. Na prática, o 

Congresso vai autorizar um repasse 

bilionário para estados no ano em que 

tanto presidente quanto governadores 

disputarão eleições. 

 

A proposta também precisará afastar 

dispositivos da LRF (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) e da 

Constituição para permitir a 

desoneração de tributos federais e o 

repasse aos estados fora do teto de 

gastos (que impede o crescimento real 

das despesas federais). Outra discussão 

relevante é se o dinheiro repassado aos 

estados será repartido com os 

municípios, assim como ocorre com o 

ICMS. 

 

Em entrevista nesta terça, o presidente 

da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 

estimou em R$ 65 bilhões as receitas 

extraordinárias obtidas pelo governo 

que poderão ajudar a financiar o 

conjunto de medidas contra a alta dos 

combustíveis —isso sem contar os 

ganhos com royalties de petróleo, que 

também estão em alta. Ou seja, mais dos 

que o teto de R$ 50 bilhões com que 

Guedes trabalha para o conjunto das 

medidas. 

 

Nos cálculos de Lira, seriam R$ 40 

bilhões de dividendos extras da 

Petrobras e R$ 25 bilhões arrecadados 

com a capitalização da Eletrobras. 

 

O presidente da Câmara afirmou que, se 

houver acordo com a oposição, a PEC 

pode ser levada direto ao plenário. Caso 

isso não seja possível, ele prometeu 

acelerar a tramitação na Casa. 

 

"Essas PECs serão votadas até antes do 

recesso [de julho]. Vamos supor que seja 

votado o PLP 18 [projeto que limita o 

ICMS em 17%] na segunda-feira e o 

governo mande o texto da PEC na 

segunda-feira, a gente remete para a 

[Comissão de] Constituição e Justiça, há 

de se ter um esforço, para aprovar 

rápido, se cria comissão especial", disse. 

 

Como antecipou a Folha, a PEC para 

subsidiar combustíveis surgiu como 

alternativa ao decreto de calamidade 

pública, que voltou a ser defendido pela 

ala política do governo, mas enfrentava 

resistência de técnicos da área 

econômica. 

 

Nesta terça, Bolsonaro destacou, porém, 

que a possibilidade de decretar 

calamidade não está descartada. 

 

"Não está enterrado [o decreto de 

calamidade]. Está ali, é uma arma que 

você tem e pode apertar o botão na hora 

que você entender. Neste momento, foi 

estudado e chegamos à conclusão que 

não era o caso apertar o decreto de 

calamidade", disse o presidente, citando 

consequências como a proibição à 

concessão de reajustes a servidores. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/economia-busca-conter-
fatura-com-subsidios-para-
combustiveis.shtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/ala-do-governo-defende-decreto-de-calamidade-a-4-meses-da-eleicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/ala-do-governo-defende-decreto-de-calamidade-a-4-meses-da-eleicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/economia-busca-conter-fatura-com-subsidios-para-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/economia-busca-conter-fatura-com-subsidios-para-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/economia-busca-conter-fatura-com-subsidios-para-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/economia-busca-conter-fatura-com-subsidios-para-combustiveis.shtml
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Economia 

Dólar tem pouca alteração 
após disparada da véspera 
 
Taxa de câmbio segue próxima dos R$ 
4,90 sob pressão de risco fiscal 

 

8.jun.2022 às 9h19Atualizado: 
8.jun.2022 às 11h27 
SÃO PAULO 
 
O dólar oscilava entre estabilidade e leve 

alta nesta quarta-feira (8), fazendo uma 

pausa depois de subir com força na 

última sessão, conforme investidores 

aguardavam os próximos passos de 

política monetária dos principais bancos 

centrais do mundo e avaliavam as 

perspectivas fiscais do Brasil. 

 

Às 11h22, o dólar comercial à vista 

avançava 0,08%, cotado a R$ 4,87 na 

venda. O Ibovespa, índice de referência 

da Bolsa de Valores brasileira, recuava 

0,51%, a 109.501 pontos. 

 

 
Moeda de um real diante de nota de cem 

dólares - Yasuyoshi Chiba - 

18.mai.2017/AFP 

 

Na véspera, houve forte alta da moeda 

americana foi gerada pela preocupação 

de investidores com a proposta do 

governo de reduzir impostos federais e 

ressarcir estados que aceitarem zerar o 

ICMS sobre os combustíveis. 

 

A divisa avançou 1,41%, cotada a R$ 

4,8740 na venda, o maior valor de 

fechamento desde 19 de maio. No 

decorrer do pregão, o dólar chegou a 

valer R$ 4,9340. 

 

O real teve o pior desempenho frente ao 

dólar entre as principais moedas globais 

e, na comparação entre os países 

emergentes, só não caiu mais do que o 

rublo russo. 

 

Na Bolsa de Valores brasileira, o índice 

Ibovespa recuou 0,11%, a 110.069 

pontos, em um dia de pouca oscilação e 

de volume de negociações considerado 

baixo —aproximadamente R$ 20,9 

bilhões. 

 

O cenário doméstico foi apontado como 

o principal responsável pela alta do 

dólar, após o presidente Jair Bolsonaro 

(PL) ter afirmado na véspera que o 

Executivo está disposto a zerar impostos 

federais cobrados sobre gasolina, gás, 

etanol e diesel em troca de uma redução 

da carga cobrada pelos entes federativos, 

que seriam ressarcidos pelo governo 

federal. 

 

Rodrigo Moliterno, chefe de renda 

variável da Veedha Investimentos, 

comentou que a "leitura feita pelo 

mercado é que o risco fiscal se torna 

iminente" em um cenário em que "tudo 

é possível com o governo tentando 

reverter a sua impopularidade". 

 

Moliterno destacou outros efeitos 

colaterais da discussão sobre os 

combustíveis no mercado de ações 

brasileiro. 

 

No caso da Petrobras, cujos papéis mais 

negociados subiram 1,19%, investidores 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dolar/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-anuncia-corte-de-tributos-sobre-gasolina-e-repasse-para-estados-zerarem-icms-sobre-diesel-em-ano-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-anuncia-corte-de-tributos-sobre-gasolina-e-repasse-para-estados-zerarem-icms-sobre-diesel-em-ano-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-anuncia-corte-de-tributos-sobre-gasolina-e-repasse-para-estados-zerarem-icms-sobre-diesel-em-ano-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/bolsonaro-anuncia-corte-de-tributos-sobre-gasolina-e-repasse-para-estados-zerarem-icms-sobre-diesel-em-ano-eleitoral.shtml
http://www.folha.com.br/
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passaram a avaliar que a gestão 

Bolsonaro apostará em medidas 

econômicas para conter a alta dos 

combustíveis, em vez de interferir 

diretamente na gestão da companhia. 

 

Nos ramos de tecnologia e varejo, que 

são mais vulneráveis à inflação e aos 

juros altos, a preocupação fiscal 

provocou baixas. A Magazine Luiza 

mergulhou 3,24%. Também figuraram 

entre as principais quedas as ações de 

Cielo (-4,28), Soma (-4,14%) e Positivo 

(-4,07%). 

 

Respondendo à expectativa de alta do 

minério de ferro com a redução das 

restrições à atividade econômica para 

contenção da Covid na China, a Vale 

subiu 2,34%. 

 

No mercado de juros de curto prazo, a 

taxa DI (Deposito Interbancários) subiu 

35 pontos-base no encerramento do dia, 

a 13.480 pontos (13,48% ao ano). 

 

No exterior, o mercado americano 

fechou com seus principais índices no 

azul, apesar das preocupações com a 

inflação que continuam pressionando a 

alta dos juros de longo prazo no país. 

 

O indicador de referência da Bolsa de 

Nova York, o S&P 500, subiu 0,95%. O 

Dow Jones ganhou 0,80%. O mercado 

focado em tecnologia acompanhado pelo 

índice Nasdaq avançou 0,94%. 

 

"Dia de cautela nos mercados, com os 

investidores se preparando para 

a decisão do Banco Central Europeu na 

quinta-feira (9) [sobre o aumento da 

taxa de juros diante da alta da inflação 

na região] e do CPI [índice de inflação] 

dos Estados Unidos na sexta-feira (10)", 

destacou Nicolas Borsoi, economista-

chefe da Nova Futura. 

 

 

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

o/2022/06/dolar-tem-pouca-alteracao-

apos-disparada-da-vespera.shtml  

 

Retorne ao índice 
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Toffoli concede 90 dias de 
créditos de PIS e Cofins sobre 
combustíveis 
 
7 de junho de 2022, 21h21 
 
O ministro Dias Toffoli, do Supremo 

Tribunal Federal, determinou que a 

medida provisória que retirou das 

empresas consumidoras finais de 

combustíveis o direito ao uso de créditos 

do PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes 

de operações com isenção fiscal, 

somente seja aplicada após 90 dias de 

sua publicação. 

 

O ministro Dias Toffoli, relator da ação, 

disse que MP afetará setor de 

transportesReprodução STF 

 

A ação foi promovida pela Confederação 

Nacional do Transporte (CNT). Segundo 

a entidade, a Lei Complementar 

192/2022 fixou até o final do ano a 

alíquota zero do PIS/Pasep e da Cofins 

sobre combustíveis e garantiu às 

empresas envolvidas na cadeia a 

manutenção dos créditos vinculados. 

Ocorre que a MP 1.118/2022, ao alterar 

a lei, retirou o direito de o adquirente 

final se creditar nas operações com 

isenção fiscal, mas o manteve para 

produtoras e revendedoras. Segundo a 

confederação, ao impedir esse benefício, 

a MP causará grave impacto no setor de 

transportes e para caminhoneiros 

autônomos, transportadoras e empresas 

de transporte público, entre outros.  

 

O relator da ação é o ministro Dias 

Toffoli, que deferiu parcialmente o 

pedido liminar. O relator verificou que a 

MP, ao revogar a possibilidade de as 

empresas manterem créditos vinculados 

à isenção, majorou indiretamente a 

carga tributária do PIS/Pasep e da 

Cofins.  

 

"A instituição e a majoração dessas 

contribuições estão sujeitas à 

anterioridade nonagesimal, prevista no 

artigo 195, parágrafo 6º, da Constituição 

Federal", ressaltou Toffoli. 

 

Ele também constatou a urgência da 

decisão, pois a norma afeta, de forma 

relevante e nacional, o setor de 

transportes. Em seu entendimento, a 

majoração da carga tributária dos 

combustíveis, em desacordo com o texto 

constitucional, também pode gerar 

impactos amplos em termos 

econômicos. 

 

"Não sendo concedida a medida 

cautelar, as pessoas jurídicas que 

adquirem os combustíveis para uso 

próprio ficarão obstadas de tomarem o 

crédito a que têm direito até o 

julgamento final da ação direta. 

Paralelamente a isso, cumpre recordar 

que boa parte do transporte de 

mercadorias é feita, no país, por meio de 

caminhões, muitos deles movidos a 

diesel. Nessa toada, a majoração, ainda 

que de forma indireta, da carga 

tributária do PIS/Pasep e da 

Cofins relativamente aos produtos 

referidos no art. 9º da LC nº 192/22 em 

desacordo com o texto constitucional 

pode gerar impactos amplos em termos 

econômicos", argumentou Toffoli. 
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Clique aqui para ler a decisão 

ADI 7.181 

  

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

07/toffoli-90-dias-creditos-pis-cofins-

combustiveis  

 

Retorne ao índice 
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Reconhecimento por foto não 
impede condenação se não 
houver risco de erro 
 
8 de junho de 2022, 8h47 
Por Danilo Vital 
 
O fato de o procedimento de 

reconhecimento pessoal do acusado não 

ter obedecido as regras do artigo 226 do 

Código de Processo Penal não serve para 

afastar a condenação se as 

particularidades do caso concreto 

demonstrarem que não existe risco de 

erro judiciário. 

 

Suspeito reconhecido por foto é vizinho 

da vítima de roubo majorado 
Reprodução 

 

Com esse entendimento, a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça decidiu 

manter a condenação de um homem por 

roubo majorado, apesar de o 

reconhecimento pela vítima de ter sido 

feito por fotografia e posteriormente 

confirmado em juízo. 

 

Houve o desrespeito ao artigo 226 do 

CPP, que prevê que o suspeito seja 

colocado, se possível, ao lado de outras 

que com ela tiverem qualquer 

semelhança, convidando-se quem tiver 

de fazer o reconhecimento a apontá-la. 

 

A jurisprudência recente do STJ indica 

que reconhecimento do suspeito por 

mera exibição de fotografias há de ser 

visto como etapa antecedente a eventual 

reconhecimento pessoal. Assim, não 

serve para, por si só, embasar a autoria 

de um crime. 

 

O caso julgado, no entanto, tem 

particularidades. A vítima afirmou em 

juízo que conhece o suspeito, pois é seu 

vizinho. Para o desembargador 

convocado Olindo Menezes, relator do 

recurso, esse ponto gera uma distinção 

para a orientação pacificada da corte. 

 

“Ademais, o acórdão combatido está em 

consonância com a jurisprudência desta 

Corte superior, que entende que a 

palavra da vítima possui especial relevo, 

tendo em vista sobretudo o modus 

operandi empregado na prática desses 

delitos, cometidos às escondidas”, 

acrescentou. 

 

REsp 1.969.032 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
08/reconhecimento-viciado-nao-afasta-
condenacao-vitima-conhece-reu  
 
Retorne ao índice 
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Até TSE julgar recurso contra 
expedição de diploma, 
candidato cassado fica no 
cargo 
 
8 de junho de 2022, 8h22 
Por Danilo Vital 
 
A decisão de Tribunal Regional Eleitoral 

que cassa candidato eleito ao julgar 

procedente recurso contra expedição de 

diploma (RCED) não pode ser 

imediatamente executada. Até que o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se 

debruce sobre o caso, o cassado deve 

permanecer no cargo. 

 

Ministro Mauro Campbell citou regra 

sobre acórdão que julga procedente um 

RCED 
STJ 

 

Com esse entendimento, o TSE 

referendou decisão liminar do ministro 

Mauro Campbell para permitir que 

Francisco de Assis Peixoto e Fabio 

Capanema de Souza permaneçam nos 

cargos de prefeito e vice, 

respectivamente, de São Simão (GO). 

 

A chapa, eleita em 2020, foi cassada 

porque há contra o vice-prefeito decisão 

transitada em julgado na Justiça comum 

que suspendeu seus direitos políticos 

por oito anos, por improbidade 

administrativa. Como a chapa é 

indivisível, os dois perdem o cargo. 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, 

ao julgar o caso, deu provimento a 

recurso contra expedição de diploma e 

determinou a imediata realização de 

novas eleições, com base no artigo 224, 

parágrafo 3º, do Código Eleitoral. 

 

Para o ministro Mauro Campbell, 

porém, a execução imediata desse 

acórdão não é possível porque o artigo 

216 do mesmo Código Eleitoral 

expressamente prevê que "enquanto o 

TSE não decidir o recurso interposto 

contra a expedição do diploma, poderá o 

diplomado exercer o mandato em toda a 

sua plenitude". 

 

"Não é aplicável à espécie o disposto no 

artigo 224, parágrafo 3º, do CE, que 

determina a realização imediata de 

novas eleições em caso de cassação do 

diploma do candidato eleito, diante da 

existência de regra específica, editada 

exclusivamente para normatizar os 

efeitos de acórdão de tribunal regional 

eleitoral que julga procedente o pedido 

em recurso contra expedição de 

diploma". 

 

Abriu a divergência e ficou vencido o 

ministro Luiz Edson Fachin. Em seu 

voto, ele destacou que a suspensão dos 

direitos políticos em caso de condenação 

por improbidade administrativa é 

determinada pela Constituição Federal. 

A Carta Magna ainda estabelece como 

condição de elegibilidade o pleno 

exercício dos direitos políticos. 

 

Ou seja, a previsão genérica de efeito 

suspensivo ao recurso contra expedição 

de diploma, dada pelo artigo 216 do 

Código Eleitoral, não pode ser usada 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-08/tse-julgue-recurso-candidato-cassado-permanece-cargo#author
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para se sobrepor ao que diz a 

Constituição Federal. 

 

0600171-30.2022.6.00.0000 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
08/tse-julgue-recurso-candidato-
cassado-permanece-cargo  
 

Retorne ao índice 
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STJ edita resolução sobre 
nova lei que amplia 
sustentação oral 
 
Nova lei que altera Estatuto da 
Advocacia introduziu novas hipóteses 
de pedido de sustentação oral por 
advogados. 
 
quarta-feira, 8 de junho de 2022 
 
Ministro Humberto Martins, 

presidente do STJ, editou nesta terça-

feira, 7, a resolução STJ/GP 19/22, que 

dispõe, em caráter transitório, sobre 

alteração nas sustentações orais 

imposta pela recém-publicada 

lei 14.365/22. 

 

A lei introduziu nova possibilidade de 

sustentação oral perante a Corte 

Superior, nas hipóteses em que houver 

recurso interposto contra decisão 

monocrática de relator que julgar o 

mérito ou não conhecer dos recursos 

especial e ordinário, embargos de 

divergência, ação rescisória, mandado 

de segurança, reclamação, habeas 

corpus e outras ações de competência 

originária, ad referendum do plenário 

do STJ. 

 

De acordo com a resolução, nas 

hipóteses de julgamento virtual, até que 

exista viabilidade tecnológica para a 

inserção no processo da mídia contendo 

a sustentação oral, haverá retirada da 

pauta virtual o pedido de sustentação 

oral ou de uso da palavra para 

esclarecimento de equívoco ou dúvida 

surgida em relação aos fatos, 

documentos ou afirmações que influam 

na decisão. 

 

Em casos de julgamento presencial ou 

telepresencial, para o procedimento da 

sustentação oral, o advogado deverá 

obedecer ao disposto nos arts. 158 e 159 

do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

O texto passou a vigorar nesta terça. 

 

 Leia a íntegra. 

 

 
(Imagem: Gustavo Lima/STJ) 

 

Sustentação em agravo 

 

A resolução foi editada minutos após a 

presidente da 6ª turma, ministra 

Laurita Vaz, destacar, em julgamento, 

que haveria a necessidade de adequação 

do regimento interno da Corte sobre as 

sustentações. 

 

Laurita Vaz destacou que havia, na 

sessão desta terça-feira, inúmeros 

pedidos de sustentação, vários deles em 

agravos regimentais, que não tinham, 

antes, previsão legal para sustentação. 

 

O colegiado adiou todos os agravos com 

pedido de sustentação oral até que a 

Corte se adeque à nova possibilidade. 

 

A ministra pontuou que deve haver 

mudança no regimento, "certamente 

com diminuição do tempo para 

sustentação oral", em decorrência do 

aumento que virá nos pedidos de 

sustentação. 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/367323/bolsonaro-veta-nova-regra-de-buscas-em-escritorio-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/367323/bolsonaro-veta-nova-regra-de-buscas-em-escritorio-de-advocacia
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/83D8C742A8728F_Resolucao_STJ_GP_19.pdf
https://www.migalhas.com.br/


30 

 

No decorrer da sessão, o colegiado 

acabou por permitir a sustentação em 

um dos agravos que foi adiado. Isto 

porque um recurso especial e o agravo 

regimental em recurso especial estavam 

afetados à mesma ação penal e seriam 

julgados em conjunto. 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes
/367626/stj-edita-resolucao-sobre-
nova-lei-que-amplia-sustentacao-oral  
 
Retorne ao índice 
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Ambiental: Advogados 
esmigalham quatro novas 
teses fixadas pelo STJ 
 
André Abelha, especialista em Direito 
Imobiliário, e Marcos Saes, 
ambientalista, explicam efeitos práticos 
dos enunciados. 
 
quarta-feira, 8 de junho de 2022 
 
Em julgamento de Incidente de 

Assunção de Competência, a 1ª seção do 

STJ fixou quatro enunciados (íntegra 

abaixo) relativos 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. 

 

Migalhas convidou dois especialistas 

para esmigalhar os enunciados e 

explicar seus efeitos práticos: André 

Abelha, especialista em Direito 

Imobiliário, e Marcos Saes, 

ambientalista. 

 

Confira a íntegra das teses: 

 

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. 

 

O IAC está entre os precedentes 

qualificados de observância obrigatória 

pelos juízes e tribunais, conforme o 

artigo 927, inciso IIII, do CPC/15.  

 

Para os especialistas, o quarto 

enunciado traz dispositivo perigoso e 

que pode gerar insegurança jurídica, 

além de judicialização. 

  

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

/367586/ambiental-advogados-

esmigalham-quatro-novas-teses-

fixadas-pelo-stj  

 

Retorne ao índice 
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Falta de política pública 
favorece crescimento de 
imóveis irregulares 
 
Especialistas apontam que problema 
atinge todas as classes e traz diversos 
prejuízos econômicos. 
 
quarta-feira, 8 de junho de 2022 
 
De invasões a imóveis vendidos de 

forma ilegal, diversas são as 

irregularidades que afligem cerca de 

50% dos imóveis do país, segundo 

dados do Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR). Em 

todo Brasil, cerca de 30 milhões de 

famílias ocupam residências que não 

possuem documento ou registro legal. 

 

"A irregularidade se dá por inúmeros 

motivos, desde invasões até 

construções sem projetos devidamente 

aprovados. São famílias que estão em 

situação de insegurança jurídica. De 

acordo com o Código Civil, você só é 

dono de um imóvel urbano ou qualquer 

outro tipo de imóvel, se possui o 

registro legal no Cartório de Registro 

de Imóveis", explica o 

advogado Heitor Soares, do Nelson 

Wilians Advogados. 

 

A informalidade não se restringe 

apenas às famílias em situação de 

vulnerabilidade social. Soares aponta 

que a questão atinge brasileiros de 

todas as classes e regiões do país. "É um 

problema presente em todo Brasil e 

independe de classes, uma vez que a 

irregularidade tem causas diversas. Só 

em Goiânia, por exemplo, existem mais 

de 40 mil imóveis irregulares, números 

que podem triplicar", avalia o 

advogado. 

 

Danos   

 

A falta de políticas públicas específicas 

para a regularização fundiária contribui 

para o crescimento acelerado de 

invasões e acentuação de imóveis 

irregulares. "A burocratização abre 

margem para diversos malefícios, 

tanto para o morador, quanto para o 

país, incluindo dificuldades de 

financiamento e até mesmo sonegação 

fiscal. É um enorme empecilho para o 

desenvolvimento econômico e social do 

Brasil", afirma Soares. 

 

Nas regiões periféricas, a 

burocratização dificulta, inclusive, o 

acesso a recursos básicos como água e 

luz. "As transações de imóveis em 

regiões periféricas existem e, em sua 

maioria, são realizadas sem 

embasamento legal. A venda, compra e 

até locações são concretizadas sem 

documentos legais registrados em 

cartório. A forma irregular dessas 

transações dificulta que serviços 

básicos cheguem até esses locais", 

completa o especialista. 

 

O economista e vice-presidente do 

Nelson Wilians Advogados, Fernando 

Cavalcanti, complementa, detalhando 

os danos à economia do país. "A falta de 

controle com a regularização 

fundiária beneficia a sonegação de 

impostos, da União aos Governos 

Municipais, bilhões de tributos como o 

ITBI e IPTU, por exemplo, deixam de 

ser arrecadados", afirma. 

 

Ele também esclarece que os prejuízos 

econômicos vão além e impactam 

diretamente o comércio. "Possuir o 

documento legal possibilita que um 

imóvel seja oferecido como garantia de 

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


33 

 

financiamentos, por exemplo. Além de 

representar acesso a crédito bancário, 

como empréstimos geralmente 

utilizados como forma de investimento 

por pequenos e médios 

empreendedores. Ou seja, com imóveis 

dentro da legalidade, temos um fator 

indispensável para o desenvolvimento 

da economia do nosso país", opina. 

 

Solução 

 

Segundo os especialistas, é essencial 

que municípios por todo país se 

esforcem para promover a 

regularização e adotar a governança de 

terras como política pública essencial. 

Em muitos Estados isso já vem sendo 

feito, mas é preciso intensificar essas 

ações e desburocratizar o processo de 

regularização. 

 

"No Acre, por exemplo, existe um 

instituto próprio que cuida de questões 

fundiárias. Assim como no Tocantins 

que, além do instituto próprio, possui 

um núcleo de regularização fundiária 

na Corregedoria Geral do Tribunal de 

Justiça e comissão especial de 

regularização fundiária dentro da 

Assembléia Legislativa. Ou seja, os 

Estados promoveram a governança de 

terras como prioridade dentro das 

políticas públicas", esclarece Heitor 

Soares. 

 

O advogado complementa, ressaltando 

que a falta de regularização implica no 

descumprimento do preceito do Direito 

Social à Moradia. "Todo e qualquer 

brasileiro tem direito à moradia digna. 

A Lei 13.465/2017 veio para 

desburocratizar o processo de 

regularização e, sem dúvidas, já 

possibilita que a questão fundiária seja 

prioridade", conclui. 

 

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

/367636/falta-de-politica-publica-

favorece-crescimento-de-imoveis-

irregulares   
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Este artigo completa as reflexões 

produzidas em dois artigos 

anteriores do JOTA, ultimando a 

trilogia de textos destinados a fomentar 

a discussão a respeito de uma Lei Geral 

para o Processo Administrativo Fiscal 

em âmbito nacional. 

 

Enquanto os artigos anteriores foram 

dedicados a analisar o Projeto de Lei 

Complementar nº 381/2014, o 

presente artigo trata de outros temas 

importantes que não foram 

contemplados pelo projeto. 

 

O principal deles corresponde à 

necessidade de criar uma cultura de 

precedentes, em alinhamento ao esforço 

empreendido pelo Código de Processo 

Civil de 2015, para a estabilidade e 

previsibilidade dos julgamentos 

administrativos, equalizando o efeito 

das mudanças de composição dos 

julgadores e induzindo à assimilação dos 

precedentes judiciais qualificados, 

julgados em regime de recurso repetitivo 

pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

e em repercussão geral pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF). 

 

Os tribunais administrativos não podem 

se furtar à interpretação e aplicação 

destes precedentes qualificados, cujo 

entendimento de mérito já foi definido 

pelos tribunais superiores, sendo por 

isso oportuno que a Lei Geral do PAF 

exija o enfrentamento do tema sob pena 

de nulidade, inclusive exigindo 

motivação para eventuais distinções em 

relação ao paradigma judicial. 

 

Vale lembrar que é comum que a 

legislação de regência do contencioso 

administrativo restrinja a competência 

do órgão julgador a questões de 

legalidade, recusando o conhecimento 

de matérias de índole constitucional. 

Ocorre que esta regra não pode ser 

usada como pretexto para se esquivar da 

aplicação de um precedente qualificado 

de natureza constitucional, sendo por 

isso necessário exigir que o tribunal 

administrativo enfrente o tema da 

aplicação de precedentes judiciais 

qualificados mesmo que tratem de 

matéria constitucional, prevendo efeito 

vinculante aos órgãos julgadores 

administrativos. 

 

Nesse mesmo sentido, seria importante 

regular os efeitos do reconhecimento de 

repercussão geral e de recursos 

repetitivos no âmbito do contencioso 

administrativo, para que não se 

movimente toda a máquina estatal sem 
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qualquer eficácia. Com efeito, 

exemplifica a importância da matéria a 

experiência que se teve quando do 

julgamento da “tese do século”, haja 

vista a longa espera pelo julgamento de 

embargos. 

 

Uma alternativa seria a atribuição de 

efeito suspensivo ao lançamento 

enquanto não julgado o precedente 

qualificado. Embora fuja ao escopo do 

processo administrativo, outra seria 

autorizar que contribuinte apresentasse 

embargos à execução sem a necessidade 

de apresentar garantias. 

 

Esta ponderação é necessária porque, 

encerrado o processo administrativo, 

desencadeia-se o mecanismo de 

exigência do crédito tributário, com a 

inscrição em dívida ativa, protesto, 

inscrição em cadastro de inadimplentes 

e propositura da execução fiscal, ou ao 

ajuizamento de ação por iniciativa do 

contribuinte, agravando-se o cenário de 

macrolitigância fiscal tão combatido. 

 

Outra matéria de ordem prática que 

deveria ser melhor regulada diz respeito 

à flexibilização de dispositivos que 

regulamentam o momento de 

apresentação de provas pelo 

contribuinte, em atendimento ao 

princípio da verdade material e ao 

objetivo precípuo do processo 

administrativo na revisão do 

lançamento. 

 

Há também pontos importantes que 

ainda não foram contemplados pelo 

projeto e que dizem respeito à 

transparência e à ampla publicidade que 

precisam existir na condução da 

administração pública e tanto mais em 

razão da natureza da atividade de 

julgamento. 

 

A esta altura do desenvolvimento da 

tecnologia, precipitada pela pandemia 

do coronavírus, não parece muito exigir 

que os tribunais administrativos 

mantenham sítios, por meio dos quais 

seja assegurado o acesso às informações 

institucionais, ao andamento e à 

jurisprudência, como também o acesso 

eletrônico — senão diretamente pelos 

menos a possibilidade de formular 

pedido de cópia eletrônica — da íntegra 

do processo, bem como a realização do 

protocolo da defesa e dos recursos por 

meio eletrônico. 

 

A sociedade em geral precisa ter acesso 

ao conteúdo integral de consultas e 

decisões administrativas, e quaisquer 

outros atos administrativos que 

permitam tomar conhecimento do 

entendimento da administração pública 

acerca da interpretação dos dispositivos 

legais que regulem seus atos e negócios 

jurídicos, permitindo uma 

conformidade adequada à legislação. 

 

Ademais é preciso escancarar as 

informações quanto à composição dos 

órgãos de julgamento e os meios de 

acesso aos julgadores, bem como o 

processo de escolha dos representantes 

fazendários e dos contribuintes. 

 

Também é preciso, por um lado, 

assegurar o tratamento adequado aos 

advogados e, por outro lado, franquear a 

possibilidade de que os contribuintes se 

façam representar por procuradores que 

não sejam advogados. 

 

Ainda hoje, o processo administrativo 

federal não admite o cadastramento de 

advogados para que recebam as 

intimações diretamente, sendo a 

intimação feita exclusivamente ao 

próprio contribuinte, o que muitas vezes 

gera grande demora e até mesmo o risco 

de perda de prazo. 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/tese-do-seculo-entenda-julgamento-icms-base-pis-cofins-07032022
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Em contraste, alguns estados recusam 

defesas e recursos que sejam subscritos 

por procuradores que não sejam 

advogados. As normas locais exigem a 

assinatura ou de um advogado ou do 

próprio representante da pessoa jurídica 

constante do contrato social, recusando 

a atuação de contadores, prepostos ou 

outros procuradores legalmente 

constituídos — que não sejam 

advogados. Parece minimamente 

legítimo permitir que qualquer 

procurador habilitado subscreva em 

nome da pessoa jurídica. 

 

Um último tema que representaria um 

marco importante no processo 

administrativo fiscal seria a fixação de 

prazo de prescrição intercorrente para a 

tramitação e julgamento. 

 

O contencioso administrativo que se 

segue ao ato da administração é uma 

fase acoplada ao funcionamento do 

sistema nacional de constituição e 

exigência dos tributos e por isso reclama 

um prazo máximo para a sua realização, 

assim como há para a constituição e para 

a exigência do crédito tributário. 

 

Atualmente o contencioso 

administrativo abre um limbo entre a 

contagem da decadência e da prescrição. 

A notificação do lançamento fiscal, por 

concretizar a constituição do crédito, faz 

cessar a contagem do prazo decadencial. 

Mas a contagem do prazo prescricional 

apenas se inicia com o desfecho da 

discussão administrativa, pois apenas 

neste momento se consuma a 

constituição definitiva do crédito 

tributário, permitindo-se a sua 

exigência. 

 

O intervalo que corresponde ao 

contencioso administrativo não é 

balizado nem pela decadência, nem pela 

prescrição tal como atualmente 

previstas no Código Tributário Nacional 

(CTN), que é lei complementar. 

 

Sabe-se que, embora o estado de Santa 

Catarina já tenha no passado previsto 

em lei estadual a prescrição 

intercorrente em processo 

administrativo, o STF entendeu pela sua 

inconstitucionalidade por se tratar de 

matéria reservada à lei complementar[1]. 

 

Sendo, pois, a Lei Geral do PAF um 

projeto de lei complementar, pode-se 

finalmente fixar um prazo para o 

encerramento da discussão 

administrativa sob pena de extinção por 

prescrição, buscando-se assim maior 

celeridade e eficácia no julgamento 

administrativo. 

 

Enfim, são muitos os pontos que, se 

balizados, significarão grandes avanços 

para imprimir uma uniformidade 

inteligente e eficaz ao processo 

administrativo fiscal em âmbito 

nacional, conferindo-lhe a necessária 

publicidade, racionalidade e 

previsibilidade, em favor de uma efetiva 

cidadania fiscal. 

 
[1] ADI 124, Relator(a): JOAQUIM 

BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 

01/08/2008, DJe-071  DIVULG 16-04-

2009  PUBLIC 17-04-2009 EMENT 

VOL-02356-01  PP-00011) 
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Reprodução/Flickr STJ 

 

Os ministros da 2ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) negaram, 

por três votos a dois, o direito de uma 

pessoa física à isenção de Imposto de 

Renda Pessoa Física (IRPF) sobre o 

ganho de capital na venda de uma 

participação societária. A contribuinte 

recebeu as ações de seu pai por meio de 

herança em 1991 e, depois, as vendeu a 

uma terceira pessoa em 2007. 

 

A isenção foi concedida pelo Decreto-Lei 

1.510/1976 para investidores que 

mantivessem a ação em seu poder por no 

mínimo cinco anos. O benefício foi 

revogado pela Lei 7.713/1988. Quando 

os sucessores herdam as ações, não 

incide IRPF. No julgamento concluído 

nesta terça-feira, o STJ analisou a 

tributação da etapa seguinte, em que os 

herdeiros vendem a participação 

societária para terceiros. 

 

A maioria dos ministros do STJ negou 

provimento ao recurso da contribuinte e 

concluiu que a isenção tem caráter 

personalíssimo e, portanto, não pode ser 

transferida aos herdeiros. Assim, o 

ganho de capital da venda das ações, 

pelos herdeiros, não é isenta do IRPF. 

 

O julgamento estava suspenso desde 10 

de março de 2020 e foi retomado nesta 

terça-feira (7/6) com o voto-vista da 

ministra Assusete Magalhães. 

 

A tese vencedora foi a divergência aberta 

pelo ministro Herman Benjamin. O 

magistrado observou que o artigo 4ª do 

Decreto-Lei 1.510/1976, posteriormente 

revogado, trouxe a possibilidade da 

isenção apenas para a primeira operação 

– a transmissão das ações aos herdeiros 

– e não para a segunda operação, a 

venda das ações pelos herdeiros a outras 

pessoas. 

 

Para o ministro, estender essa isenção 

para a herdeira, em venda posterior das 

ações, violaria o artigo 111, inciso II, do 

Código Tributário Nacional (CTN). De 

acordo com esse dispositivo, 

“interpreta-se literalmente a legislação 

tributária que disponha sobre outorga 

de isenção”. 

 

Em seu voto-vista, a ministra Assusete 

Magalhães acompanhou o voto 

divergente do ministro Herman 

Benjamin. Assusete ressaltou que tanto 

a 1ª quanto a 2ª Turmas do STJ possuem 

precedentes no sentido de que essa 

isenção não deve ser transferida aos 

herdeiros, por ser personalíssima. 

 

“A isenção incidiu na transmissão das 

ações ao herdeiro. Mas, depois disso, 

não incide a isenção [quando o herdeiro 
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quer vender as ações para terceiros] 

porque o direito é personalíssimo. O 

herdeiro só teria direito a essa isenção 

[na venda] se, após receber a herança, 

permanecesse com as ações por mais de 

cinco anos e, ainda, assim, antes que o 

decreto que permitia a isenção fosse 

revogado”, disse Assusete. 

 

Além da magistrada, acompanhou o 

voto divergente o ministro Francisco 

Falcão. 

 

Voto do relator 
 
Quando o julgamento foi iniciado, em 

2018, o relator, ministro Mauro 

Campbell, votou no sentido de dar 

provimento ao recurso da contribuinte e 

superar a jurisprudência da 1ª e da 2ª 

Turmas, permitindo a isenção de IRPF 

na venda das ações a terceiros. 

 

Nesta terça-feira, Mauro Campbell 

reiterou seu voto. O relator afirmou que, 

ao permitir a isenção após cinco anos de 

titularidade, o legislador teve a intenção 

de reduzir a especulação no mercado de 

ações. Ou seja, o acionista deveria ficar 

com a ação por pelo menos cinco anos 

para ter o direito à isenção do Imposto 

de Renda. Para o magistrado, se o 

benefício não puder ser transmitido aos 

herdeiros, o titular da ação será 

estimulado a vendê-la imediatamente 

após cinco anos de sua compra, por 

saber que, se falecer, os seus herdeiros 

terão prejuízo. 

 

“Partia-se do pressuposto que o capital 

investido em uma atividade econômica 

era melhor que o capital meramente 

especulativo. Como a morte é um evento 

involuntário, o entendimento de que ela 

faz cessar o benefício produz, a meu 

sentir, um efeito contrário ao pretendido 

pela norma em questão, pois estimula o 

titular da ação a vende-la imediatamente 

após cinco anos”, disse o relator. 

 

Mauro Campbell foi acompanhado pelo 

ministro Og Fernandes. 
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Nos últimos dois anos, em diferentes 

ocasiões, decisões ou mudanças 

legislativas de alguma forma 

endereçaram o aumento do 

protagonismo do TCU no cenário 

público brasileiro com vistas a trazer 

mais previsibilidade ou consistência à 

sua atuação. 

 

Foi o caso das decisões do STF sobre 

prescrição no controle de contas, da 

previsão de prazos para o TCU decidir 

sobre o mérito de processos licitatórios 

suspensos por medidas cautelares (art. 

171 da Lei 14.133/2021) – ambos 

assuntos tratados mais de uma vez em 

colunas anteriores –[1] e, mais 

recentemente, da decisão monocrática 

do STF que abordou a utilização, pelo 

TCU, de documentos e informações 

obtidos por meio de colaboração 

premiada. 

 

Sobre esse último tema, o ministro 

Edson Fachin, ao analisar a Petição 

n.º 6.352, entendeu que não seria 

admitida a utilização de elementos 

decorrentes de colaboração premiada no 

caso de o órgão que os utiliza não ter 

aderido aos termos e condições do 

acordo. Assim, em decisão monocrática, 

o STF determinou ao TCU que se 

manifestasse a respeito do seu interesse 

em aderir ao acordo de colaboração 

premiada da empresa ou, caso contrário, 

que providenciasse o desentranhamento 

das peças obtidas a partir da 

colaboração. 

 

Na sessão plenária do último dia 1º, no 

âmbito do julgamento de Representação 

envolvendo fraudes no Comperj (TC 

008.365/2020-2), os ministros do TCU 

se manifestaram sobre a decisão do 

Supremo. 

 

Para o ministro Bruno Dantas,[2] o TCU 

terá que “tirar do piloto automático” as 

decisões que tem tomado em casos no 

contexto da Operação Lava Jato, bem 

como “começar a discutir com mais 

aderência ao que está acontecendo no 

mundo”. Segundo o ministro, seria 

necessária uma revisão crítica da 

jurisprudência da Corte de Contas, sob 

risco de se esvaziar sua jurisdição. 

 

A essa manifestação seguiram-se falas 

de outros ministros, as quais, em 

conjunto, demonstram reação veemente 

do tribunal frente à decisão que foi 

interpretada como ameaça a sua 

atuação. 

 

A reação lembra o ocorrido quando do 

julgamento do STF acerca da prescrição 

no controle de contas, bem como, de 
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https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-entrincheirado-contra-limites-a-sua-competencia-08062022#_ftn1
https://www.jota.info/tudo-sobre/edson-fachin
https://www.jota.info/tudo-sobre/edson-fachin
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-entrincheirado-contra-limites-a-sua-competencia-08062022#_ftn2
https://www.jota.info/tudo-sobre/lava-jato
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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certo modo, quando da edição da Lei 

14.133/2021. 

 

À medida que o TCU alarga seu escopo 

de atuação, é de se esperar que se 

tornem cada vez mais comuns iniciativas 

voltadas a conferir contornos mais 

precisos às suas competências, visando, 

com isso, a aumentar a segurança 

jurídica no ambiente público. Seria o 

melhor caminho ao interesse público e à 

segurança jurídica que o TCU adote 

postura defensiva sempre que surjam 

novas orientações sobre o exercício de 

suas competências? 

 

Em relação à Petição n.º 6.352, ao 

menos, vê-se um movimento reflexivo 

mais representativo no âmbito do TCU. 

Só o tempo dirá se a Corte de Contas está 

disposta ao exercício de autocrítica ou se 

pretende se entrincheirar na defesa do 

que entende serem suas competências, 

seja em face de decisões judiciais, seja 

em face de alterações legislativas. 

 

 
[1] Sobre prescrição, as colunas 

“Tribunal de contas e a prescrição 

do ressarcimento ao erário”, de 

13/05/2020, “Prescrição e 

ressarcimento do erário pelo TCU 

após a tese 899 do STF”, de 

05/08/2020, “Pretensão de 

ressarcimento no TCU: 

imprescritível até quando?”, de 

04/11/2020. Sobre as mudanças na Lei 

n.º 14.133/2021, colunas “O preço do 

protagonismo”, de 14/07/2021, 

“Tribunais de contas são imunes às 

leis de processo?”, de 27/10/2021. 

 
[2] A discussão está disponível 

na gravação da sessão no canal oficial 

do TCU no YouTube, a partir de 1:50:00. 

 

VITÓRIA DAMASCENO – 

Pesquisadora do Observatório do TCU 

da FGV Direito SP + sbdp. Bacharela em 

Direito pela UnB. Advogada em Piquet, 

Magaldi e Guedes 

PEDRO A. AZEVEDO LUSTOSA – 

Pesquisador do Observatório do TCU da 

FGV Direito SP + sbdp. Mestrando em 

Direito Regulatório pela UnB. Bacharel 

em Direito pela UnB. Advogado em 

Piquet, Magaldi e Guedes 

 
https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/controle-publico/tcu-
entrincheirado-contra-limites-a-sua-
competencia-08062022  
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Brasil 

Inflação do aluguel 
residencial desacelera para 
0,59% em maio, aponta FGV 
 
O índice acumula elevação de 8,83% em 
12 meses, a maior nesta base de 
comparação desde o início da série, em 
janeiro de 2019 
 
Por Valor — São Paulo 
07/06/2022 08h17  Atualizado há 3 
horas 

 
O Índice de Variação de Aluguéis 

Residenciais (Ivar) registrou alta de 

0,59% em maio, o que representa uma 

desaceleração em relação à taxa de 

0,82% apurada no mês anterior. Os 

dados são da Fundação Getulio Vargas 

(FGV). 

 

Em 12 meses, o índice acumula elevação 

de 8,83%, a maior nesta base de 

comparação desde o início da série 

histórica, em janeiro de 2019. 

 

Entre abril e maio, a única cidade a 

apresentar queda na variação média do 

aluguel residencial foi São Paulo. Para as 

demais cidades registrou-se aceleração. 

 

Já as taxas interanuais aceleraram em 

três das quatro cidades componentes do 

Ivar entre abril e maio: Rio de Janeiro 

(de 8,70% para 10,33%), Belo Horizonte 

(de 14,87% para 15,96%) e Porto Alegre 

(de 7,17% para 8,06%). São Paulo 

(6,54% para 6,49%) foi a única cidade a 

registrar desaceleração em sua taxa 

interanual. 

 

O Ivar foi desenvolvido para medir a 

evolução mensal dos valores de aluguéis 

residenciais do mercado de imóveis no 

Brasil. 

 

 
— Foto: PhotoMIX Company/Pexels 

  
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/07/inflacao-do-aluguel-
residencial-desacelera-para-
059percent-em-maio-aponta-fgv.ghtml  
 
Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/07/inflacao-do-aluguel-residencial-desacelera-para-059percent-em-maio-aponta-fgv.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/07/inflacao-do-aluguel-residencial-desacelera-para-059percent-em-maio-aponta-fgv.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/07/inflacao-do-aluguel-residencial-desacelera-para-059percent-em-maio-aponta-fgv.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/07/inflacao-do-aluguel-residencial-desacelera-para-059percent-em-maio-aponta-fgv.ghtml
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Finanças 

Dólar dispara mais de 2% 
com propostas do governo 
para conter alta dos 
combustíveis 
 
Crescimento dos riscos fiscais 
relacionados às medidas apresentadas 
pelo governo eleva aversão ao risco 
local 
 
Por Gabriel Roca, Valor — São Paulo 
07/06/2022 10h09  Atualizado há 34 
minutos 

 
O dólar avança e as taxas dos juros 

futuros operam em alta nesta terça-feira, 

com os agentes financeiros monitorando 

o crescimento dos riscos fiscais 

relacionados às medidas do governo 

para conter a alta nos preços dos 

combustíveis. 

 

Perto de 11h20, o dólar comercial 

operava em alta de 2,75%, negociado a 

R$ 4,9276. 

 

No mercado de renda fixa, no entanto, os 

receios relacionados às questões fiscais 

ficam evidentes na forte abertura das 

taxas, especialmente nos vértices mais 

longos. 

 

A taxa do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para janeiro de 

2023 subia a 13,465%, de 13,45% do 

ajuste anterior; a do DI para janeiro de 

2024 marcava 13,20%, de 13,075%; a do 

DI para janeiro de 2025 avançava a 

12,655%, de 12,475%; e a do DI para 

janeiro de 2027 tinha taxa de 12,585%, 

de 12,395% do ajuste anterior. 

 

Ontem, o presidente Jair 

Bolsonaro propôs ressarcir os 

Estados, caso os governadores aceitem 

desonerar integralmente o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) sobre o diesel e o GLP 

(gás de cozinha). Além disso, o 

Executivo se comprometeu, por sua vez, 

a zerar o PIS, Cofins e a Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico 

(Cide) incidentes sobre a gasolina e o 

etanol. O pacote é uma contrapartida 

para que o Congresso Nacional aprove o 

projeto que limita tributos estaduais 

(ICMS) sobre combustíveis, energia e 

telecomunicações em 17%. 

 

As desonerações e a compensação serão 

propostas por meio de uma proposta de 

emenda constitucional (PEC), a ser 

editada pelo Executivo, com limite 

financeiro e temporal fixados no texto. O 

impacto fiscal das medidas, segundo 

fontes da equipe econômica, deve ficar 

em torno de R$ 40 bilhões. 

 

O estrategista da Meta Asset 

Management, Alexandre Póvoa, lista 

três aspectos pelos quais a proposta do 

governo para baixar os preços dos 

combustíveis não é positiva. 

 

"Paulo Guedes afirma que parte dos 

recursos virá do excesso de arrecadação 

por conta do crescimento econômico. 

Pergunta: Como contar com isso sem 

garantia alguma, se há o risco de queda 

da economia no segundo semestre 

causada pela alta de juros?", questiona o 

profissional. 

 

Segundo Póvoa, Guedes também dá a 

entender que parte dos recursos para 

bancar a medida terá origem na 

privatização da Eletrobras. "Trata-se de 

um completo absurdo usar os recursos 

da privatização de uma estatal para 

gastos correntes e não para novos 

investimentos", segundo o estrategista. 

 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/06/07/bolsonaro-propoe-zerar-icms-e-ressarcir-estados.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/06/07/bolsonaro-propoe-zerar-icms-e-ressarcir-estados.ghtml
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Por fim, de acordo com o profissional da 

Meta Asset, estima-se que há uma 

defasagem de 20% no preço da gasolina 

em relação às cotações internacionais. 

"O que aconteceria, caso fosse feito um 

esforço de redução generalizada de 

impostos e a Petrobras aumentasse os 

preços em seguida, anulando tudo? Será 

que a Petrobras, agora sob nova direção 

de pessoas de confiança de Paulo 

Guedes, estará proibida de aumentar 

preços?", finaliza. 

 

 
— Foto: CC0 Creative Commons / 

pixabay 

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

ia/2022/06/07/dlar-e-juros-longos-

avanam-com-aumento-dos-riscos-

fiscais-no-mercado-local.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Aporte de Furnas em usina 
abre o caminho para 
capitalizar Eletrobras 
 
Assembleia de debenturistas da 
subsidiária da estatal aprovou ontem 
colocação de R$ 1,5 bilhão na 
controladora da hidrelétrica Santo 
Antônio, que fica em Rondônia 
 
Por Fábio Couto — Do Rio 
07/06/2022 05h01  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Marçal Justen Filho: não realização da 

assembleia teria implicações graves — 

Foto: Leo Pinheiro/Valor 

 

A assembleia de debenturistas de Furnas 

aprovou ontem o aporte de R$ 1,58 

bilhão pela estatal, subsidiária da 

Eletrobras, na Santo Antônio Energia 

(Saesa), na forma de aumento de capital, 

depois de uma batalha de liminares 

ocorrida aos 45 minutos do segundo 

tempo. O prazo para que os detentores 

dos títulos dessem o aval para a 

operação terminava ontem. A aprovação 

pelos debenturistas era condicionante 

para a capitalização da Eletrobras, cujo 

processo está em curso. Caso a injeção 

de recursos não ocorresse, abririam-se 

riscos jurídicos e financeiros para 

Furnas. Por consequência, a 

privatização da gigante elétrica ficaria 

comprometida. 

 

O aporte de Furnas na Saesa foi 

necessário para cumprir com o 

pagamento de R$ 1,58 bilhão pela dona 

da usina homônima, no rio Madeira, 

devido setença arbitral em favor do 

consórcio construtor da hidrelétrica. Na 

arbitragem, os acionistas foram 

condenados em discussão sobre prazos 

relacionados à entrada em operação da 

hidrelétrica. Pela escritura das 

debêntures, Furnas precisa do sinal 

verde dos donos dos títulos de dívida em 

operações financeiras que ultrapassem 

5% do lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda) da 

empresa. Em 2021, o Ebitda foi de R$ 

422,6 milhões, abaixo até dos R$ 681 

milhões correspondentes aos 43,06% de 

participação da subsidiária da 

Eletrobras na Saesa. 

 

Na assembleia, o aporte foi aprovado por 

46,73% dos debenturistas, acima do 

quórum mínimo de 30% exigido na 

segunda chamada. Houve uma primeira 

sessão em 30 de maio, quando os 

detentores dos títulos da primeira série 

aprovaram a operação. Na ocasião, a 

segunda série teve quórum abaixo do 

exigido, o que só foi conseguido ontem. 

Em 2019, Furnas emitiu R$ 1,25 bilhão 

em debêntures simples - duas séries (de 

R$ 800 milhões e R$ 450 milhões). 

 

Na madrugada de domingo, a 

Associação dos Empregados de Furnas 

(Asef) obteve liminar em que alegava, 

entre outros argumentos, um intervalo 

de tempo inferior ao mínimo exigido 
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entre a convocação da segunda 

assembleia e da realização do encontro. 

Argumentou ainda que faltaram estudos 

e análises de impacto do aumento de 

capital por Furnas na Saesa. A 

associação solicitou em outro processo 

que o banco Bradesco se abstivesse de 

votar na assembleia por existir suposto 

conflito de interesse entre o Bradesco 

BBI, coordenador da emissão de 

debêntures, e Furnas. O pedido foi aceito 

em decisão liminar. 

 

Na manhã de ontem, o presidente do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJRJ), desembargador Henrique 

Carlos de Andrade Figueira, cassou as 

duas liminares ao avaliar que a 

suspensão da assembleia inviabiliza a 

desestatização da Eletrobras. Para 

Figueira, além dos efeitos imediatos 

esperados com a capitalização, como o 

recebimento de R$ 25,6 bilhões em 

valores das outorgas das hidrelétricas da 

companhia, a União seria lesada porque, 

ao impedir a captação de investimentos 

pela companhia, a estatal passaria a ser 

dependente de repasses do Tesouro 

Nacional. 

 

Outros resultados da capitalização 

envolvem o repasse de recursos para a 

Conta de Desenvolvimento Energético 

(CDE), com o objetivo de reduzir tarifas, 

e a injeção de dinheiro na recuperação 

de bacias hidrográficas. “Noutros 

termos, inexistem indícios de que a 

realização da Assembleia Geral de 

Debenturistas de Furnas possa causar 

qualquer ameaça ao erário, direta ou 

indireta”, disse Figueira. 

 

A Asef afirmou ao Valor que “vai 

agravar todos os recursos e vai seguir 

lutando na Justiça e por Justiça”. Caso a 

empresa não obtivesse o aval dos 

debenturistas, haveria risco de 

vencimento antecipado cruzado do 

passivo (“cross default”) de Furnas e, 

consequentemente, da própria 

Eletrobras. Segundo a Ativa 

Investimentos, uma eventual negativa 

anteciparia 42% da atual dívida bruta da 

Eletrobras, de R$ 41 bilhões, requerendo 

o pagamento de um valor superior aos 

R$ 15 bilhões dispostos em caixa 

atualmente, “o que é motivo suficiente 

para alterar a condição financeira da 

companhia e o seu atual processo de 

capitalização”. 

 

Furnas realizará sozinha o aporte, sem 

ser acompanhada pelos demais 

acionistas da usina. Parte dos recursos, 

da ordem de R$ 681 milhões, foi 

anunciada na sexta-feira, 

correspondendo à fatia de 43,06%. 

Ontem, na assembleia, a Caixa de 

Assistência dos Empregados de Furnas e 

Elet (Caefe) manifestou voto em 

separado segundo o qual a subsidiária 

da Eletrobras teve quebra de 

“covenants” (compromissos assumidos 

em contrato). Ao fazer o aporte 

proporcional à sua fatia na hidrelétrica, 

disse a Caefe, Furnas superou 5% do 

Ebitda. “Desse modo, sem que obtivesse 

aprovação de “waiver” prévio, buscando 

evitar o vencimento antecipado das 

debêntures em função da dívida 

assumida, a estatal, sem aprovação em 

assembleia, aporta os valores 

necessários, quebrando os ‘covenants’”, 

disse a Caefe, em seu voto. 

 

Além das tensões criadas pela 

arbitragem, a atuação de Furnas criou 

algumas resistências. O Valor apurou 

que houve investidores que votaram 

contra o aporte porque se sentiram 

pressionados a participar da assembleia, 

para formar quórum mínimo 

(independente da posição) e porque não 

foram “informados claramente” da 

necessidade e dos riscos da operação. 
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Para o advogado Marçal Justen Filho, 

recorrer ao judiciário tem sido, nos 

últimos tempos, uma saída tradicional 

para tentar impedir privatização de 

estatais, como ocorreu na desestatização 

do Sistema Telebras, nos anos 1990. Ele 

lembra que em geral instâncias 

superiores costumam assegurar a 

continuidade de processos de 

privatização, mas neste caso, a situação 

era mais grave porque envolveu uma 

providência relativa a uma questão 

interna de Furnas. 

 

“As implicações da não realização da 

assembleia de debenturistas poderiam 

ser muito graves, ultrapassando 

inclusive a dimensão da privatização. 

Havia o risco de vencimento antecipado 

de passivos muito relevantes, colocando 

em risco o próprio sistema elétrico 

brasileiro”, ressaltou Justen. 

 

Com o aporte integral, Furnas eleva sua 

fatia na Saesa para mais de 70%, 

diluindo a participação dos demais 

sócios. Ao assumir o controle, Furnas vai 

levar para o passivo consolidado da 

Eletrobras R$ 19 bilhões de dívida 

líquida da Saesa no fim do primeiro 

trimestre. 

 

Dos cinco sócios, a Cemig avalia sair da 

Saesa. Odebrecht e Andrade Gutierrez, 

são acionistas e integrantes do consórcio 

construtor que abriu a arbitragem 

(Colaborou Cristiana Euclydes, de 

São Paulo). 

 
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/07/aporte-de-furnas-em-
usina-abre-o-caminho-para-capitalizar-
eletrobras.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/07/aporte-de-furnas-em-usina-abre-o-caminho-para-capitalizar-eletrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/07/aporte-de-furnas-em-usina-abre-o-caminho-para-capitalizar-eletrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/07/aporte-de-furnas-em-usina-abre-o-caminho-para-capitalizar-eletrobras.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/07/aporte-de-furnas-em-usina-abre-o-caminho-para-capitalizar-eletrobras.ghtml
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Empresas 

Renova Energia finaliza venda 
da Enerbrás para Vinci 
Partners por R$ 265,8 
milhões 
 
De acordo com o plano de recuperação 
judicial da companhia, R$ 228,1 
milhões serão destinados ao pagamento 
de uma dívida com o BTG Pactual 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
07/06/2022 10h15  Atualizado há uma 
hora 

 
A Renova Energia, em recuperação 

judicial, anunciou que finalizou a venda 

da unidade produtiva isolada 

(UPI) Enerbrás para a Vinci 

Partners por R$ 265,8 milhões. A 

transação havia sido anunciada 

originalmente em novembro do ano 

passado. 

 

De acordo com o plano de recuperação 

judicial da companhia, R$ 228,1 milhões 

serão destinados ao pagamento de uma 

dívida com o BTG Pactual, e o restante 

será destinado a credores com garantia 

real, credores quirografários e despesas 

operacionais. 

 

A companhia destaca que vai realizar 

uma diminuição de R$ 1 bilhão no seu 

endividamento com a conclusão da 

operação e uma emissão de ações futura 

para conversão de créditos no valor de 

R$ 770 milhões detidos pela Angra 

Partners. 

 
A companhia destaca que vai realizar 

uma diminuição de R$ 1 bilhão no seu 

endividamento — Foto: valor 

  

https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/07/renova-energia-
finaliza-venda-da-enerbrs-para-vinci-
partners-por-r-2658-milhes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Estados cobram Difal do ICMS 
sem atender integralmente a 
lei 
 
Ferramenta on-line deveria permitir 
apuração centralizada do imposto e 
emissão de guias 
 
Por Raphael Di Cunto — De Brasília 
07/06/2022 05h00  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Deputado Eduardo Bismarck: lei deixa 

clara a necessidade do portal — Foto: 

Divulgação 

 

Um portal pensado para ser o embrião 

tecnológico da reforma tributária, ao 

permitir a cobrança simplificada 

do diferencial de alíquotas 

do ICMS (Difal) nas vendas 

interestaduais a consumidores finais, 

além da distribuição do dinheiro 

diretamente aos Estados, se tornou 

motivo de embate e possível briga 

judicial entre contribuintes e os 

governos estaduais. A lei determina que 

essa arrecadação só começaria no 

terceiro mês após o lançamento da 

ferramenta on-line, mas os 

governadores já realizam a cobrança, 

com volume estimado de quase R$ 10 

bilhões por ano. 

 

O portal já está na internet, mas 

representantes dos contribuintes 

defendem que ele não atende ao 

disposto na lei. De acordo com Lei 

Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 

2022, essa página na internet “conterá 

ferramenta que permita a apuração 

centralizada do imposto” e “a emissão 

das guias de recolhimento, para cada 

ente da Federação, da diferença entre a 

alíquota interna do Estado de destino e a 

alíquota interestadual”. 

 

Lançado pelo Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz) - que reúne 

os secretários de Fazenda estaduais -, o 

site tem apenas informações sobre as 

alíquotas de ICMS de cada Estado, 

benefícios fiscais e regimes especiais. 

Mas a emissão centralizada de guias 

para pagar a Difal não funciona e a 

empresa é direcionada para o site da 

secretaria da Fazenda local. 

 

Para o relator da lei na Câmara, 

deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE), 

os Estados “fizeram um portal meia-

boca na ânsia de arrecadarem”. “Está 

claro na lei que precisava dessa 

ferramenta para centralizar a emissão 

das guias. Ao não cumprirem a lei, os 

Estados atrapalham os contribuintes 

com muito mais burocracia e aumentam 

os custos para o consumidor”, afirma. 

 

A questão do portal é abordada 

lateralmente numa ação em discussão 

no Supremo Tribunal Federal (STF) 

impetrada por Alagoas. O Estado pediu 

que sejam rejeitados os pedidos de 

contribuintes para pagarem o Difal 

apenas em 2023 por causa do princípio 
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da anualidade (a lei foi sancionada em 4 

de janeiro). Adicionalmente, 

argumentou contra a noventena prevista 

no artigo que exige a criação do portal. 

 

Segundo o Valor apurou, algumas 

entidades empresariais se preparam 

para questionar a cobrança sem a 

funcionalidade de pagamento 

centralizado do imposto em operação. 

Uma dessas organizações é a Associação 

de Vendas Não Presencial do Espírito 

Santo (Avenpes). Representante dela, o 

advogado Marcos Joaquim diz que a 

primeira opção é pressionar 

politicamente para que os Estados 

cumpram a lei, porque um processo 

judicial demoraria mais tempo. Mas a 

via judicial, acrescenta, também é 

estudada. “Isso está prejudicando as 

pequenas empresas, que não têm 

grandes escritórios de contabilidade”, 

afirma. 

 

O diretor institucional do Comitê 

Nacional dos Secretários de Estado da 

Fazenda (Comsefaz), André Horta, 

rebate que o portal atende à lei, mas diz 

que “é normal” existirem versões “1.0 e 

2.0” dos produtos lançados pelos 

Estados, sem se comprometer com uma 

data para a ferramenta funcionar. “Há a 

intenção de todos de aprimorar o portal, 

mas não entendemos que o atual site 

desrespeite a legislação”, afirma. 

 

Para Ricardo Neves, subsecretário da 

Receita da Secretaria da Fazenda do Rio 

Grande do Sul, Estado que hospeda o 

portal, “é natural que, por enquanto, não 

tenhamos uma solução ideal”. “Mas é a 

solução possível para o atendimento 

integral da lei, e, à medida que 

avançarmos e tivermos recursos, os 

Estados, como acontece nos sistemas de 

emissão de documentos eletrônicos, vão 

implementando melhorias.” 

 

Na ação protocolada por Alagoas, a 

Advocacia-Geral da União (AGU) 

defendeu que o Difal só seja cobrado a 

partir de 2023, mas não tratou sobre a 

questão do portal. O órgão foi procurado 

por advogados para abordar o tema, mas 

até agora ele não se manifestou no 

processo. Procurada pelo Valor, a AGU 

respondeu que “não antecipa estratégias 

processuais”. 

 

O Ministério da Economia diz, em nota, 

que o portal está sendo aprimorado 

desde o lançamento, em dezembro, e 

que contém “de forma centralizada” a 

legislação relativa ao Difal. “As unidades 

federadas e o Ministério da Economia 

seguirão no aprimoramento constante 

de ferramentas que facilitem o 

cumprimento de obrigações acessórias 

por parte dos contribuintes”, afirma. 

 

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

cia/2022/06/07/estados-cobram-difal-

do-icms-sem-atender-integralmente-a-

lei.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Governo vê pacote de 
combustíveis como ‘bala de 
canhão’ para eleições e 
estudou medidas ainda 
maiores 
 
Negociação no Planalto teve pressão 
sobre Pacheco, que estava há um mês 
sem conversar com Bolsonaro 
 
Por Manoel Ventura — Brasília 
07/06/2022 10h59  Atualizado há 19 
minutos 

 

 
Governo Bolsonaro anuncia medidas 

para reduzir preço dos combustíveis. Na 

foto, Fernando Bezerra, Rodrigo 

Pacheco, Jair Bolsonaro, Arthur Lira, 

Ciro Nogueria e Paulo Guedes — Foto: 

Cristiano Mariz/Agência O Globo 

 

Integrantes do governo Jair Bolsonaro 

tratam o pacote para tentar reduzir 

o preço dos combustíveis, 

anunciado nesta segunda-feira no 

Palácio do Planalto, como uma “bala de 

canhão” para as eleições deste ano. O 

valor do diesel, da gasolina e do gás de 

cozinha é apontado por auxiliares de 

Bolsonaro como o principal culpado pelo 

desempenho desfavorável dele nas 

pesquisas de intenção de voto para as 

eleições de outubro. Nos últimos dias, 

esses assessores têm reforçado uma 

visão, nos bastidores, que a alta de 

preços pode custar a reeleição do 

presidente. 

 

Por isso, o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, vinha sendo 

cobrado para entregar uma solução 

urgente para o assunto, ainda nesta 

semana. Surgiu então, de última hora, a 

proposta para reduzir o ICMS do diesel 

e do gás de cozinha e dos impostos 

federais sobre a gasolina. No total, a 

proposta teria um impacto de R$ 40 

bilhões. 

 

O objetivo dos assessores de Bolsonaro e 

de parlamentares do centrão (o grupo de 

partidos que apoiam o presidente no 

Congresso) é que as medidas tenham 

impacto na bomba no curtíssimo prazo. 

 

Os próprios parlamentares estão se 

queixando de ouvir, nas suas bases 

eleitorais, uma série de reclamações de 

eleitores por conta do preço 

dos combustíveis. Em ano de eleição, 

isso tem um peso ainda maior para 

deputados e senadores. 

 

A solução costurada pelo governo e o 

Congresso (especialmente o presidente 

da Câmara, Arthur Lira), na prática, 

empareda os governadores e será usada 

para reforçar o discurso de Bolsonaro de 

que os estados têm culpa pela alta dos 

preços. 

 

Bolsonaro anunciou uma Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) para 

permitir compensar os estados em parte, 

e até o fim do ano, para zerar o ICMS do 

diesel, do gás de cozinha e do transporte 

público. 

 

Carta na manga 
 
Isso está condicionado, porém, à 

aprovação de um projeto de lei 

que reduz para 17% o ICMS dos 

combustíveis, da energia elétrica, 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/governo-medidas-para-diesel.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/governo-medidas-para-diesel.ghtml
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/politico/paulo-guedes
http://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/combustiveis/
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/politico/arthur-lira
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/projeto-que-limita-icms-a-17percent-pode-baixar-gasolina-em-ate-12percent-e-luz-em-11percent-diz-deputado.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/projeto-que-limita-icms-a-17percent-pode-baixar-gasolina-em-ate-12percent-e-luz-em-11percent-diz-deputado.ghtml
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e das comunicações. O governo só vai 

compensar os estados pela redução do 

diesel e do gás de cozinha na parcela de 

17% até zerar o tributo. O restante fica na 

conta dos estados. 

 

Bolsonaro também prometeu que, se o 

ICMS da gasolina for reduzido a 17%, irá 

zerar os impostos federais sobre esse 

produto. Durante as discussões nos 

últimos dias, o governo chegou a discutir 

também zerar o ICMS para a gasolina. 

Mas isso não foi feito. 

 

Ficou decidido que serão reduzidos os 

impostos federais (PIS/Cofins e Cide) 

sobre o produto. A avaliação foi de que o 

Bolsonaro precisava também mostrar 

que o governo federal estava baixando o 

próprio imposto, não apenas reduzindo 

os impostos dos estados. Além disso, fica 

uma carta na manga, caso as medidas 

não surtam efeito. 

 

 
Posto de gasolina no Rio: alta de preços 

preocupa Bolsonaro, que está de olho 

nas eleições — Foto: Lucas Tavares 

 

Pressão sobre Pacheco 
 
A reunião também foi usada para 

reforçar uma pressão sobre o presidente 

do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-

MG). Ele estava há mais de um mês sem 

falar com Bolsonaro, de acordo com 

interlocutores de ambos, e foi chamado 

de última hora para o encontro. 

 

Governistas reclamam desde o ano 

passado que Pacheco estaria segurando 

propostas de interesse do governo e já 

aprovada na Câmara, como a reforma do 

Imposto de Renda. 

 

Pacheco foi cobrado para que a proposta 

que trata do ICMS não ficasse travada na 

Casa, que é historicamente mais 

aderente aos interesses dos 

governadores. Pelo menos 14 senadores 

devem disputar as eleições para os 

governos estaduais — e receberiam os 

governos, numa eventual vitória, com os 

cofres vazios. 

 

O discurso de Pacheco ao anunciar as 

medidas, porém, deu o tom da 

dificuldade que a proposta terá no 

Senado. Ele falou da necessidade de 

buscar “consenso” e de também ouvir os 

governadores, que são contra as 

propostas que mexem no ICMS. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/pacote-de-combustiveis-
como-bala-de-canhao.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/05/projeto-que-limita-icms-a-17percent-pode-baixar-gasolina-em-ate-12percent-e-luz-em-11percent-diz-deputado.ghtml
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/politico/rodrigo-pacheco
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pacote-de-combustiveis-como-bala-de-canhao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pacote-de-combustiveis-como-bala-de-canhao.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pacote-de-combustiveis-como-bala-de-canhao.ghtml
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Economia 

Reduzir o preço dos 
combustíveis e a conta de luz: 
para onde pode ir o dinheiro 
da privatização da Eletrobras 
 
Guedes quer usar parte dos recursos 
arrecadados com a privatização para 
bancar redução do diesel e da gasolina 
 
Por Manoel Ventura — Brasília 
07/06/2022 12h05  Atualizado há 5 
minutos 

 

 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

e o presidente Jair Bolsonaro — Foto: 

Cristiano Mariz/Agência O Globo 

 

O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, anunciou na segunda-feira que 

parte dos recursos da privatização 

da Eletrobras pode ser usada para 

bancar a proposta do governo de reduzir 

o preço dos combustíveis a quatro 

meses da eleição. 

 

Esse é mais um destino do recurso que 

será obtido com a venda da estatal, que 

está com processo de reserva de ações 

em andamento. 

 

A privatização da Eletrobras se dá por 

meio de uma capitalização na Bolsa de 

Valores. Está sendo feita, até a próxima 

quinta-feira, uma oferta de ações que 

não será acompanhada pela União. Com 

isso, a participação do governo na 

empresa é reduzida para cerca de 45%. 

 

Dessa forma, a Eletrobras se torna 

uma corporação sem controlador 

definido, seguindo modelo de outras 

grandes empresas do setor elétrico ao 

redor do mundo. 

 

A capitalização inicial gira em torno de 

R$ 30 bilhões, mas os valores da 

privatização são maiores que isso. 

 

No total, o governo calculou em R$ 67 

bilhões os valores relacionados à 

privatização, mas nem tudo vai para os 

cofres públicos. Há uma divisão dos 

recursos desde quando a privatização foi 

anunciada inicialmente, ainda no 

governo Temer, em 2017. 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. 

 
A Eletrobras precisará pagar esse 

valor 30 dias após a assinatura dos 

contratos das usinas. Esse valor, porém, 

não consta no Orçamento de 2022. O 

governo decidiu não colocar esse recurso 

nas previsões oficiais de receita diante 

da incerteza com a privatização. 

 

Agora, Guedes fala em usar o dinheiro 

para ajudar a bancar parte da redução 

dos impostos federais e estaduais sobre 

os combustíveis. 

 

A Eletrobras é uma das maiores 

empresas de energia renovável do 

mundo. Tem em seu portfólio grandes 

hidrelétricas e parques eólicos. Na 

prática, a energia renovável irá bancar, 

por meses, a redução dos preços 

de combustíveis fósseis. 

 

https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/politico/paulo-guedes
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/politico/paulo-guedes
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/empresa/eletrobras
http://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/combustiveis/
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/empresa/eletrobras
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/empresa/eletrobras
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/empresa/eletrobras
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/empresa/eletrobras
http://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/combustiveis/
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/empresa/eletrobras
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/energia
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/energia
http://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/combustiveis/
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Antes de falar em usar parte do recurso 

da Eletrobras para segurar o preço 

dos combustíveis, o governo 

Bolsonaro queria abater a dívida pública 

com os valores. 

 

Além da parte que cabe ao Tesouro, 

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). Desse montante, R$ 5 

bilhões serão pagos neste ano e é uma 

das apostas do governo para baratear as 

contas de luz neste ano. O restante será 

pago nos próximos anos. 

 

A Eletrobras ainda irá aportar o 

restante, por volta de R$ 8 bilhões, ao 

longo de uma década para bancar a 

revitalização de bacias hidrográficas do 

Rio São Francisco, de rios de Minas 

Gerais e de Goiás, e para a geração 

de energia limpa na Amazônia. 

 

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

ticia/2022/06/para-onde-pode-ir-o-

dinheiro-da-privatizacao-da-

eletrobras.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

BNDES espera financiar 
concessões de saneamento 
até o fim do ano 
 
Banco de desenvolvimento trabalha 
para aprovar R$ 15 bilhões para a 
Aegea, vencedora do leilão da Cedae, no 
Rio, e R$ 200 milhões para a BRK, que 
venceu concessão de Alagoas 

 
Vinicius Neder, O Estado de S.Paulo 
06 de junho de 2022 | 18h00 

 
RIO - O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) trabalha para 

aprovar, ainda este ano, as primeiras 

operações de financiamento para as 

concessões de serviços de água e esgoto 

estruturadas por sua “fábrica de 

projetos”. Recorrendo com mais 

frequência a fontes privadas de 

financiamento, a concessionária da 

região metropolitana de Maceió (AL), 

controlada pela BRK Ambiental, 

deverá receber R$ 200 milhões. Já a 

Águas do Rio, operadora criada pela 

Aegea para prestar os serviços no lugar 

da estatal fluminense Cedae, deverá ter 

um financiamento de R$ 15 bilhões. 

 

A BRK Ambiental levou o leilão de 

concessão de Alagoas em setembro de 

2020. Embora estivesse na carteira do 

BNDES desde a gestão da ex-presidente 

Maria Silvia Bastos Marques, entre 2016 

e 2017, a data do leilão foi simbólica. O 

certame foi o primeiro da atual gestão do 

BNDES, que colocou a estruturação de 

privatizações como prioridade. E 

ocorreu poucos meses após a aprovação 

do novo marco regulatório 

do saneamento, em julho daquele ano. 

 

Por isso, era de se esperar que a 

concessionária criada pela BRK 

Ambiental para operar os serviços em 

Maceió fosse a primeira a procurar o 

BNDES para financiar os investimentos, 

calculados em R$ 2,6 bilhões em obras. 

Só que, segundo a diretora de Concessão 

de Crédito à Infraestrutura do banco, 

Solange Vieira, o BNDES não deverá 

atuar como coordenador desse pacote de 

financiamento. Entrará apenas como 

investidor de uma emissão de títulos de 

dívida da concessionária, aplicando 

cerca de R$ 200 milhões na operação, 

que deverá ir a mercado entre agosto e 

setembro. 

 

A decisão reforça a estratégia da 

instituição de fomento de dar espaço a 

outras fontes de financiamento. Na 

semana passada, a BRK Ambiental 

protocolou na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) o registro para 

fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na 

sigla em inglês), abrindo o capital na B3. 

A empresa poderá levantar em torno de 

R$ 2 bilhões. 

 

BNDES; banco de fomento espera 

financiar concessões de saneamento até 

o fim de 2022  Foto: Fabio 

Motta/Estadão 

 

“A postura do BNDES tem sido sempre 

de entrar quando é necessário. Projetos 

que já estão sendo estruturados e que 

não precisem da presença forte do 

BNDES, procuramos fazer o mercado 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/bndes-banco-nacional-de-desenvolvimento-economico-e-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bndes-banco-nacional-de-desenvolvimento-economico-e-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/bndes-banco-nacional-de-desenvolvimento-economico-e-social
https://tudo-sobre.estadao.com.br/brk-ambiental
https://tudo-sobre.estadao.com.br/saneamento
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cvm-comissao-de-valores-mobiliarios
https://tudo-sobre.estadao.com.br/cvm-comissao-de-valores-mobiliarios
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ser mais presente”, disse Vieira, após 

participar de um seminário sobre 

saneamento, na sede do banco, no Rio. 

 

No caso da Águas do Rio, a tendência é 

que a participação do BNDES seja bem 

maior – já que o projeto de 

investimentos também é maior. Apenas 

em taxas de outorga, a Águas do Rio se 

comprometeu a pagar R$ 15,4 bilhões, 

no acirrado leilão de abril de 2021. Com 

as obras, o investimento total gira em 

torno de R$ 40 bilhões apenas nas áreas 

da Aegea. 

 

Conforme as estimativas de Vieira, a 

ideia é que o banco de fomento fique 

com R$ 15 bilhões de um pacote de 

financiamento que deverá somar em 

torno de R$ 20 bilhões. Uma operação 

de R$ 15 bilhões tem potencial de se 

tornar a segunda maior da história do 

BNDES, pelo menos em termos 

nominais, sem descontar a inflação, 

atrás apenas dos R$ 23,4 bilhões 

concedidos à operadora da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte. 

 

Diferentemente do caso da 

concessionária da BRK em Alagoas, 

nesse caso o BNDES terá participação 

mais ativa no desenho do pacote de 

financiamento. Se for possível atrair 

mais fontes de financiamento privado, o 

BNDES pretende reduzir sua 

participação no total, segundo a 

diretora. 

 

“Devemos usar instrumentos de 

debêntures. Vai ser um ‘project finance’. 

Devemos fazer um evento no banco para 

chamar investidores e verem a 

estruturação que fizemos. Devemos 

trazer as instituições multilaterais 

também”, afirmou a diretora. 

 

As concessões das duas outras áreas do 

Rio (uma controlada pela Iguá 

Saneamento, a outra, pelo grupo Águas 

do Brasil) deverão ter seus 

financiamentos aprovados mais tarde e 

somarão em torno de R$ 5 bilhões em 

recursos do BNDES, conforme Vieira. A 

diretora estimou que esses pacotes de 

financiamento poderão ser aprovados 

em abril de 2023. 

 

Na abertura do evento, o presidente do 

BNDES, Gustavo Montezano, ressaltou 

o novo papel da instituição de fomento 

no financiamento à infraestrutura. A 

ideia é usar, nas concessões de 

saneamento, operações financeiras 

“com risco de projeto”. 

 

Isso significa estruturar pacotes de 

financiamento em coordenação com 

bancos privados, com instrumentos do 

mercado de capitais, como títulos de 

dívida, e apoiados em garantias 

oferecidas pelo próprio projeto de 

concessão – e não pelos sócios das 

operadoras. Isso em oposição ao modelo 

anterior, de conceder crédito com juros 

mais baixos do que as taxas de mercado. 

 

Nos últimos meses, o BNDES vem 

firmando operações com esse perfil. 

Começou, na virada do ano, com o 

empréstimo de R$ 6,9 bilhões para a 

concessão da Linha 6-Laranja do Metrô 

de São Paulo. Em janeiro, aprovou, 

nesse modelo, um empréstimo de R$ 

200 milhões para a Via Brasil MT 100, 

concessionária que opera um trecho de 

91,5 quilômetros da MT-100, rodovia 

estadual de Mato Grosso. 

 

O modelo também foi experimentado no 

financiamento para a operadora 

espanhola Aena, que levou os seis 

aeroportos do Bloco Nordeste em 2020. 

Do empréstimo de R$ 1,790 bilhão, o 

BNDES ficou com R$ 1 bilhão; e 

o Banco do Nordeste (BNB), com o 

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

ias/geral,bndes-concessoes-
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Retorne ao índice 
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Economia 

Banco Mundial reduz 
previsão para o PIB global e 
alerta para risco de 
estagflação 
 
Projeção do banco para o crescimento 
global caiu de 4,1% para 2,9%; para o 
Brasil, estimativa subiu de 1,4% em 
janeiro para 1,5% agora 

 
André Marinho, O Estado de S.Paulo 
07 de junho de 2022 | 11h15 

 
Em meio à guerra na Ucrânia e 

à persistência da pandemia, a 

economia mundial enfrenta crescente 

riscos de estagflação - fenômeno 

definido como período prolongado de 

crescimento econômico lento 

combinado com inflação em alta. O 

alerta é do Banco Mundial, que cortou 

a previsão para expansão do Produto 

Interno Bruto (PIB) do planeta em 

2022 de 4,1% projetado em janeiro para 

2,9% agora. 

 

Segundo o relatório "Prospectos 

Econômicos Globais", divulgado 

nesta terça-feira, 7, a instituição também 

reduziu a estimativa para avanço da 

atividade no mundo em 2023, de 3,2% 

para 3%. Para 2024, a expectativa 

também é de alta de 3%. 

 

"A guerra na Ucrânia, lockdowns na 

China, interrupções na cadeia de 

suprimentos e o risco de estagflação 

estão prejudicando o crescimento. Para 

muitos países, a recessão será difícil de 

evitar”, disse o presidente do Grupo 

Banco Mundial, David Malpass. 

 

A análise compara o contexto atual com 

o quadro observado na década de 1970, 

com desequilíbrios de oferta, 

perspectivas de aperto monetário e 

perspectivas negativas para a atividade 

econômica. Por outro lado, a entidade 

internacional considera que o avanço 

dos preços de commodities é mais 

contido que naquela época, instituições 

financeiras estão mais sólidas e os 

bancos centrais têm mandato mais claro 

pela estabilidade de preços. 

 

Banco Mundial defende medidas globais 

e nacionais para proteger os mais 

vulneráveis da estagflação Foto: Martin 

Mejia/ AP 

 

O Banco Mundial acredita que a inflação 

deve moderar no ano que vem, mas 

ainda acima das metas dos BCs. O 

documento adverte que o cenário 

inflacionário pode causar uma 

acentuada desaceleração da economia 

global e, como consequência, deflagrar 

crises financeiras em mercados 

emergentes. 

 

A entidade defende a importância de 

medidas globais e nacionais para mitigar 

as consequências econômicas do conflito 

entre Rússia e Ucrânia. Para o Banco, 

serão necessárias ações para limitar o 

impacto nos grupos mais vulneráveis, 

atenuar os efeitos da escalada de preços 

de petróleo e alimentos, aumentar 

alívio de dívidas e expandir a vacinação 

global contra o coronavírus. 

 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/guerra-na-ucrania
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,media-movel-de-novos-casos-da-covid-esta-acima-de-29-mil-no-brasil,70004086188
https://tudo-sobre.estadao.com.br/estagflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/banco-mundial
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/pib-produto-interno-bruto
https://www.estadao.com.br/internacional/xangai-alivia-lockdown-e-anuncia-reabertura-parcial-de-escolas-e-transportes-publicos/
https://www.estadao.com.br/internacional/xangai-alivia-lockdown-e-anuncia-reabertura-parcial-de-escolas-e-transportes-publicos/
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petroleo
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
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Os governos também devem evitar 

políticas que causam distorções, como 

controles de preços, subsídios e 

restrições a exportações, na visão do 

Banco Mundial. "Contra o cenário 

desafiador de maior inflação, 

crescimento mais fraco, condições 

financeiras mais apertadas e espaço 

limitado para a política fiscal, os 

governos precisarão priorizar os gastos 

para o alívio direcionado para as 

populações vulneráveis." 

 

Projeção de crescimento maior no 
Brasil 
 
O Banco Mundial também revisou a 

previsão para crescimento do PIB 

brasileiro em 2022, para 1,5%. Em 

janeiro, a instituição havia projetado que 

a maior economia da América Latina 

cresceria 1,4% este ano. 

 

A entidade, por outro lado, cortou 

drasticamente a estimativa para a 

expansão econômica do Brasil em 2023, 

de 2,7% para 0,8%. Para 2024, a 

expectativa é de um avanço de 2%. 

 

Segundo a análise, após um começo de 

ano "sólido", o País deve registrar 

enfraquecimento das condições, à 

medida que a inflação elevada pressiona 

a renda das famílias. A estagnação de 

investimentos de empresas e incertezas 

políticas também são citadas como 

responsáveis pelo cenário. 

 

O documento ressalta que programas 

extraordinários para permitir o saque de 

fundos de seguro contra desemprego 

trarão alívio às famílias, mas podem 

impulsionar a inflação. "Em 2023, o 

impulso fraco e os efeitos em curso da 

política monetária apertada nos 

investimentos e na atividade devem 

limitar o crescimento", avaliou a 

entidade. 

  

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

ias/geral,banco-mundial-reduz-

previsao-pib-risco-

estagflacao,70004086615  
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Colunas 

Embrapa desenvolve milho e 
trigo transgênicos e mira o 
Egito 
 
Empresa vê potencial para plantação no 
cerrado e busca variedades com maior 
tolerância a estresse hídrico 

 

6.jun.2022 às 23h15 
 
Em vista do potencial de produção de 

trigo no cerrado, a Embrapa Trigo está 

selecionando plantas que tenham 

aptidão para uma adaptação às 

condições de produção da região. Em 

parceira com a Bioceres, busca por uma 

variedade transgênica com maior 

tolerância a estresse hídrico. A Embrapa 

já tem variedades, sem transgenia, 

bastante adaptadas e produtivas na 

região. 

 

O objetivo agora é avaliar o 

comportamento das plantas e realizar a 

seleção no ambiente do cerrado, afirma 

Jorge Lemainski, chefe-geral da 

Embrapa Trigo. 

 

Com a liberação da CTNBio (Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança), a 

empresa iniciou, em campo 

experimental, essa seleção com a 

Embrapa Cerrado e com a Embrapa 

Agroenergia. 

 

 
Plantação de trigo, em São Pedro do 

Iguaçu (PR) - Claúdio Gonçalves - 

29.ago.2008/Folhapress 

 

A produção brasileira de trigo está 

concentrada no Sul, onde as condições 

climáticas são bastante diferentes das do 

Brasil central. Neste ano, o país deverá 

produzir 8,1 milhões de toneladas de 

trigo, segundo a Conab (Companhia 

Nacional de Abastecimento). Desse 

volume, 91% sairão do Sul. 

 

Lemaisnki acredita, porém, que o 

volume a ser produzido possa ser ainda 

maior, ficando em 8,5 milhões e 9 

milhões de toneladas. Além da 

necessidade do abastecimento interno, o 

Brasil está colocando boa parte do trigo 

nacional em outros 12 países. 

 

Neste ano, as exportações já superam 3 

milhões de toneladas. O consumo 

nacional é de 12,8 milhões de toneladas. 

 

A Embrapa aposta na autossuficiência 

do trigo devido à regularidade das 

chuvas no cerrado brasileiro e à área 

disponível para o avanço da cultura. São 

pelo menos 2,7 milhões de hectares à 

disposição. Para isso, são necessárias 

variedades específicas. 

 

Com a autorização da CTNBio, em 

março, a Embrapa iniciou a fase de 

experimentos do trigo transgênico no 

campo. "Se vai funcionar, é o que 

veremos", diz o chefe-geral da Embrapa 

Trigo. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/prestes-a-completar-50-anos-embrapa-vive-crise-de-identidade.shtml
http://www.folha.com.br/


20 

 

 

Se sim, ainda haverá todo o processo de 

produção de sementes, antes de o 

produto chegar comercialmente ao 

mercado. No momento, estamos em fase 

de pesquisa, afirma ele. 

 

A aceitação do trigo transgênico pelos 

consumidores sempre foi um dos 

motivos de preocupação das empresas 

do setor. Pesquisa da Indexsa, 

encomendada pela Abimapi (associação 

das indústrias de produtos derivados de 

trigo), porém, mostrou que 72% dos 

consumidores não teriam restrições ao 

uso da farinha transgênica na produção 

de pães e outros derivados. 

 

O desenvolvimento do trigo no cerrado 

chamou a atenção dos egípcios, os 

principais importadores mundiais do 

cereal. Eles consomem 21 milhões de 

toneladas do produto por ano e 

importam metade desse volume, 

segundo o Usda (Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos). 

 

A produção de trigo no Egito ocorre 

durante a primavera, mas eles querem 

desenvolver mais uma safra no verão, 

com base nos experimentos brasileiros 

em áreas mais secas. 

 

Se as variedades brasileiras se 

adaptassem, os produtores 

do Egito importariam sementes do 

Brasil e elevariam a área de produção 

irrigada em até sete vezes, diz 

Lemainski. 

 

Além de elevar a produção, os egípcios 

diminuiriam a dependência externa, até 

então concentrada na Ucrânia e na 

Rússia, dois países com dificuldades de 

fornecimento do cereal atualmente. 

 

A CTNBio aprovou também na quinta-

feira (2) o uso comercial do milho 

geneticamente modificado para 

resistência a insetos da Embrapa Milho 

e Sorgo, em parceria com a Helix, 

empresa ligada ao grupo Agroceres. 

 

A nova tecnologia combate uma das 

principais pragas do milho, a lagarta-do-

cartucho, e a broca-da-cana. 

 

A nova tecnologia é resultado de uma 

parceria público-privada 100% nacional. 

Para Frederico Ozanan Machado 

Durães, chefe-geral da Embrapa Milho e 

Sorgo, essa parceria é um processo 

estratégico e vai gerar um potencial 

muito grande para a agricultura 

nacional e para o produtor. 

 

Celso Moretti, presidente da Embrapa, 

diz que esses eventos mostram que a 

empresa não deixou de lado a busca do 

desenvolvimento pela ciência. 

 

Essas parceiras público-privadas são 

uma combinação perfeita, segundo ele. 

 

"A Embrapa entra com o cérebro e a 

infraestrutura, enquanto o setor privado 

vem com a agilidade em levar soluções 

para o setor produtivo." 

 

Em 2019, só 6% das pesquisas eram com 

parcerias privadas. Neste ano, o 

percentual é de 25%, e deve atingir 40% 

no próximo, diz o presidente da 

entidade. 

 

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

/vaivem/2022/06/embrapa-

desenvolve-milho-e-trigo-transgenicos-

e-mira-o-egito.shtml  
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Economia 

INSS estende prazo de 
serviços em caso de falhas no 
Meu INSS; veja regras 
 
Requerimento de benefício, consulta a 
pedidos e cumprimento de exigência 
poderão ser feitos até as 23h59 do 
primeiro dia útil seguinte 

 

7.jun.2022 às 12h06 
Felipe Nunes 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) 
 
O INSS (Instituto Nacional do Seguro 

Social) vai estender em até um dia útil o 

prazo para solicitações eletrônicas nos 

casos em que o sistema apresente falhas 

e impeça o segurado de cumprir a data-

limite. Segundo o instituto, os prazos 

serão estendidos de forma automática 

nos casos de indisponibilidade técnica 

comunicados pelo órgão. 

 

A mudança consta em uma portaria 

publicada na edição desta terça-feira (7) 

do Diário Oficial da União. Segundo a 

resolução, na hipótese de 

indisponibilidade dos canais remotos, 

como o aplicativo ou site Meu INSS, o 

prazo final será prorrogado até as 23h59 

do primeiro dia útil seguinte ao da 

resolução do problema. 

 

 

Interrupções no sistema do INSS serão 

publicados em relatório que será 

disponibilizado no site do órgão - 

Antonio Molina/Folhapress 

– Folhapress 

 

Ainda segundo o texto, são considerados 

como indisponibilidade do sistema 

falhas que impedem o segurado de fazer 

requerimentos, cumprir exigência e 

consultar pedidos no aplicativo ou site 

Meu INSS ou nos sistemas de entidades 

parceiras. 

 

"As falhas de transmissão de dados entre 

as estações de trabalho do público 

externo e a rede de comunicação 

pública, assim como a impossibilidade 

técnica que decorrerem de falhas nos 

equipamentos ou programas dos 

usuários não caracterizarão 

indisponibilidade", diz trecho da 

portaria. 

  
A indisponibilidade do sistema ou 

impossibilidade técnica por parte do 

INSS será registrada no relatório de 

interrupções de funcionamento. De 

acordo com a OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil), apenas no mês de 

maio foram contabilizadas 14 certidões 

de indisponibilidade dos serviços 

digitais do INSS. 

 

Segundo o INSS, o relatório conterá 

informações como data, hora e minuto 

do início e do término da 

indisponibilidade. Também será 

divulgado no documento o período total 

de indisponibilidade ocorrida no dia, e 

quais serviços ou aplicações ficaram 

indisponíveis. 

 

FALHAS SUPERIORES A TRÊS 
HORAS DEVEM SER RELATADAS 
 
Ainda segundo o texto, a prorrogação no 

caso de indisponibilidade do sistema por 

período superior a três horas (180 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/inss/
https://meu.inss.gov.br/#/login
http://www.folha.com.br/
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minutos) ininterruptas não será feita 

automaticamente pelo sistema. Segundo 

o advogado Roberto de Carvalho Santos, 

presidente do Ieprev (Instituto de 

Estudos Previdenciários), isso vale para 

os casos em que não houver divulgação 

de comunicado sobre as falhas 

tecnológicas. 

 

Caberá ao servidor responsável pela 

análise do serviço com prazo expirado 

estender o período de forma manual, 

após identificar o registro de ocorrência 

da indisponibilidade do sistema ou 

impossibilidade técnica por parte do 

INSS. 

 

"Nesse caso, não haverá publicação de 

certidões do INSS, o beneficiário deverá 

fazer essa checagem de forma manual no 

sistema. O ideal para o segurado, ou 

advogado, é tirar um print para 

comprovar que o sistema estava 

indisponível e, por isso, não conseguiu 

cumprir as exigências", diz Santos. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/inss-estende-prazo-de-
servicos-em-caso-de-falhas-no-meu-
inss-veja-regras.shtml  
 

Retorne ao índice 
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Mendonça pede vista em ação 
de bolsonarista e Kassio 
pauta 2ª Turma 
 
7 de junho de 2022, 8h34 
 
A 2ª Turma do Supremo Tribunal 

Federal é quem vai julgar o caso do 

deputado estadual paranaense 

Francisco Francischini, e não o Plenário. 

O ministro André Mendonça pediu vista 

no julgamento virtual, e o ministro 

Nunes Marques pautou o caso para a 

sessão desta terça-feira (7/6) da 2ª 

Turma. 

 

Após pedido de vista de Mendonça, caso 

será julgado pela 2ª Turma do STF  
Marcello Casal JrAgência Brasil 

 

Em outubro de 2021, o Tribunal 

Superior Eleitoral cassou o mandato do 

deputado estadual. Na semana passada, 

Nunes Marques, do Supremo, cassou a 

decisão do TSE e devolveu o mandato a 

Francischini. 

 

Contra essa decisão, foram apresentados 

dois recursos: no âmbito da própria 

ação, e um Mandado de Segurança que 

foi sorteado para a ministra Cármen 

Lúcia. 

 

O Mandado de Segurança foi impetrado 

pelo deputado estadual Pedro Paulo 

Bazana (PSD-PR), e questiona a decisão 

monocrática de Nunes Marques. 

Suplente, o político havia assumido um 

posto na Assembleia Legislativa do 

Paraná com a cassação de Francischini. 

 

A ministra Cármen Lúcia tinha votado 

contra a decisão de Nunes Marques. 

Segundo a relatora, a matéria foi 

amplamente debatida pelo colegiado do 

Tribunal Superior Eleitoral, e, assim, 

"não inserida na atribuição exclusiva ou 

monocrática do ministro Relator". 

 

"Esse cenário processual recomenda 

mantenha-se o estado anterior até a 

ultimação, que haverá de ser com a 

maior brevidade possível, da submissão 

da matéria questionada ao órgão 

colegiado competente deste Supremo 

Tribunal Federal pelo Ministro Relator, 

ou a instrução e o julgamento de mérito, 

se vier a ser o caso, deste mandado de 

segurança", destacou Cármen Lúcia. 

 

O ministro Luiz Edson Fachin tinha 

acompanhado a relatora, assim como 

Alexandre de Moraes. 

 

Na véspera, o ministro Nunes Marques, 

presidente da 2ª Turma, pautou o 

julgamento do próprio caso para esta 

terça-feira (7/6), a partir das 14h. 

 

Assim, na madrugada, Mendonça, pediu 

vista (mais tempo para decidir), 

paralisando o julgamento por tempo 

indeterminado. 

 

Ao pedir vista, Mendonça argumentou 

que "trata-se de medida destinada a 

evitar decisões conflitantes no âmbito 

desta Suprema Corte, em benefício da 

ordem processual e rigor 

procedimental". 

 

https://www.conjur.com.br/2021-out-28/tse-cassa-deputado-fake-news-facebook-durante-eleicao
https://www.conjur.com.br/2021-out-28/tse-cassa-deputado-fake-news-facebook-durante-eleicao
https://www.conjur.com.br/2022-jun-02/nunes-marques-suspende-cassacao-deputado-fake-news
https://www.conjur.com.br/2022-jun-02/nunes-marques-suspende-cassacao-deputado-fake-news
https://www.conjur.com.br/2022-jun-04/stf-marca-sessao-extra-analisar-recurso-francischini
https://www.conjur.com.br/2022-jun-04/stf-marca-sessao-extra-analisar-recurso-francischini
https://www.conjur.com.br/2022-jun-06/nunes-marques-pauta-julgamento-francischini-turma
https://www.conjur.com.br/2022-jun-06/nunes-marques-pauta-julgamento-francischini-turma
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Ainda segundo o ministro, "antes de 

qualquer decisão quanto à medida 

liminar" sob análise do plenário virtual, 

é "prudente se aguardar a definição do 

citado órgão colegiado", destacou 

Mendonça. 

 

Clique aqui para ler o voto da 

relatora 

 

MS 38.599 

TPA 39 

  

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

07/mendonca-vista-acao-deputado-

kassio-pauta-turma  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/voto-carmen-francischini.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-jun-07/mendonca-vista-acao-deputado-kassio-pauta-turma
https://www.conjur.com.br/2022-jun-07/mendonca-vista-acao-deputado-kassio-pauta-turma
https://www.conjur.com.br/2022-jun-07/mendonca-vista-acao-deputado-kassio-pauta-turma
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Instituições financeiras 
devem indenizar por não 
oferecer segurança contra 
fraudes 
 
7 de junho de 2022, 7h50 
Por Camila Mazzotto 
 
O Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo (TJ-SP) condenou a Pagseguro, o 

Banco Santander e o Aymoré Crédito a 

restituir R$20 mil a um cliente que alega 

ter caído em golpe de Whatsapp. O 

colegiado considerou que as rés não 

forneceram "a necessária segurança 

contra fraudes". 

 

TJ-SP condena Pagseguro, Banco 

Santander e Aymoré Crédito a 

restituir R$20 mil a cliente que foi 

vítima de fraudeDivulgação 

 

Além da restituição do valor desviado 

por terceiros, as empresas foram 

condenadas a indenizar o autor da ação 

em R$ 5 mil por danos morais, já que ele 

sofreu "indevido constrangimento e 

desconforto". 

 

O caso foi julgado pela 14ª Câmara de 

Direito Privado do TJ-SP em sessão 

virtual na última segunda-feira (30/5). 

 

De acordo com informações do 

processo, o cliente afirma que havia 

assinado contrato de concessão de 

crédito com Banco Santander e Aymoré 

Crédito Financiamento e Investimento 

S/A (pertencente ao grupo Santander). 

Para quitar antecipadamente a dívida, 

diz ter entrado em contato com a 

instituição financeira por meio de chat 

no Whatsapp. 

 

O homem, acreditando que estava se 

comunicando por canal 

seguro, confirmou seus dados e pagou 

quatro boletos, no valor total de R$20 

mil. Alguns dias depois, como não 

recebeu a carta de quitação, foi até o 

banco e percebeu que havia caído em um 

golpe. 

 

Segundo os autos, o Pagseguro consta 

como beneficiário final dos depósitos. 

 

A defesa do cliente pediu a restituição do 

dinheiro desviado e indenização por 

danos morais. O caso foi patrocinado 

pelo advogado Welliton Aparecido 

Nazário, de São Paulo. 

 

Em sua defesa, os bancos Santander e 

Aymoré afirmaram que o cliente 

foi vítima de fraude divulgada 

diariamente nas mídias sociais e que, 

nesses casos, a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.  

 

Segundo o processo, as instituições 

alegaram que o fornecedor do serviço 

não tem o dever de suportar os riscos. 

 

Já a Pagseguro defendeu não 

haver qualquer falha na prestação de 

seus serviços, pois "o cerne da questão é 

o acesso à lista de clientes do Banco 

Santander pelos fraudadores". 

 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-07/financeiras-indenizar-nao-oferecer-seguranca-fraudes#author
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O TJ-SP negou provimento ao recurso 

dos réus para reformar a sentença de 1º 

grau. 

 

Decisão 

 

No julgamento, a desembargadora 

Penna Machado reconheceu que o autor 

da ação foi vítima de fraude, "pois o 

código de barras indicado no 

comprovante de pagamento remeteu o 

valor à pessoa jurídica diversa que não 

os réus". 

 

A relatora do caso caracterizou a 

situação como uma "grave falha no 

serviço prestado" pelas empresas e 

considerou que elas não ofereceram a 

necessária segurança contra fraudes 

virtuais. 

 

A magistrada também recuperou trecho 

da sentença de 1º grau, segundo o qual 

os fraudadores se utilizaram do "frágil 

sistema" da Pagseguro, que permite a 

emissão dos documentos "sem maiores 

formalidades e sem a inviolabilidade do 

código de barras". 

 

Segundo Machado, houve ofensa à 

honra do cliente e o constrangimento 

não foi "qualquer mero aborrecimento 

ou dissabor", o que justifica indenização 

por danos morais. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

Processo 1008694-

55.2021.8.26.0405 
 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
07/financeiras-indenizar-nao-oferecer-
seguranca-fraudes  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/tj-sp-condena-instituicoes-financeiras.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-jun-07/financeiras-indenizar-nao-oferecer-seguranca-fraudes
https://www.conjur.com.br/2022-jun-07/financeiras-indenizar-nao-oferecer-seguranca-fraudes
https://www.conjur.com.br/2022-jun-07/financeiras-indenizar-nao-oferecer-seguranca-fraudes
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Justiça de MG deve julgar 
responsáveis por desastre em 
Brumadinho, decide Fachin 
 
7 de junho de 2022, 8h23 
 
O ministro Edson Fachin, do Supremo 

Tribunal Federal, concluiu que cabe à 

Justiça estadual de Minas Gerais 

processar e julgar ação penal contra 

responsáveis por crimes cometidos no 

rompimento da barragem B1, na Mina 

Córrego do Feijão, em Brumadinho 

(MG). 

 

Área atingida pela lama após o 

rompimento da barragem no município 

de Brumadinho 
Divulgação/Corpo de Bombeiros MG 

 

O conflito de competência entre a 

Justiça estadual e a federal foi resolvido 

na análise de dois recursos 

extraordinários (REs) de ex-dirigentes 

da Vale. 

 

Os recursos foram interpostos pelo 

Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais (MP-MG) contra decisão do 

Superior Tribunal de Justiça que havia 

reconhecido a competência da Justiça 

Federal para atuar no caso, por entender 

que os fatos foram praticados em 

detrimento de bens, serviços ou 

interesse direto e específico de órgão 

regulador federal e da União. 

 

Isso porque as declarações de 

estabilidade da barragem, apresentadas 

ao Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM) — atualmente Agência 

Nacional de Mineração (ANM) — seriam 

ideologicamente falsas. 

 

Segundo o STJ, os acusados omitiram 

informações essenciais à fiscalização da 

segurança da barragem, pois não 

fizeram constar esses dados no Sistema 

Integrado de Gestão e Segurança de 

Barragens e Mineração (SIGBM), 

acessado pela ANM. Eles 

teriam ainda cometido danos a sítios 

arqueológicos que são bens da União. 

 

No recurso, o MP-MG sustentou que o 

STJ tolheu sua independência funcional 

e violou o sistema acusatório por 

ampliar indevidamente as imputações 

fático-jurídicas apresentadas por ele, 

como titular da ação penal. 

 

Interesse direto e específico 

 

Ao decidir, Fachin citou jurisprudência 

pacífica do Supremo de que o interesse 

da União, para que ocorra a competência 

da Justiça Federal, tem de ser direto e 

específico, não bastando o interesse 

genérico de coletividade. Do mesmo 

modo, a corte entende que a 

competência da Justiça Federal para 

julgar o crime de falsificação de 

documentos somente se dá quando for 

comprovada a intenção do agente de 

causar lesão a bens, interesse ou 

patrimônio da União. 

 

No caso de Brumadinho, o ministro 

ressaltou que a emissão de declarações 

falsas sobre as condições de estabilidade 

foi apenas uma conduta para amparar as 

decisões corporativas que, 
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deliberadamente, desconsideravam o 

risco qualificado. 

 

Para Fachin, as condutas atribuídas aos 

denunciados (diversos homicídios e 

crimes ambientais ocasionados pelo 

rompimento da barragem) não tinham 

por objetivo final atingir interesse direto 

e específico da União, cujo prejuízo foi 

apenas indireto. Com informações da 

assessoria do STF. 

 

RE 1.384.414 

RE 1.378.054 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
07/justica-mg-julgar-responsaveis-
desastre-brumadinho  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-jun-07/justica-mg-julgar-responsaveis-desastre-brumadinho
https://www.conjur.com.br/2022-jun-07/justica-mg-julgar-responsaveis-desastre-brumadinho
https://www.conjur.com.br/2022-jun-07/justica-mg-julgar-responsaveis-desastre-brumadinho
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STF valida lei do RJ que dobra 
custas em causas de valor 
elevado 
 
Também são majoradas custas para 
causas empresariais e arbitragem. 
 
terça-feira, 7 de junho de 2022 
 
O STF julgou parcialmente procedente 

ação contra lei que alterou as custas 

judiciais do Estado do Rio de Janeiro 

Parte da lei foi julgada inconstitucional 

- a que previa punição a litigante 

contumaz, e dificultava Justiça gratuita. 

 

Mas foram mantidos dispositivos que 

preveem custas em dobro em 

determinadas hipóteses, como causas 

com conteúdo econômico elevado, 

disputas envolvendo Direito 

Empresarial e Arbitragem. 

 

No âmbito criminal, custas serão 

dobradas em casos de crime tributário, 

crime em licitações, lavagem ou 

ocultação de bens e organizações 

criminosas. 

 

O julgamento teve como voto condutor 

o do relator, ministro Edson Fachin, e 

foi decidido por unanimidade. 

 

 
STF valida aumento de custas no 

Estado do RJ em determinadas 

causas.(Imagem: Flickr/STF) 

 

Punição - Inconstitucional  

 

O colegiado derrubou dispositivo que 

punia o litigante na hipótese de 

paralisação ou abandono por culpa 

exclusiva das partes, bem como de 

ausência injustificada em ato ou 

audiência sem prévia comunicação ao 

juízo. Neste caso, os responsáveis 

seriam condenados a pagar até dez 

vezes o valor das custas processuais 

devidas. Já no caso dos litigantes 

contumazes, o valor das custas judiciais 

seria dobrado. 

 

Para o relator, ministro Fachin, os 

artigos com estas previsões constituem 

invasão da competência privativa da 

União para legislar sobre Direito 

Processual, pois instituíram sanções 

processuais diversas da legislação 

Federal. "Em relação ao art. 15-A, a 

própria redação do dispositivo 

confirma que a penalidade por 

litigância abusiva não está prevista em 

nenhuma lei federal." 

 

A lei também estabelecia exigência mais 

restritiva à concessão de gratuidade de 

Justiça, o que, segundo o ministro, é 

garantia prevista na CF, sendo a 

restrição "incompatível com a 

presunção de veracidade da alegação de 

hipossuficiência da pessoa natural 

prevista no art. 99, §3º, CPC". 

 

Custas em dobro – Constitucional 

 

Diferentemente votou o ministro sobre 

o aumento de custas em determinadas 

circunstâncias. Para ele, o dispositivo é 

constitucional. 

 

A lei estadual estabelece que as atuais 

custas judiciais sejam dobradas nos 

seguintes processos cíveis: 

 

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


30 

 

 causas com conteúdo econômico 

superior a dez mil salários-

mínimos; 

 disputas que envolvam direito 

empresarial e arbitragem. 

 

Nos processos criminais, as custas 

serão dobradas nos seguintes casos: 

 

 crimes contra a ordem tributária 

e econômica; 

 crimes da lei de licitações; 

 crimes de lavagem ou ocultação 

de bens, direitos e valores, além 

de organizações criminosas. 

 

As custas também serão dobradas, seja 

o processo cível ou criminal, quando as 

causas envolverem grande volume de 

dados e questões de alta complexidade, 

conforme critérios fixados ao talante do 

Órgão Especial do TJ/RJ. 

 

Em seu voto, o ministro destacou que a 

lei estabelece róis exemplificativos de 

causas cíveis e penais em que serão 

cobradas custas em dobro. Ele observou 

que são causas que denotam maior 

vulto econômico, dada a natureza da 

demanda. Assim, entendeu que "não 

incorre em inconstitucionalidade a 

legislação estadual que acresce a 

alíquota máxima das custas judiciais 

àqueles litigantes com causas de maior 

vulto econômico e provavelmente 

grande complexidade técnica". 

 

"Não procede a alegação do requerente 

de que a dobra de custas dos referidos 

dispositivos possuem 

incompatibilidade com o princípio da 

isonomia tributária, já que considera-se 

constitucional o estabelecimento de 

custas mais altas para causas que 

demandam mais recursos do 

judiciário." 

 

O ministro não enxergou, na legislação 

impugnada, "exemplo de obstáculo 

econômico ao acesso igualitário à 

ordem jurídica justa". 

 

"Nesse contexto, a jurisprudência do 

STF admite que a base de cálculo de 

taxas forenses seja baseada no valor da 

causa, desde que mantida correlação 

com o custo da atividade prestada, 

assim como haja piso e teto de 

alíquotas." 

 

Por estas razões, concluiu que "não há 

violação direta à ordem constitucional 

processual, em razão da majoração de 

alíquota das custas judiciais". 

 

Decisão 

 

O ministro votou pela procedência 

parcial do pedido, a fim de que sejam 

declarados inconstitucionais os Arts. 

15-A; 15-B, caput ; 15-F a 15-I, da lei 

3.350/99 e 135-D a 135-H, do decreto-

lei 05/75, acrescidos respectivamente 

pelos arts. 1º e 2º, da lei 9.507/21, do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

Fachin foi acompanhado em seu voto 

por todos os demais ministros. 

 

 Leia o voto do relator. 

 

Processo: ADIn 7.063 

  
 
https://www.migalhas.com.br/quentes
/367534/stf-valida-lei-do-rj-que-dobra-
custas-em-causas-de-valor-elevado  
 
Retorne ao índice 
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Juiz suspende busca e 
apreensão cuja notificação foi 
a endereço errado 
 
Magistrado suspendeu o processo ao 
considerar que o tema está sob análise 
no STJ em recurso repetitivo. 
 
terça-feira, 7 de junho de 2022 
 
O juíz de Direito Felipe William Silva 

Gonçalves, da vara Única de 

Mucambo/CE, revogou liminar que 

apreenderia bens de uma cliente de 

banco. O magistrado considerou que a 

notificação extrajudicial foi remetida ao 

endereço errado, sendo assinada por 

pessoa diversa. 

 

 
Juíz determina suspensão de busca e 

apreensão por ausencia de 

notificação(Imagem: FreePik) 

 

Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por banco em face de 

consumidora, envolvendo contrato de 

abertura de crédito com cláusula de 

alienação fiduciária. A constituição da 

mora pela instituição financeira se deu 

mediante remessa de notificação 

extrajudicial remetida ao endereço da 

devedora constante no instrumento 

contratual, com aviso de recebimento 

devolvido por motivo "endereço 

incorreto". 

 

Ao analisar o caso, o magistrado 

ressaltou que a matéria está em análise 

no STJ, afetada ao Tema 1.132 de 

repercussão geral. A Corte Superior 

deve definir se, para a comprovação da 

mora nos contratos garantidos por 

alienação fiduciária, é suficiente, ou 

não, o envio de notificação extrajudicial 

ao endereço do devedor indicado no 

instrumento contratual, dispensando-

se, por conseguinte, que a assinatura do 

aviso de recebimento seja do próprio 

destinatário. 

 

Com isso, o relator do caso no STJ, 

ministro Marco Buzzi, 

determinou a suspensão do 

processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos que 

versem acerca do tema. 

 

"No caso sob exame, verifica-se que o 

litígio gira em torno da discussão da 

constituição da mora mediante 

remessa de notificação extrajudicial 

para o endereço constante no 

instrumento contratual, a qual fora 

recebida e assinada por pessoa diversa 

da contratante." 

 

Diante disso, o juiz determinou a 

suspensão do processo pelo prazo de 

um ano e suspendeu a ordem de busca 

e apreensão.  

 

O escritório Guedes e Ramos 

Advogados Associados atuou na 

causa em favor da viajante e seu 

genitores. 

 

 Processo: 0050534-

69.2021.8.06.0130 

 

Confira aqui a decisão. 

 

Nota 

 

https://www.migalhas.com.br/quentes/363405/repetitivo-stj-definira-comprovacao-de-mora-em-alienacao-fiduciaria
https://esaj.tjce.jus.br/cpopg/open.do
https://esaj.tjce.jus.br/cpopg/open.do
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/A641D3C32C0E09_busca-apreensao1.pdf
https://www.migalhas.com.br/
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O julgado ocorreu em 2 de maio, antes 

da decisão da 2ª seção do STJ, de 

levantar a suspensão nacional de 

processos relativos ao Tema 1.132, em 

12 de maio. 

  

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

/367172/juiz-suspende-busca-e-

apreensao-cuja-notificacao-foi-a-

endereco-errado  

 

Retorne ao índice 
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Caso Francischini: Nunes leva 
à turma e Mendonça 
suspende no plenário 
 
André Mendonça justificou que pedido 
de vista foi para evitar decisões 
conflitantes. 
 
terça-feira, 7 de junho de 2022 
 
Ministro Nunes Marques decidiu 

submeter à análise da 2ª turma decisão 

monocrática em que ele devolveu o 

mandato de Fernando Francischini - 

que havia sido cassado pelo TSE, por 

fake news. 

 

A decisão de Nunes de levar o caso à 

turma veio após o presidente do STF, 

ministro Fux, convocar sessão extra 

virtual para discussão do mesmo tema 

em plenário, em outro processo. Trata-

se de mandado de segurança impetrado 

pelo suplente do deputado, que 

pretende impugnar a decisão de Nunes, 

para que o mandato de Francischini 

permaneça cassado. 

 

Mas, antes que os 11 ministros 

pudessem se manifestar, na madrugada 

desta terça o ministro André Mendonça 

pediu vista, suspendendo a análise sem 

data para retomada. 

 

A relatora, ministra Cármen Lúcia, já 

havia votado, de forma contrária a 

Nunes Marques. Fachin e Moraes 

acompanharam. 

 

 
Nunes Marques(Imagem: Rosinei 

Coutinho/SCO/STF) 

 

 

Cassação 

 

O deputado estadual do Paraná 

Fernando Francischini 

foi condenado por 6 votos a 1 no TSE 

por divulgação de informações falsas 

sobre as urnas eletrônicas. Ele apontou 

fraude eleitoral ao questionar o fato de 

Bolsonaro não ter ganhado no primeiro 

turno em 2018. 

 

2ª turma 

 

No último dia 2, Nunes suspendeu o 

acórdão do TSE, restaurando o 

mandato do deputado bolsonarista na 

Assembleia do Estado do Paraná. Nesta 

segunda, 6, o ministro apresentou o 

caso em mesa para análise da 2ª turma. 

 

Além do próprio Nunes Marques, que 

preside o colegiado, devem votar nesta 

terça-feira os ministros Gilmar Mendes, 

Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e 

André Mendonça. 

 

A PGR entrou com recurso para manter 

a cassação de Francischini. 

 

Pedido de vista 

 

Em seu pedido de vista no plenário 

virtual, o ministro André Mendonça 

justificou que, a depender da decisão da 

2ª turma, a tutela provisória em 

discussão poderá ou não ser mantida - 

https://www.migalhas.com.br/quentes/367317/nunes-derruba-decisao-que-cassou-deputado-por-propagar-fake-news
https://www.migalhas.com.br/quentes/354039/inedito-tse-cassa-deputado-que-propagou-fake-news-contra-urnas
https://www.migalhas.com.br/quentes/367408/fux-convoca-sessao-para-analisar-suspensao-da-cassacao-de-francischini
https://www.migalhas.com.br/quentes/354039/inedito-tse-cassa-deputado-que-propagou-fake-news-contra-urnas
https://www.migalhas.com.br/
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o que trará reflexos sobre o interesse no 

prosseguimento do writ.  

 

"Cabível, assim, atuação destinada a 

evitar eventuais decisões conflitantes 

no âmbito desta Suprema Corte, em 

benefício da ordem processual e do 

rigor procedimental, e com objetivo de 

permitir identificar a subsistência ou 

não de interesse processual na 

presente impetração." 

 

Leia a íntegra. 

 

 Processos: MS 38.599 e TPA 39 

 

Caso emblemático 

 

Vale frisar que, embora tenha tomado 

duas decisões na quinta-feira passada, 

numa restituindo o mandato do 

paranaense e outra devolvendo o 

mandato de deputado Federal Valdevan 

Noventa, o ministro Nunes 

Marques não marcou o referendo da 

liminar neste último caso, e que nos 

parece tão ou mais emblemático que o 

primeiro.  

 

Com efeito, muito embora o caso de 

Francischini seja inédito, porque trata 

de cassação por fake news, o fato é que 

no caso de Valdevan, cassado por 

unanimidade, a mudança política é 

significativa: sai um deputado do 

partido de Lula e volta o cassado do 

partido de Bolsonaro. 

 

 Processo: TPA 41 

  

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

/367515/caso-francischini-nunes-leva-

a-turma-e-mendonca-suspende-no-

plenario  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/FB4E664D18D433_vistamendonca.pdf
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6420137
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6352600
https://www.migalhas.com.br/quentes/367432/stf-convoca-sessao-para-caso-francischini-mas-valdevan-fica-de-fora
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6391508
https://www.migalhas.com.br/quentes/367515/caso-francischini-nunes-leva-a-turma-e-mendonca-suspende-no-plenario
https://www.migalhas.com.br/quentes/367515/caso-francischini-nunes-leva-a-turma-e-mendonca-suspende-no-plenario
https://www.migalhas.com.br/quentes/367515/caso-francischini-nunes-leva-a-turma-e-mendonca-suspende-no-plenario
https://www.migalhas.com.br/quentes/367515/caso-francischini-nunes-leva-a-turma-e-mendonca-suspende-no-plenario
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Presidente do Carf prevê 
retorno das sessões 
presenciais em julho 
 
Carlos Henrique Oliveira falou ainda 
sobre como pretende dar vazão a 
processos aguardando julgamento 
 
MARIANA BRANCO 
BÁRBARA MENGARDO 
BRASÍLIA 
07/06/2022 06:00Atualizado em 
07/06/2022 às 08:35 
 
comentários 

Carlos Henrique de Oliveira. Crédito: 

Washington Costa/Ministério da 

Economia 

 

O presidente do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf), Carlos Henrique de Oliveira 

afirmou que pretende retomar as 

sessões presenciais “o mais rápido 

possível”. Oliveira sinalizou a retomada 

dos julgamentos presenciais em julho. O 

presidente acredita que a situação de 

paralisia da maioria das turmas do 

tribunal, causada pela adesão de 

conselheiros fazendários à mobilização 

dos auditores fiscais, será resolvida “nos 

próximos dias”. No entanto, disse não 

ter informações sobre as negociações 

dos auditores com o Ministério da 

Economia. 

As declarações foram dadas em 

entrevista ao JOTA nesta segunda-feira 

(6/6). Oliveira falou ainda sobre como 

pretende dar vazão ao estoque de 

processos aguardando julgamento no 

Carf, cujos valores ultrapassam R$1 

trilhão. Segundo o presidente, a 

perspectiva é que sejam convocadas 

sessões extraordinárias, mas há uma 

preocupação com o cansaço dos 

conselheiros e a qualidade dos 

julgamentos. 

 

“Manter a qualidade dos julgamentos faz 

parte do meu projeto de gestão. Não 

posso, por um lado, virar as costas para 

o estoque e não posso, por outro lado, 

permitir que a qualidade das decisões 

sofra qualquer tipo de prejuízo”, 

afirmou. 

 

Foi a segunda vez que Oliveira falou 

ao JOTA desde que substituiu Adriana 

Gomes Rêgo na presidência do Carf. Na 

semana passada, durante evento em São 

Paulo, ele adiantou com exclusividade 

a intenção de realizar sessões do 

tribunal administrativo na capital 

paulista. 

 

O presidente do Carf voltou a falar sobre 

o tema nesta segunda. Segundo ele, a 

viabilidade técnica e econômica do 

projeto está em estudo e há a 

possibilidade de realizar uma sessão da 

1ª Turma da Câmara Superior em 

território paulista em setembro. De 

acordo com Oliveira, além da economia 

de recursos públicos, a proposta visa a 

atender os interesses dos contribuintes, 

já que grande parte das empresas com 

processos no Carf está sediada em São 

Paulo. 

 

O presidente ainda adiantou que 

participará das sessões da Câmara 

Superior sempre que a agenda permitir, 

ao lado da vice-presidente, Rita Eliza 

https://www.jota.info/autor/mariana-brancojota-info
https://www.jota.info/autor/barbara-mengardo
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/presidente-do-carf-preve-retorno-das-sessoes-presenciais-em-julho-07062022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/carf
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/novo-presidente-do-carf-quer-sessoes-do-tribunal-em-sao-paulo-30052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/novo-presidente-do-carf-quer-sessoes-do-tribunal-em-sao-paulo-30052022
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/novo-presidente-do-carf-quer-sessoes-do-tribunal-em-sao-paulo-30052022
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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Bacchieri. “Eu vou ser uma figurinha 

bem fácil [nas turmas] ao longo da 

minha presidência”, disse. 

 

Confira, abaixo, os principais trechos da 

entrevista: 

 

Quais serão suas prioridades 

como presidente do Carf?  

 

O Carf, hoje, tem um nível de 

governança, de gestão, impressionante. 

O órgão tem um controle praticamente 

absoluto de todos os seus processos de 

trabalho. Não só na parte do processo 

em si, como da administração das 

pessoas. Quero deixar meu tributo e 

agradecimento à doutora Adriana Rêgo, 

que junto à equipe, fez um trabalho de 

excelência. 

 

Além de aumentar a eficiência da 

prestação jurisdicional do Carf, quero 

impulsionar a qualidade das decisões. O 

Carf é fonte de segurança jurídica. Acho 

que pode sinalizar, principalmente para 

os tribunais superiores, como questões 

fáticas foram analisadas. Além disso, 

quero aumentar a transparência do 

órgão. Passar de uma transparência 

reativa para uma transparência ativa. 

Outra questão importante é a 

proximidade do Carf com a sociedade. 

Então, seriam esses três eixos: qualidade 

judicante, transparência e proximidade 

com a sociedade. 

 

O que significa passar de uma 

transparência reativa para uma 

transparência ativa?  

 

A transparência reativa é quando os 

dados do Carf estão disponíveis no 

sentido de que, se alguém pergunta, o 

Carf responde. A transparência ativa é 

quando alguém pergunta e, sendo 

possível, eu publicizo  essa resposta para 

todos. É quando o site não só contém a 

informação, mas uma pessoa como eu, 

que está longe de ser um ás da 

informática, acha as informações. 

 

Aproximar o Carf da sociedade 

tem relação com a transmissão das 

sessões ao vivo?  

 

Tem isso e tem uma questão de estarmos 

próximos da academia realizando 

congressos, simpósios, obras, tudo 

aquilo que permita uma maior interação 

entre o conselheiro, as partes e a 

sociedade. O Carf já tem posturas como 

essas. Eu acho que isso tem que ser 

mantido. 

 

O senhor assumiu em um 

momento difícil, com a 

mobilização dos auditores fiscais. 

Há apenas um colegiado 

funcionando, a 1ª Turma da 

Câmara Superior. Como pretende 

lidar com isso? 

 

Temos que ter uma estratégia para 

quando a situação se normalizar. Pedi 

para os presidentes de turma e para a 

equipe de apoio, durante essa semana, 

pensarem em soluções de como gerir o 

estoque [de casos] para prepará-lo para 

julgamento. Uma das possibilidades é a 

realização de sessões extras. Porém, eu 

me preocupo muito com o cansaço dos 

conselheiros. Uma das possibilidades é 

que a sessão extra não seja contínua com 

a ordinária, que as sessões ordinárias 

continuem dentro do calendário do Carf 

e as extraordinárias sejam marcadas na 

semana subsequente. Aí, eu realizo 

virtualmente as sessões extraordinárias. 

 

Mas isso é possível a partir do 

momento em que exista quórum 

para fazer julgamento. 

Existe  diálogo com os auditores 

para a volta das sessões?  
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Tenho uma forte esperança que essa 

situação se resolva nos próximos dias. O 

diálogo com os conselheiros indicados 

pela Fazenda Nacional é muito 

importante. Uma das situações que faz 

parte do meu estilo é o diálogo. Gosto de 

pessoas, gosto dos colegiados, então, na 

medida da minha agenda, vou tentar 

estar próximo não só da Câmara 

Superior, mas também das turmas 

ordinárias. Afinal de contas, são os 

conselheiros que formam o Carf. 

 

Mas existe alguma sinalização do 

Ministério da Economia, ou dos 

auditores, de que a questão está 

próxima de se resolver?  

 

Eu não tenho informação sobre esse 

tema. Prefiro não ficar especulando. Eu 

estou contando com a boa vontade, com 

o interesse das partes envolvidas e acho 

que isso se resolve nos próximos dias. 

Mas eu não especulo sobre esse tema. 

 

Caso não haja acordo com os 

auditores fiscais, existe a 

possibilidade de convocar 

suplentes para garantir o 

funcionamento das turmas?  

 

Prefiro não trabalhar com esse cenário 

no presente momento. Soluções têm que 

existir. A gestão do Carf nessa situação 

vai ser analisada, planejada para ser 

implementada. Mas eu prefiro não 

especular nesse sentido. 

 

A portaria que estende o trabalho 

não presencial no Carf prevê o fim 

do modelo em agosto. É possível 

voltar às sessões presenciais em 

agosto, ou até mesmo antes?  

 

Eu voltarei às sessões presenciais, 

principalmente das Câmaras Superiores, 

tão logo seja possível. Conto com a 

realização das sessões presenciais em 

julho. Tenho certeza que os membros 

estão com saudades um dos outros e da 

realização de uma sessão presencial. 

 

Seriam só sessões presenciais ou 

um modelo híbrido?  

 

A pandemia deixou marcas significativas 

na sociedade. Uma delas é a real 

possibilidade do trabalho não 

presencial. As sessões não presenciais 

têm uma vantagem muito grande, elas 

aumentam o acesso [ao tribunal], são 

muito democráticas. Antes da 

pandemia, contribuintes com processos 

de pequena monta muitas vezes não 

enviavam patronos, não acompanhavam 

o julgamento, por conta do custo 

financeiro. Hoje, esse acesso é muito 

mais fácil. Tanto é que a quantidade de 

acompanhamento pelos patronos e de 

sustentações orais aumentou 

significativamente. 

 

Não vislumbro a possibilidade de não 

mantermos esse modelo. Ele desgasta 

menos o conselheiro, pois há menos 

deslocamentos, aumenta o acesso dos 

contribuintes e da procuradoria às 

sessões de julgamento e permite que 

sessões extraordinárias sejam realizadas 

com mais facilidade. A alternância entre 

sessões virtuais  e sessões presenciais 

permite que você tenha o melhor dos 

dois mundos. 

 

Já dá para falar em um modelo 

fechado para a volta presencial?  

 

Eu pretendo respeitar bastante as 

características dos colegiados. Consigo 

conceber que alguns colegiados 

funcionem muito bem na sessão virtual 

e outros prefiram a sessão presencial. Se 

tem uma coisa que promove ganho de 

produtividade é respeitar como a equipe 

gosta de trabalhar. É salutar, demonstra 

respeito e é produtivo. Então, eu 
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pretendo que essa alternância seja 

construída. E, principalmente, dentro 

dessa alternância, consigo respeitar a 

vontade dos contribuintes. Com certeza, 

alguém com um processo de pequena 

monta, em um tema onde a 

jurisprudência é mais pacificada, vai 

preferir que seja julgado em uma sessão 

virtual. Já um contribuinte com um 

tema que está começando a ser 

discutido, um processo de alto valor, 

representado por um patrono de 

renome, prefere exercitar o seu direito à 

ampla defesa presencialmente. É como 

eu vislumbro o Carf dentro de um 

processo de normalidade. 

 

Muitos advogados têm um temor 

de que o modelo seja 

predominantemente virtual, pois 

preferem as sessões presenciais, 

principalmente para casos 

complexos, que envolvem somas 

maiores. Como conciliar as 

necessidades de todos os 

envolvidos?  

 

Eu pactuo dessa preferência [dos 

advogados]. Pessoalmente, acho que a 

sessão presencial é mais agradável, 

menos cansativa, permite maior 

interação entre patronos, conselheiros e 

Procuradoria [Geral da Fazenda 

Nacional]. Mas, como eu disse, a reunião 

virtual trouxe muitas vantagens. Eu 

acho que construções coletivas são as 

melhores. Eu tenho que respeitar as 

necessidades dos contribuintes, os 

interesses dos patronos, da PGFN e dos 

conselheiros. Por isso, em vez de 

simplesmente definir que as sessões 

serão assim, eu prefiro construir. 

 

As sessões presenciais seriam 

transmitidas pela internet, como, 

por exemplo, as sessões do STF e 

do STJ?  

 

A transmissão online exige uma 

tecnologia que a gente não tem 

disponível no Carf hoje. Falando como 

leigo, as sessões online exigem um 

estúdio de TV, as características típicas 

de uma televisão, e isso, obviamente, vai 

depender de investimentos. Então não é 

um processo simples. Eu não sei se é 

muito ou pouco oneroso. É preciso 

estudar. Neste momento, neste cenário, 

em um prazo até dezembro, ainda não 

vislumbro essa possibilidade. Para o ano 

que vem, eu vislumbro. Eu acho muito 

interessante. Seria fantástico: TV Carf. 

 

O Carf sofreu uma redução de 50% 

no orçamento e, segundo 

conselheiros, isso estaria 

dificultando a retomada 

presencial. Existe a possibilidade 

de recompor esse orçamento?  

 

Até agora, a execução orçamentária do 

Carf está extremamente satisfatória. Nós 

vamos ter uma reunião de planejamento 

da retomada. Na semana que vem a 

gente começa a tratar [desse assunto], 

não vai ser só uma [reunião]. A partir 

das decisões que forem tomadas, a gente 

vai contar com a execução orçamentária 

adequada, contando que o Ministério da 

Economia vai apoiar o Carf na medida 

da possibilidade. Sinceramente, eu não 

vislumbro problema [em relação ao 

orçamento]. 

 

Em entrevista ao JOTA, o senhor 

falou sobre a possibilidade de 

realizar sessões de julgamento em 

São Paulo. Pode dar mais detalhes 

de como funcionaria?  

 

É um projeto ainda. Está sendo pensado, 

as equipes estão buscando as 

necessidades, analisando a possibilidade 

técnica e econômica. Eu gostaria muito 

que em setembro a gente tivesse uma 
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sessão da 1ª Turma da Câmara Superior 

em solo paulistano. 

 

O senhor tem dados de quanto isso 

economizaria para o Carf?  

 

Ainda não mensuramos essas questões. 

Sabemos que a maioria dos 

contribuintes que têm processos na 1ª 

Seção é sediado em São Paulo. Sabemos 

que a  maioria dos patronos desses 

contribuintes estão em São Paulo, assim 

como parte significativa do colegiado. O 

critério economia é muito importante, 

mas tem outras situações que devemos 

analisar em conjunto. Por exemplo, 

transparência e proximidade da 

administração pública com o 

administrado. Nesse aspecto, é muito 

relevante, se eu tenho uma pauta com a 

maioria dos processos de determinado 

estado, que se possa realizar pelo menos 

algumas sessões nesse estado. 

 

O senhor já teve algum tipo de 

feedback sobre essa proposta?  

 

O feedback foi bastante positivo. 

 

O Carf tem um estoque de 

processos cujo valor ultrapassou 

R$1 trilhão. Esse valor preocupa? 

O que fazer para reduzi-lo? 

 

Parte significativa desse estoque, mais 

ou menos R$ 270 bilhões, estão prontos 

para julgamento. Então, [a situação] 

preocupa, exige atenção, mas como eu 

disse, está sendo objeto de estudos para 

que as melhores práticas sejam 

adotadas. Eu não vejo o Carf virando as 

costas para esse estoque. Medidas 

excepcionais têm que ser tomadas em 

um prazo possível. Eu não vou resolver 

um problema de seis meses, ou um ano 

e meio, em três meses. Também não vou 

demorar dez anos. Manter a qualidade 

dos julgamentos faz parte do meu 

projeto de gestão. Não posso, por um 

lado, virar as costas para o estoque e não 

posso, por outro lado, permitir que a 

qualidade das decisões sofra qualquer 

tipo de prejuízo. 

 

Há uma proposta de transação 

tributária aberta para inclusão de 

casos de ágio. Isso pode esvaziar a 

pauta do Carf sobre o tema?  

 

Esse é o objetivo. Sou muito partidário 

de soluções alternativas para redução de 

litígios. A transação tributária é uma 

delas. Ainda mais nessa modalidade, 

feita em cima de questões de relevante e 

disseminada controvérsia jurídica. Sem 

dúvida, isso vai impactar os processos do 

Carf. É o que a administração pública 

espera. 

 

Essa transação já teve algum 

reflexo no Carf?  

 

Não tenho dados, não tive contato com a 

Receita Federal. Essas questões têm um 

tempo de maturação. Não acho que é 

uma adesão imediata. Os contribuintes 

vão conversar com sua consultoria 

tributária, verificar a viabilidade, fazer 

uma análise financeira. Não tenho 

expectativa de que nesse prazo a gente já 

tenha um volume muito significativo [de 

adesão]. 

 

A informação que temos é que a 

PGFN, este mês, pediu a retirada 

de pauta de vários casos de ágio 

para julgamento presencial. Seria 

um movimento da Fazenda para 

aguardar, ver se terá adesão?  

 

Acredito que sim. Os interesses da 

procuradoria são muito técnicos. É um 

órgão extremamente técnico, 

extremamente atuante no Carf. Tenho 

certeza que, se ela tomou essa atitude, 

sinaliza nesse sentido. 
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Há um processo bastante 

relevante no STF que é a questão 

da constitucionalidade do 

desempate contribuinte. Vemos 

que há uma indicação de que talvez 

seja mantido o dispositivo. Qual o 

impacto no Carf e como vê essa 

discussão?  

 

Eu não vejo nisso uma questão que 

impacta o Carf.  Os conselheiros têm 

sólida formação e experiência 

profissional. Isso garante que as 

decisões sejam equilibradas e coerentes. 

E são [decisões] colegiadas. Qualquer 

um que já presenciou colegiados sabe 

que, principalmente quando se tornam 

maduros, começam a decidir as matérias 

muito em função da decisão da maioria. 

Esse antagonismo em tese não ocorre na 

grande maioria das vezes. Confio na 

capacidade dos conselheiros de tomar as 

decisões mais equilibradas e mais justas 

possíveis. 

 

Mas a tendência favorável ao 

desempate pró-contribuinte no 

Supremo não desagradou os 

conselheiros fazendários?  

 

Pode ter levado a algum tipo de 

consideração por parte deles, mas nada 

que chegasse a mim, até pelo tempo que 

tenho aqui [no Carf]. Mas acredito na 

avaliação que fiz, que eu acho que é a 

avaliação da maioria. Na minha 

experiência de Carf, o voto de qualidade 

era muito residual. 

 

Vimos temas polêmicos cujos 

resultados foram revertidos pelo 

desempate contribuinte e fontes 

disseram que havia uma 

preocupação da administração 

pública em relação a como isso 

afetaria casos sobre temas como 

ágio, por exemplo, que 

costumavam ser decididos por 

voto de qualidade. O senhor não 

tem essa preocupação?  

 

Não. Tenho absoluta confiança de que os 

conselheiros, sejam indicados pela 

Fazenda, sejam pelos contribuintes, 

tomarão as decisões de acordo com as 

suas convicções e com o fundamento 

típico de voto. 

 

Outra questão que desperta uma 

certa polêmica é o fato de o 

próprio Ministério da Economia 

entender que ainda se aplica o voto 

de qualidade em alguns casos, 

como compensações e embargos 

de declaração. O senhor concorda 

com a continuidade do voto de 

qualidade nessas situações?  

 

A posição do Ministério da Economia 

resulta da interpretação da legislação 

[Lei 13.988/2020, que instituiu o 

desempate pró-contribuinte]. Eu, 

particularmente, pactuo com essa 

posição. Na minha leitura da lei, é o que 

se aplica, com todas as vênias ao 

entendimento contrário. 

 

Como presidente do Carf, o senhor 

integra também a comissão de 

juristas no Senado para alteração 

do processo tributário. Como 

estão as discussões em relação a 

pontos que possam causar 

mudanças no Carf?  

 

Eu já integrava a comissão como 

representante indicado pelo secretário 

[da Receita Federal] Júlio César [Vieira 

Gomes]. Os trabalhos estão em altíssimo 

nível. Não se vislumbra nenhum 

antagonismo entre os integrantes que 

representam a advocacia e os que 

representam a administração tributária. 

Como partícipes da administração 

tributária, tanto o Carf, como a Receita, 
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como a Procuradoria, sempre serão 

impactados [por eventuais decisões]. 

Mas, como as alterações estão indo no 

sentido da propositura da comissão, de 

redução dos litígios e padronização, e 

como tudo está sendo muito construído, 

vejo com muito bons olhos os impactos 

que pode ter. Por exemplo, contagem de 

prazo em dias úteis, recesso no final do 

ano. Alinhar o processo judicial e o 

administrativo só traz ganhos. Pode, 

sim, gerar algum tipo de aumento de 

trabalho, de demanda, mas acho que a 

eficiência [gerada] vai ser maior. 

 

O senhor vai participar das sessões 

da 1ª Turma da Câmara Superior 

nesta semana? 

 

Pretendo participar de todas as sessões 

da Câmara Superior. Só não estarei 

presente quando minha agenda da 

presidência for impeditiva. Eu vou ser 

uma figurinha bem fácil [nas turmas] ao 

longo da minha presidência. 
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em Brasília. Coordena a cobertura de 

tributário nos tribunais superiores, no 

Carf e no Executivo. Antes de trabalhar 
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Ao suspender, solitariamente, 

a cassação pelo TSE do mandato do 

deputado estadual Fernando 

Francischini por propagar notícias 

falsas contra o sistema eleitoral, o 

ministro Kassio Nunes Marques foi 

lembrado dos limites da recorrente 

imagem do Supremo como “onze ilhas”. 

Ainda que ilhados uns dos outros nas 

decisões monocráticas, seus integrantes 

ainda formam um arquipélago. 

 

A reação colegiada foi rápida. 

Uma solicitação da ministra 

Cármen Lúcia, atendida 

prontamente pelo ministro Luiz 

Fux, de pautar imediatamente no 

plenário virtual para julgamento 

acelerado o mandado de 

segurança impetrado contra a 

decisão. Agora, Marques se vê 

confrontado com um fato por vezes 

ignorado por aqueles que observam o 

tribunal e seus frequentes arroubos 

individuais de fora – e talvez pelo 

próprio Marques, antes se tornar 

ministro. Uma maioria de 

ministros pode se unir para limitar 

abusos de poderes individuais uns dos 

outros. É um movimento custoso, e é 

raro que, no cálculo final de suas outras 

prioridades, os ministros se sintam 

suficientemente provocados para fazer 

isso – mas não só é possível, como 

acontece. 

 

A forma pela qual a ministra Cármen 

Lúcia propõe o controle colegiado nesse 

caso – um mandado de segurança contra 

decisão do relator de um processo no 

Supremo – significaria certamente a 

abertura de uma via procedimental de 

controle de decisões de ministros do 

Supremo que, até o momento, o tribunal 

não parecia disposto a aceitar. Por que 

então os ministros se movimentariam 

nesse sentido neste caso? 

 

Para entender isso é fundamental 

compreender que a decisão específica de 

Marques foi excepcional não por ser um 

uso de poder individual em um tema 

controverso e de alta magnitude política. 

Nisso, ela talvez não seja tão diferente de 

muitas outras. Ao suspender a decisão 

colegiada do TSE por meio de uma 

decisão individual Marques fez algo que 

está normalmente dentro de seus 

poderes formais e que diversos 

ministros também já fizeram, seja em 

relação a outros tribunais superiores, 

seja em relação ao próprio TSE. Ocorre 

que a decisão suspendida não é uma 

decisão qualquer, de uma outra 

instituição qualquer, em um contexto 

qualquer. É uma afronta absolutamente 

excepcional ao TSE e, indiretamente, ao 

próprio Supremo. 

 

A cassação de Francischini, deputado 

estadual do Paraná, tem impacto muito 
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maior do que a política local. O que 

motivou a cassação foram 

suas declarações afirmando que 

urnas eleitorais teria sido 

fraudadas e que ele teria tido 

acesso a provas documentais das 

alegadas fraudes. Ao cassar o seu 

mandato por essas declarações, o TSE 

enquadrou a internet e as redes sociais 

no conceito de meios de comunicação 

social, anulando os votos do candidato e 

impedindo que esse comportamento 

individual beneficiasse o seu partido 

político ou coligação. Em um contexto 

em que o Supremo, o TSE e o sistema 

eleitoral têm sido alvos de seguidos 

ataques, esse não era um caso comum. 

Trata-se de um claro precedente 

marcando tal comportamento como 

inaceitável. Sinalizando que quem 

espalhar desinformação para atacar o 

próprio processo eleitoral será 

severamente punido. 

 

Mais ainda, trata-se de sinalização feita 

com a participação de três ministros do 

Supremo que compõem o TSE, Luís 

Roberto Barroso, Edson Fachin e 

Alexandre de Moraes (respectivamente, 

o presidente anterior, o presidente atual 

e o futuro presidente do TSE). Todos 

profundamente envolvidos com a defesa 

do sistema eleitoral brasileiro e com a 

repressão de milícias virtuais e à 

divulgação de notícias falsas – e, por isso 

mesmo, constantemente atacados por 

esses mesmos grupos e indivíduos. 

 

A gravidade da afronta parece clara. Mas 

o que dizer do mecanismo específico 

pelo qual a ministra Cármen Lúcia 

viabiliza a reação colegiada? Mandado 

de segurança contra decisão 

monocrática de ministro não é algo 

geralmente aceito pelo Supremo, sendo 

que, em diversas decisões anteriores, o 

tribunal já rejeitou tal possibilidade. 

 

Foi assim em recurso em mandado 

de segurança de 2019, em que se 

afirma que “a jurisprudência deste 

tribunal é invariável ao afirmar o 

descabimento de mandado de 

segurança contra atos provenientes de 

seus órgãos colegiados ou mesmo de 

seus membros, individualmente, no 

exercício da prestação jurisdicional, 

porquanto impugnáveis somente pelos 

recursos próprios ou pela via da ação 

rescisória, como consectário do sistema 

processual”, em decisão de que 

participaram os ministros Toffoli, Celso 

de Mello, Gilmar Mendes, 

Lewandowski, Cármen Lúcia, Fux, Rosa 

Weber, Barroso, Fachin e Alexandre de 

Moraes, vencido solitariamente o 

ministro Marco Aurélio. Foi assim 

também em diversas outras decisões no 

mesmo sentido tomadas 

em 2013, 2014, 2016 e 2019. 

 

Mas nessa própria jurisprudência em 

que normalmente se recusa tal 

possibilidade de controle há também a 

chave para se entender em que medida 

ela poderia ser excepcionalmente 

admitida. Assim, conforme ementa de 

acórdão de junho de 2020, de 

relatoria do ministro Edson Fachin: “a 

jurisprudência desta Suprema Corte é 

uníssona no sentido de afirmar 

incabível mandado de segurança 

contra ato judicial por ela própria 

emanado, inclusive aqueles proferidos 

por seus Ministros, salvo nas 

hipóteses de teratologia, 

ilegalidade ou abuso flagrante”. 

 

É nesse contexto que se insere a 

solicitação de pauta urgente da ministra 

Cármen Lúcia, a qual só faz sentido caso 

ela própria concorde com o pedido e 

talvez acredite ser capaz de convencer 

uma maioria dos demais ministros desse 

posicionamento. Caso contrário, 

bastaria aplicar o entendimento 
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“normal” estabelecido nesses 

precedentes reiterados do tribunal. O 

que foi confirmado pelo seu voto 

posteriormente apresentado no 

Plenário Virtual, em que afirma 

expressamente que “toda regra 

comporta exceção” – no que foi 

acompanhada pelos ministros Fachin e 

Moraes, antes do julgamento ser 

suspenso por um pedido de vista de 

André Mendonça. Resta, no entanto, 

a seguinte dúvida: devemos 

compreender o voto de Cármen Lúcia e 

daqueles que a acompanhariam como 

uma sinalização de que a decisão de 

Nunes Marques foi teratológica, ilegal 

ou flagrantemente abusiva? 

 

Para entender esses movimentos, é 

fundamental entender o contexto em 

que eles ocorrem. Consideremos o 

precedente de 2020, em que o Supremo 

afirmou – vencido, novamente, apenas o 

ministro Marco Aurélio, que não está 

mais no tribunal – que não caberia um 

mandado de segurança como esse, salvo 

em tais hipóteses excepcionais. No caso, 

tratava-se questionamento da decisão 

do ministro Dias Toffoli, então 

presidente do Supremo, que determinou 

a instauração do “inquérito das Fake 

News”, designando como relator o 

ministro Alexandre de Moraes. E aqui 

reside uma diferença fundamental entre 

aquele mandado de segurança e o que 

agora se analisa: apesar de formalmente 

similares, em seu sentido concreto este 

caso anterior tem o significado oposto da 

atual decisão de Marques. Em uma, 

temos o Supremo se unindo em defesa 

contra a proliferação de notícias falsas e 

ataques contra si mesmo e as demais 

instituições democráticas. Na outra, 

temos um ministro individualmente 

atuando contra uma importante medida 

tomada pelo TSE (incluindo três outros 

ministros do Supremo) em defesa do 

processo eleitoral. 

De tal forma, o mandado de segurança 

contra a decisão de Nunes Marques se 

parece mais com outros casos recentes 

em que um ministro do Supremo teve 

suas decisões individuais 

imediatamente suspensas por outros 

ministros. Marco Aurélio, ministro 

aposentado do Supremo, esteve diversas 

vezes na mesma posição de Nunes 

Marques em casos recentes. Em 2016, 

quando Marco Aurélio determinou 

individualmente o impedimento do 

senador Renan Calheiros continuar da 

presidência do Senado depois de ter uma 

denúncia aceita contra si, a então 

presidente, ministra Cármen Lúcia, 

imediatamente pautou o processo em 

que se dava essa discussão para que o 

colegiado derrubasse tal decisão. Em 

2018, Toffoli suspendeu liminar de 

Marco Aurélio que afirmava, 

contrariamente ao posicionamento do 

Supremo naquele momento, a 

inconstitucionalidade da prisão 

imediata após condenação em segunda 

instância e determinava a soltura de 

todos os presos nessa situação. Em 

2020, Fux acatou pedido de suspensão 

contra decisão de Marco Aurélio que 

havia determinado a soltura de André do 

Rap por excesso de prazo da prisão 

preventiva, em uma decisão que muito 

se assemelha com a que agora se propõe, 

uma vez que ali se admitia 

excepcionalmente, em vista da 

gravidade da decisão atacada, com o 

referendo de outros oito ministros do 

tribunal, a admissibilidade de um 

instituto normalmente não cabível. 

 

(Aqui, uma peculiar ironia: caso decida 

admitir esse mandado de segurança, o 

Supremo estaria se alinhando em 

alguma medida ao posicionamento 

vencido do próprio Marco Aurélio, o 

qual reiteradamente admitia o 

cabimento de mandado de segurança 
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contra decisões do Supremo e de seus 

ministros.) 

 

Mas não seria essa a primeira vez que o 

próprio Nunes Marques se encontra em 

posição semelhante no curto período em 

que se encontra no tribunal. Foi assim, 

por exemplo, quando determinou 

unilateralmente, em uma das piores 

decisões da história do Supremo, a 

liberação de cultos na Páscoa durante a 

pandemia. Dada na véspera das 

festividades, a decisão produziria seus 

efeitos antes de poder ser controlada 

pelo colegiado. Mesmo assim, houve 

rápida resposta do plenário. Marques 

viu ali o Supremo se unir para 

imediatamente pautar o julgamento de 

ações sobre esse tema, rejeitando o seu 

entendimento e sinalizando de maneira 

clara e enfática o equívoco dessa decisão, 

que, além de tudo, afrontava 

simbolicamente o posicionamento 

reiterado do tribunal no combate a 

pandemia. É possível que agora 

Marques se encontre novamente na 

mesma situação. 

 

É verdade que ministros do 

Supremo podem tomar 

individualmente decisões que 

produzam efeitos gravíssimos, e às 

vezes fatos consumados, antes mesmo 

que o tribunal tenha oportunidade de as 

controlar. Mas também é verdade que, 

quando suficientemente motivado, o 

tribunal pode ser capaz de se mobilizar 

para colegiadamente sinalizar seu 

repúdio do comportamento individual e 

derrubar sua decisão, mesmo se valendo 

de brechas procedimentais e medidas 

que normalmente não seriam admitidas. 

As motivações para essa união 

momentânea podem ser muitas, dos 

impactos do caso à afronta que a decisão 

significa ao próprio Supremo, e o cálculo 

varia de ministro para ministro. Mas não 

seria a primeira vez que ministros do 

Supremo sinalizariam que tempos 

excepcionais requerem medidas 

excepcionais de controle de arroubos 

individualistas. Tudo depende 

sobretudo da liderança de um ministro 

relator (como é o caso de Cármen Lúcia) 

e a anuência de seu presidente (como é o 

caso de Fux). 

 

Em uma contrarreação, a decisão de 

Nunes Marques de pautar sua liminar 

imediatamente na turma, no mesmo dia 

em que se daria o julgamento do 

mandado de segurança contra ele no 

Plenário Virtual já é, em um certo 

sentido, uma consequência concreta da 

movimentação de Cármen Lúcia e 

Fux. O pedido de vista de André 

Mendonça, suspendendo o julgamento 

e impedindo que ele se encerre nas vinte 

e quatro horas previstas, se soma a essa 

estratégia e beneficia Marques ao criar a 

possibilidade de que o mandado de 

segurança perca seu objeto antes de ser 

decidido, em uma movimentação 

individual que não é incomum no 

Supremo. Mas pautar imediatamente o 

mandado de segurança e sinalizar a 

possibilidade de derrubar a decisão de 

Marques por essa forma pode já ter 

produzido o resultado que Cármen Lúcia 

pretendia: garantir que essa liminar 

fosse imediatamente submetida a um 

órgão colegiado do tribunal. 

 

Ser capaz de fazer isso sem ter que se 

valer de um uso inovador do mandado 

de segurança contra decisão de um 

ministro do Supremo pode, inclusive, 

ser uma solução mais confortável para 

todos os envolvidos. Mas aconteça o que 

acontecer, a possibilidade do uso dessa 

ameaça não será esquecida pelos demais 

membros do tribunal e, com ou sem um 

resultado final, estamos diante de um 

exemplo importante de como pautar ou 

não pautar um processo pode gerar 

efeitos concretos que por vezes passam 
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despercebidos quando focamos apenas 

em acórdãos, votos e decisões. 

 

Nunes Marques provavelmente verá seu 

entendimento ser superado, seja na 

turma, seja no plenário, seja na sua 

reafirmação em outros casos concretos 

no TSE. Crescentemente isolado, ele tem 

se colocado como vencido em casos em 

que o Supremo se une. Em um tribunal 

famoso por suas disputas internas, e que 

tem se unido pela gravidade da 

pandemia e em defesa contra os atuais 

ataques ao processo democrático e às 

instituições, isso não é pouco. Mais 

ainda: em um tribunal habituado a 

conviver com decisões individuais de 

alta magnitude, e que raramente 

despertam esse tipo de reação colegiada, 

talvez haja aqui uma característica 

distinta da decisão de Marques: ela não 

é apenas errada no mérito ou grave nas 

consequências, mas também uma 

espécie de afronta ao TSE e ao próprio 

Supremo. 

 

THOMAZ PEREIRA – Professor da 

FGV Direito Rio 

 
https://www.jota.info/stf/supra/nunes
-marques-testa-os-limites-da-
ministrocracia-07062022  
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Desoneração da gasolina 
demanda liberação da LRF. 
Pacote tem custo de R$ 40 bi 
 
Com as medidas, uma inflação mais alta 
pode estar sendo contratada para 
janeiro de 2023 
 
FABIO GRANER 
BÁRBARA BAIÃO 
07/06/2022 08:55 
 
comentários 

Coletiva à imprensa sobre a PLP 

18/2022 / Crédito: Alan Santos/PR 

 

A desoneração do PIS/Cofins na 

gasolina vai precisar de um comando 

para liberar a compensação exigida pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). É 

mais provável que isso seja feito no 

âmbito do PLP 18/2022, que está sendo 

negociado no Senado e é parte da 

costura anunciada que vem sendo 

conduzida pelo governo federal. Mas 

também há a possibilidade de estar na 

PEC, cujo texto está sendo finalizado e 

permitirá aos estados zerarem o ICMS e 

serem compensados pelo governo 

federal. 

 

Essa questão pode fazer com que essa 

redução de tributos demore mais que 

alguns dias, embora algumas fontes 

apontassem que a ideia era a de o corte 

sair rapidamente. O anúncio feito nesta 

noite de segunda-feira (6/6) pelo 

presidente Jair Bolsonaro não deixou 

claro o momento em que isso ocorrerá. 

Há outras fontes indicando que a 

vigência do corte de PIS/Cofins e da Cide 

ficará para julho, efetivando-se somente 

quando o PLP 18/2022 e a PEC da 

compensação do ICMS zerado no diesel 

também estiverem aprovadas. 

 

No total, o pacote dos combustíveis tem 

um custo previsto da ordem de R$ 40 

bilhões, até o fim deste ano, embora 

algumas fontes apontem que a conta 

pode encostar nos R$ 50 bilhões. Desse 

montante, entre R$ 20 bilhões e R$ 25 

bilhões referem-se às compensações aos 

estados. O restante é das desonerações, 

que no anúncio incluíam etanol e gás — 

só a gasolina custaria R$ 13 bilhões, se 

valer a partir de 1º de julho, valor que 

pode subir para perto de R$ 15 bilhões se 

já for adotada nesta semana. No 

próximo ano, já com o novo governo, 

tudo voltaria ao normal — ou seja, uma 

inflação mais alta pode estar sendo 

contratada para janeiro de 2023. 

 

O desenho anunciado por Bolsonaro 

joga mais pressão sobre o Congresso 

para aprovar, de maneira acelerada, 

tanto o PLP 18/2022, que inclui como 

serviços essenciais energia e 

combustíveis, quanto a PEC, que ainda 

não foi enviada, mas trará o mecanismo 

de compensação financeira, a partir de 

1º de julho. 

 

Como fazer para acelerar os ritos de 

tramitação da mudança constitucional 

ainda não está claro. Minutos após o 

anúncio no Planalto, senadores ainda 

tentavam entender os detalhes, mas 

nomes, inclusive da oposição, indicavam 

irritação nas conversas ao perguntar, de 

maneira retórica, quem ficaria contra 

reduzir impostos sobre combustíveis em 

https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
https://www.jota.info/autor/barbara-baiaojota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/desoneracao-da-gasolina-demanda-liberacao-da-lrf-pacote-tem-custo-de-r-40-bi-07062022#respond
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/pis-cofins-13052021
https://www.jota.info/tudo-sobre/lrf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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ano eleitoral. O secretário de Fazenda de 

São Paulo, Felipe Salto, já atacou a 

proposta duramente, tanto na 

sexta, ao JOTA, como hoje, após o 

anúncio de Bolsonaro. 

 

Articuladores do governo mantêm a 

desconfiança sobre a disposição do 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), em avançar com o projeto. 

Mas apostam na cobrança da fatura do 

pagamento de emendas de relator para 

obter os votos pela aprovação, incluindo 

o interesse do próprio político mineiro 

em eventualmente usar o instrumento 

para costurar a própria recondução na 

Presidência. 

 

O Ministério da Economia foi forçado a 

aceitar fazer medidas para a gasolina, o 

que vinha rejeitando desde o início do 

ano. A tese no time de Paulo Guedes era 

que isso beneficiaria os mais ricos e 

ainda levantaria questões ambientais. A 

derrota da área econômica, porém, foi, 

por ora, atenuada com a contenção de 

medidas de subsídio direto aos 

combustíveis, que também eram alvo de 

pressão pela classe política. 

 

O único gasto deve ser a compensação da 

zeragem do ICMS, que a PEC retirará do 

teto de gastos, mas que sensibilizará o 

resultado fiscal. Como há folga na meta 

de resultado primário, isso não é um 

problema legal para o governo. Mas o 

efeito será uma dívida que cairá menos 

do que poderia, sem qualquer garantia 

de que as medidas tributárias terão total 

impacto nos preços ao consumidor. 

 

Vale lembrar que o corte do PIS/Cofins 

no diesel não chegou às bombas. O 

governo tem na situação internacional 

uma boa justificativa para as medidas. 

Mas é inescapável a pecha de eleitoreiro 

para esse pacote, que, de tão 

improvisado, sequer permitiu um 

cerimonial decente no anúncio pelo 

presidente Jair Bolsonaro, que teve que 

ficar esperando Pacheco e Lira para 

poder começar a falar. 

 

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 

BÁRBARA BAIÃO – Analista de 

Congresso em Brasília. Passou pelas 

redações da CBN e CNN Brasil, com foco 

na cobertura do Legislativo. 

Email: barbara.baiao@jota.info 

 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/desoneracao-da-
gasolina-demanda-liberacao-da-lrf-
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Brasil 

TCU não deve ser obstáculo a 
ação sobre preço 
 
Ministro do tribunal afirma que ‘agora’ 
nada será feito contra eventual drible de 
regras fiscais relacionado a subsídio 
para segurar preços dos postos 
 
Por Murillo Camarotto — De Brasília 
06/06/2022 05h00  Atualizado há 6 
horas 

 
Apesar das críticas internas às tentativas 

de forçar uma queda artificial nos preços 

dos combustíveis, o Tribunal de Contas 

da União (TCU) dificilmente vai colocar 

algum obstáculo nos planos do governo. 

Segundo o Valor apurou, quaisquer 

medidas que venham a driblar as regras 

fiscais, especialmente o teto de gastos, só 

deve ser analisada pelo órgão de 

controle no futuro - ou seja, depois das 

eleições. 

 

“O TCU está letárgico. Pode fazer algo o 

futuro. Agora não”, admitiu um 

ministro, ao responder sobre os planos 

do governo de criar um subsídio para os 

combustíveis usando recursos oriundos 

dos dividendos da Petrobras. 

 

Na área técnica, primeira responsável 

pela análise das contas do governo, a 

avaliação é ainda mais crítica. “Acho a 

medida populista e, apesar do custo alto, 

tenho impressão de que terá pouco 

impacto direto na vida da população, 

especialmente se ficar só no diesel”, 

informou um auditor, que também não 

gosta do formato da proposta em estudo. 

 

“Do ponto de vista fiscal, não vejo como 

caso claro de crédito extraordinário, e 

acho que tirar do teto desmoraliza mais 

um pouco a regra. Seria melhor 

redesenhar e colocar algo crível no lugar, 

mas isso demandaria compromisso 

político que hoje simplesmente não 

existe. Estamos vivendo de remendos”, 

criticou. 

 

Na semana passada, o jornal “O Globo” 

revelou que a equipe econômica 

reservou até R$ 25 bilhões para bancar 

um subsídio ao óleo diesel e reduzir o 

preço do combustível nas bombas até o 

fim do ano. A medida seria um efeito da 

pressão exercida pela ala política do 

governo, especialmente os líderes do 

Centrão, sobre o presidente Jair 

Bolsonaro. 

 

De acordo com fontes do governo, a 

fonte de recursos para o subsídio 

poderia ser os dividendos da Petrobras 

pagos à União. A petroleira deve pagar 

em 2022 pelo menos R$ 24,6 bilhões em 

dividendos ao Tesouro Nacional. 

 

Essa estratégia estaria em linha com o 

discurso do presidente e de políticos do 

Congresso de que os lucros da Petrobras 

seriam revertidos em benefício da 

população. Assessores do ministro da 

Economia, Paulo Guedes, argumentam 

que o crescimento da arrecadação teria 

aberto alguma “folga” no Orçamento. 

 

O problema é, justamente, fazer com que 

o desembolso aconteça dentro da regra 

do teto de gastos, que barra o 

crescimento das despesas federais acima 

da inflação do exercício anterior. A 

depender da estratégia para furar o teto, 

o TCU poderia atuar. 

 

Integrantes e aliados do governo têm 

discutido também outras medidas que 

poderiam reduzir um pouco os preços 

dos combustíveis cobrados nos postos. 

Uma dessas medidas, mencionada nos 

últimos dias, seria a decretação de 
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calamidade nacional, o que abriria 

caminho para gastos extras com 

subsídios. A equipe econômica é contra. 

 

Uma proposta de emenda à Constituição 

também foi cogitada com objetivo de 

permitir gastos adicionais com um 

futuro subsídio. E há ainda a proposta de 

impor um teto ao ICMS cobrando pelos 

Estados sobre os combustíveis (leia 

abaixo). Essa proposta, como informou 

o Valor na semana passada, tem a 

simpatia da equipe do ministro da 

Economia, Paulo Guedes. 

 

Caso o TCU venha atuar em relação à 

medida que for escolhida sobre os 

combustíveis, o governo mantem hoje 

uma relação política mais estável com o 

tribunal - após um período mais 

complicado - e vem colhendo vitórias 

importantes. 

 

Mesmo com dificuldades e alguns 

atrasos, foram aprovados nos últimos 

meses a privatização da Eletrobras e o 

leilão do 5G de telefonia móvel, pautas 

que prometiam ser complicadas. 

 

Um dos responsáveis é o ministro Jorge 

Oliveira, nomeado por Bolsonaro em 

2020, na vaga do ministro aposentado 

José Múcio. Oliveira, que é amigo da 

família Bolsonaro, ganhou uma 

influência incomum para novatos e vem 

conseguindo fazer andar a agenda do 

governo no TCU. 

  
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/06/tcu-nao-deve-ser-
obstaculo-a-acao-sobre-preco.ghtml  
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Finanças 

Cliente quer economizar 
tempo e dinheiro com bancos 
 
A relação do brasileiro com os serviços 
bancários é pragmática 
 
Por Álvaro Campos — De São Paulo 
06/06/2022 05h02  Atualizado há 6 
horas 

 

 
A relação do brasileiro com os serviços 

bancários é pragmática. Ele não quer um 

banco que proteja o meio ambiente ou 

seja socialmente engajado, apesar de 

esses temas estarem na moda. Ele quer 

economizar tempo e dinheiro. É o que 

mostra uma nova pesquisa da Bain & 

Company com mais de 30 mil clientes. 

 

O levantamento apontou que os 

elementos funcionais, aqueles 

relacionados aos atributos objetivos que 

o produto ou o serviço oferecem ao 

consumidor, são os que mais pesam na 

decisão. 

 

Entre as razões mais apontadas pelos 

entrevistados lidera a lista o item “Me 

ajuda a não perder tempo”, escolhida 

por 40% dos ouvidos. Na sequência, 

aparecem “Me ajuda a economizar 

dinheiro”, com 37%, “Me oferece 

produtos e serviços de qualidade”, com 

36%, “Reduz complexidade e facilita a 

minha vida”, com 32%, e “Me ajuda a 

ganhar dinheiro”, com 29%. 

 

Ainda assim, os clientes de baixa, média 

e alta renda dão valor diferente para 

alguns elementos. Enquanto o primeiro 

grupo prioriza a economia de tempo, os 

clientes de maior poder aquisitivo 

colocam a qualidade dos produtos e 

serviços no topo das prioridades. 

Também chama a atenção o quanto os 

clientes de menor renda valorizam mais 

a “ajuda para serem mais organizados”, 

enquanto os de maior renda valorizam a 

“recompensa por ser um cliente fiel”. 

 

Fenômeno parecido ocorre quando os 

dados são analisados pela idade dos 

respondentes. Pessoas até 25 anos dão 

mais relevância para economia de 

dinheiro e de tempo, e também para o 

tema de organização. O público acima 

dos 40 anos valoriza, em primeiro lugar, 

a otimização de tempo e, na sequência, a 

qualidade. A possibilidade de maior 

acesso a informações, produtos e 

serviços também ganha mais destaque 

junto a estes clientes. 

 

Desenvolvido pela Bain em 2016, o 

esquema de “Elementos de Valor” 

representa as aspirações por trás das 

relações dos clientes com marcas e 

empresas. As empresas e os setores que 

desempenham bem múltiplos elementos 

de valor registram crescimento de 

receita mais acelerado e clientes mais 

leais, com índices mais altos de NPS - 

métrica de satisfação dos usuários. A 

consultoria identificou 30 atributos, 

divididos em quatro categorias: 

funcional, emocional, mudança de vida e 

impacto social. 

 

Dos dez primeiro elementos citados 

pelos clientes de bancos brasileiros, oito 

são funcionais e dois emocionais: “Me 

ajuda a ter acesso a informações, 
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produtos e/ou serviços”, com 28% das 

menções, e “Me ajuda e me preocupar 

menos e me sentir mais seguro”, com 

25%. Um elemento de mudança de vida 

só vai aparecer na 14ª posição, “Me 

motiva a atingir meus objetivos”, com 

18%. E um elemento de impacto social só 

aparece na 24ª colocação, “Me ajuda a 

ajudar os outros e o mundo”, com 6% 

das respostas. 

 

Silvio Marote, sócio de serviços 

financeiros da Bain, explica que em 

muitos países os bancos ainda são vistos 

pelos clientes como um “mal 

necessário”, mas que no Brasil há um 

viés mais positivo sobre as instituições 

financeiras do que a média global. “O 

NPS de serviços financeiros vem 

evoluindo ao longo do tempo aqui no 

Brasil. Ainda assim, hoje é muito mais 

fácil mudar de banco, então todas as 

instituições estão disputando um maior 

‘share of wallet’, ter a principalidade do 

cliente. É um jogo de profundidade no 

relacionamento”, diz. 

 

Ele aponta que muitas fintechs possuem 

bases de dezenas de milhões de clientes, 

mas quando se analisa o engajamento, 

os números são bem menos 

impressionantes. “As instituições 

tentam se diferenciar, ter propostas de 

valor distintas para cada público. Todo 

mundo vem entregando o básico bem, 

então vira uma commodity. A questão é 

como as marcas vão se diferenciar ao 

olhos dos clientes. Quanto mais pontos 

de elementos de valor ela acaba tocando, 

melhor para essa estratégia.” 

 

O executivo lembra que, como o Brasil 

ainda é um país de baixa renda, o 

consumidor acaba mesmo priorizando 

economia de tempo e dinheiro, 

enquanto aspectos ambientais, sociais e 

de governança (ESG, na sigla em inglês) 

terminam no fim da fila. “O cliente 

pensa: ‘ah, legal que isso faz bem para a 

sociedade’, mas ainda assim ele vê 

muitas coisas mais importantes antes 

disso.” 

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

ia/2022/06/06/cliente-quer-

economizar-tempo-e-dinheiro-com-

bancos.ghtml  
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Empresas 

Abílio Diniz será novo vice-
presidente do conselho do 
Carrefour Brasil 
 
A gestora americana Advent, que era 
sócia controladora do Grupo Big, 
comprado pelo Carrefour em 2021, 
tornou-se acionista minoritária e 
indicará nomes para o conselho da 
varejista 
 
Por Adriana Mattos, Valor — São Paulo 
06/06/2022 10h20  Atualizado há uma 
hora 

 
O Carrefour fará mudanças em sua 

governança corporativa no Brasil, a 

primeira e mais profunda desde que a 

companhia abriu capital, em 2017. 

 

Alexandre Bompard, presidente 

do Carrefour no mundo, será o 

presidente do conselho e Abilio 

Diniz passa de membro do conselho a 

vice-presidente do colegiado, apurou 

o Valor. 

 

Além disso, a gestora 

americana Advent, que era sócia 

controladora do Grupo Big, comprado 

pelo Carrefour em 2021, tornou-se 

acionista minoritária e indicará nomes 

para o conselho da varejista. 

 

Os membros independentes do conselho 

de administração também serão 

trocados. 

 

Essa troca faz parte do processo de 

mudanças na posição acionária do 

grupo, iniciada com a compra do Big. No 

caso da Advent, como a companhia 

recebeu parte da venda do Big em novas 

ações do Carrefour (cerca de R$ 2,25 

bilhão), a gestora passa a ter pouco 

menos de 6% da empresa. 

 

A expectativa do mercado é 

que Península Participações, de 

Abilio, e os franceses do Carrefour 

possam ter tido alguma diluição nesse 

processo. A Península tinha em maio 

7,2% da empresa, como relatado no 

último formulário de referência na 

bolsa, e os franceses, 67,5%. O restante 

dos papéis (25,1%) estão no mercado. No 

começo do ano, Carrefour tinha 71,6% e 

a Pensínsula, 7,6%, e 20,7% estava em 

circulação na bolsa. 

 

A empresa informou ao mercado que seu 

conselho de administração vai se reunir 

ainda hoje para deliberar sobre 

convocação de assembleia de acionistas 

para tratar da composição do colegiado. 

 

“A administração da companhia 

manterá seus acionistas devidamente 

informados, nos termos da legislação 

aplicável, sobre os desdobramentos 

relacionados ao tema em questão”, diz o 

Carrefour Brasil. 

 

 
A expectativa do mercado é que 

Península Participações, de Abilio, e os 

franceses do Carrefour possam ter tido 

alguma diluição nesse processo — Foto: 

Silvia Costanti / Valor 
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Empresas 

Petrobras: Câmbio deve jogar 
lucro acima do previsto, diz 
Credit Suisse 
 
Por outro lado, dizem os analistas, as 
ações estão incorporando um desconto 
de risco significativo. Dentre os riscos, 
estão o de precificação de combustível e 
investimento, além das eleições 
presidenciais em 2022 
 
Por Cristiana Euclydes, Valor — São 
Paulo 
06/06/2022 10h50  Atualizado há uma 
hora 

 
A Petrobras representa uma grande 

história de reviravolta corporativa, ao 

reduzir sua dívida líquida e pagar 

dividendos sem precedentes, e seu lucro 

por ação em 2022 deve vir acima do 

previsto anteriormente impulsionado 

por resultados positivos de câmbio sem 

efeito caixa no primeiro trimestre de 

2022, diz o Credit Suisse, em relatório. 

 

Os analistas Regis Cardoso e Marcelo 

Gumiero escrevem que atualizaram seu 

modelo para a empresa, e preveem lucro 

por ação 6% maior, em US$ 3,99, 

enquanto mantiveram suas estimativas 

de lucro antes de juros, impostos, 

depreciação e amortização (Ebitda) 

praticamente inalteradas para 2022, em 

US$ 56,30 bilhões, e para 2023, em US$ 

52,37 bilhões. 

 

Segundo eles, o processo de recuperação 

da Petrobras levou tempo e muito 

esforço diligente. Nos últimos cinco 

anos, a empresa desalavancou e agora 

está retornando valor aos acionistas com 

rendimentos sem precedentes, escrevem 

eles. A empresa reduziu sua dívida 

líquida em cerca de US$ 82 bilhões e 

pagou cerca de US$ 35 bilhões em 

dividendos, com cerca de US$ 28 bilhões 

apenas em 2021 e 2022. 

 

Já suas despesas com vendas, gerais e 

administrativas unitárias caíram 36% e 

seu custo unitário de extração caiu 44%, 

dizem os analistas. Além disso, nos 

últimos cinco anos, 

a Petrobras contribuiu com cerca de 

R$ 1 trilhão em impostos para a 

sociedade brasileira, valor suficiente 

para financiar o programa Auxílio 

Brasil, antigo Bolsa Família, por cerca de 

31 anos. 

 

Por outro lado, dizem os analistas, as 

ações estão incorporando um desconto 

de risco significativo. Dentre os riscos, 

eles destacam o de precificação de 

combustível e investimento, além das 

eleições presidenciais no Brasil em 

2022, que devem gerar volatilidade à 

frente. “Em nossa opinião, os retornos 

superam os riscos”. 

 

O Credit Suisse tem recomendação de 

compra para os recibos de ações (ADRs) 

da Petrobras negociadas na Bolsa de 

Nova York, com preço-alvo de US$ 17, 

potencial de alta de cerca de 20% ante o 

fechamento anterior. 

 

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/
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Os analistas Regis Cardoso e Marcelo 

Gumiero escrevem que atualizaram seu 

modelo para a empresa, e preveem lucro 

por ação 6% maior, em US$ 3,99 — Foto: 

Leo Pinheiro/Valor 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/06/petrobras-cambio-
deve-jogar-lucro-acima-do-previsto-
diz-credit-suisse.ghtml  
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Legislação 

STF pressiona Congresso 
sobre herança no exterior 
 
Ministros deram um ano para a Casa 
editar uma lei nacional que trate da 
cobrança de ITCMD 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
06/06/2022 05h03  Atualizado há 2 
horas 

 
Após a decisão, unânime, de sexta-feira 

do Supremo Tribunal 

Federal (STF) que deu o prazo de um 

ano para o Congresso Nacional 

editar uma lei nacional para tratar da 

cobrança 

de ITCMD sobre doações e herança

s de bens no exterior, os olhos agora se 

voltam à Casa Legislativa. Desde o início 

de maio, estão em tramitação conjunta 

na Câmara dos Deputados ao 

menos três projetos de lei sobre o 

assunto. Com o ultimato do STF, a 

tendência é que ela seja acelerada. 

 

A edição da lei é importante para que 

Estados possam voltar a fazer a cobrança 

do imposto nessas operações. Decisão 

do STF, com repercussão geral, de 

março deste ano, passou a vedar a 

exigência do ITCMD sobre bens no 

exterior com base em leis estaduais, sem 

lei complementar autorizando (RE 

851.108). 

 

Caso o Congresso não aprove lei no 

prazo estipulado pelos ministros do 

Supremo, o professor de direito 

constitucional da pós-graduação da 

PUC-SP, João Paulo Pessoa, afirma que 

isso não daria autonomia para os 

Estados legislarem. Para ele, nesse caso, 

o STF deverá achar uma nova solução, 

via julgamento, já que algo mais drástico 

poderia afetar a harmonia entre os 

poderes. 

 

O STF analisou o tema ao julgar uma 

ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão ajuizada pelo procurador-geral 

da República, Augusto Aras (ADO 67). 

Ele alegou demora do Congresso 

Nacional em aprovar uma lei sobre o 

assunto. O artigo 155, parágrafo 1º, 

inciso III, da Constituição determina a 

edição de lei complementar. 

 

No voto, o relator, ministro Dias Toffoli, 

afirma que apesar de existirem projetos 

de lei em tramitação “até o presente 

momento, contudo, nenhuma dessas 

proposições foi aprovada e 

transformada em lei complementar.” 

Assim, determinou que o Congresso 

aprove uma lei sobre o tema no prazo de 

um ano, a contar da data da publicação 

da ata de julgamento. Todos os 

ministros o acompanharam. 

 

Não é a primeira vez que o STF dá um 

ultimato ao Congresso. Em outro caso, 

foi reconhecida a demora em editar a lei 

complementar que deveria prever o 

montante que a União entregaria aos 

Estados e ao Distrito Federal a título de 

compensação pela desoneração, quanto 

ao ICMS, das exportações. O STF 

também fixou o prazo de 12 meses e 

conferiu ao Tribunal de Contas da União 

(TCU), na hipótese de esse prazo 

transcorrer, tarefas para a sua 

efetivação. 

 

O advogado Bruno Sigaud, do Sigaud 

Advogados, destaca que, além do 

impacto para os Estados, a nova lei 

complementar é relevante para o bolso 

do contribuinte. De acordo com ele, essa 

legislação poderá tratar de eventual 

compensação a ser feita entre o ITCMD 

pago no Brasil e o imposto recolhido no 
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exterior. “Essa diretriz nacional clama 

por urgência, sem dúvida alguma”, diz. 

 

Um dos três projetos em andamento está 

na Câmara dos Deputados desde 2013, o 

Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 

363, de autoria da deputada Erika Kokay 

(PT-DF). Ele passou a tramitar junto ao 

PLP nº 67, de 2021, do deputado 

Ricardo Barros (PP-PR) e ao PLP 37, de 

2021, de autoria do deputado Hildo 

Rocha (MDB-MA). 

 

Segundo a justificativa de Rocha, a 

demora na definição desta questão em 

âmbito federal fez com que Estados 

normatizassem o tema. Ele lembra que o 

Estado de São Paulo fez isso mediante a 

Lei nº 10.705, de 2000, declarada 

inconstitucional pelo Supremo. Na 

época desse julgamento, o governo 

paulista previu perdas de até R$ 5,4 

bilhões com as possíveis devoluções do 

que foi pago pelos contribuintes e 

também com o que deixaria de 

arrecadar. 

 

No PLP 37, o deputado detalha a qual 

Estado caberá a cobrança do ITCMD em 

cada situação: àquele onde se processa o 

inventário, onde fica o domicílio do 

doador, do beneficiário ou o local onde 

estão os bens. 

 

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

cia/2022/06/06/stf-pressiona-

congresso-sobre-heranca-no-

exterior.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Bolsonaro quer zerar ICMS do 
diesel, mas compensar apenas 
parte da perda dos estados 
com R$ 22 bilhões 
 
Pela proposta do governo federal, 
redução do preço contaria também com 
teto para imposto estadual que ainda 
precisa ser aprovado 
 
Por Manoel Ventura e Geralda Doca — 
Brasília 
06/06/2022 11h03  Atualizado há 2 
minutos 

 

 
Posto de combustíveis no Rio. Governo 

tenta baixar preço dos produtos — Foto: 

Lucas Tavares/Agência O Globo 

 

O governo do presidente Jair Bolsonaro 

quer compensar apenas parte da perda 

de arrecadação dos estados com a 

redução do ICMS sobre 

os combustíveis. O Palácio do Planalto 

pretende resolver o assunto o mais 

rápido possível, diante da proximidade 

das eleições. A quatro meses do pleito, o 

preço dos combustíveis é a principal 

dor de cabeça do governo. 

 

O Executivo trabalha para que seja 

aprovado o projeto em discussão 

no Senado Federal e já votado 

pela Câmara dos Deputados que 

limita em 17% o ICMS cobrado sobre 

os combustíveis, a energia elétrica e 

as comunicações. 

 

A intenção da equipe do ministro da 

Economia, Paulo Guedes, é permitir 

que o imposto cobrado apenas sobre o 

óleo diesel e sobre o transporte público 

seja zerado até o fim do ano. Para isso, 

pode compensar os estados com R$ 22 

bilhões. 

 

Essa compensação, porém, seria feita 

apenas sobre a parcela de 17% de ICMS 

que consta no projeto. Em alguns 

estados, o ICMS chega a mais de 30%. A 

diferença entre esse percentual e os 17% 

não seriam compensados. 

 

Pela ideia do governo, o imposto 

estadual sobre a gasolina e sobre 

a energia elétrica não seria zerado, 

apenas reduzido a 17% por meio do 

projeto de lei. Os governadores, porém, 

são contra essa proposta. 

 

A equipe de Bolsonaro quer montar um 

discurso de que todos precisam dar sua 

“contribuição” para reduzir o preço 

dos combustíveis, uma das principais 

dores de cabeça do presidente. 

 

O governo discute internamente 

diferentes formas de reduzir os 

impostos, mas nenhuma decisão foi 

anunciada. 

 

Guedes defende redução de 
imposto 
 
Nos bastidores, Guedes já fala que é 

possível reduzir os impostos porque isso 

está sendo feito por diversos países do 

mundo para segurar os preços. O 

imposto federal para o diesel, porém, já 

foi zerado, restando apenas os impostos 

estaduais. 

 

http://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/combustiveis/
http://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/combustiveis/
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/instituicao-governamental/senado-federal
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/instituicao-governamental/camara-dos-deputados
http://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/combustiveis/
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/energia
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/politico/paulo-guedes
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/energia
http://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/combustiveis/
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Pressionado pela ala política do governo, 

a equipe de Guedes reservou R$ 22 

bilhões para bancar um “subsídio” ao 

óleo diesel e reduzir o preço do produto 

nas bombas nas vésperas das eleições 

presidenciais e até o fim do ano. 

 

De acordo com fontes do governo, é 

possível usar esse dinheiro tendo como 

fonte os dividendos 

da Petrobras pagos à União. A 

petroleira deve pagar neste ano pelo 

menos R$ 24,6 bilhões em dividendos ao 

Tesouro Nacional. 

 

O uso dos dividendos alimenta o 

discurso de Bolsonaro e de políticos do 

Congresso de que irá reverter os lucros 

da empresa (criticados pelo próprio 

presidente) em benefício da população. 

 

Folga fiscal 
 
Além disso, assessores de Guedes 

argumentam que há uma folga fiscal 

causada pela arrecadação em alta. O 

problema é o teto de gastos (que impede 

o crescimento das despesas federais 

acima da inflação). Os valores, porém, 

serão pagos fora do teto de gastos. 

 

Para o governo, a dificuldade agora é 

como conseguir fazer com que a redução 

do preço chegue às bombas no 

curtíssimo prazo. Ministros do governo 

e aliados do centrão (o núcleo duro de 

partidos que apoia o presidente) cobram 

de Guedes uma solução nesta semana 

para o assunto. 

 

Auxiliares de Bolsonaro têm culpado o 

preço dos combustíveis pela baixa 

popularidade do presidente e também o 

desempenho dele nas pesquisas, atrás 

do ex-presidente Lula. 

 

Para permitir a compensação aos 

estados fora do teto de gastos a ideia 

mais forte é levar ao Congresso Nacional 

uma proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) que permita criar o subsídio 

diretamente na Constituição. 

 

A PEC, porém, tem uma tramitação 

lenta e é preciso apoio de 308 (de 513) 

deputados e de 49 (de 81) senadores em 

dois turnos de votação. Por isso, ela não 

é unanimidade dentro do governo. Uma 

parte do Executivo prefere uma medida 

provisória de crédito extraordinário, 

também fora do teto. 

 

País importa 30% do diesel que 
consome 
 
O Ministério da Economia quer 

subsidiar apenas o diesel e ainda é 

contra dar subsídio à gasolina. O 

argumento é que o país depende desse 

combustível para o transporte. Além 

disso, há uma situação complexa no 

mundo. 

 

Por conta da guerra da Ucrânia e de 

outros fatores, há uma baixa global nos 

estoques do produto. O Brasil importa 

30% do diesel consumido e empresas e o 

governo já se preocupam com a 

possibilidade de faltar o combustível no 

início do segundo semestre. 

 

Enquanto isso, o governo vai segurando 

os reajustes feitos pela Petrobras. A 

indicação de Caio Paes de Andrade no 

lugar de José Mauro Coelho (demitido 

com cerca de um mês no cargo) é uma 

forma de segurar os preços 

dos combustíveis por um período. 

Dentro do governo, o discurso é que não 

adianta dar um subsídio para o diesel se 

a Petrobras reajustar o preço no dia 

seguinte. 

 

 

 

 

 

https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/empresa/petrobras
http://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/combustiveis/
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/instituicao-governamental/ministerio-da-economia
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/empresa/petrobras
http://oglobo.globo.com/tudo-sobre/assunto/combustiveis/
https://oglobo.globo.com/tudo-sobre/empresa/petrobras
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Economia 

Mercado vê inflação em 8,9% 
e crescimento maior em 2022 
 
Por conta da greve, relatório Focus não 
tinha novas publicações desde 2 de 
maio. Estimativa para o PIB quase 
dobra, para avanço de 1,2% neste ano 
 
Por Gabriel Shinohara — Brasília 
06/06/2022 08h34  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Comércio em Icaraí: Focus aponta 

inflação de 8,89% para 2022 e 4,39% em 

2023 — Foto: Maria Isabel Oliveira 

 

Mais de um mês após a última 

divulgação do relatório Focus, o 

documento publicado nesta segunda-

feira pelo Banco Central (BC) aponta 

para inflação em 8,89% em 2022 e 

4,39% em 2023. 

 

O número é bem superior aos projetados 

pelo mercado na última edição do Focus, 

publicado no dia 2 de maio. Naquela 

oportunidade, a mediana das 

expectativas era de 7,89% este ano e 

4,1% em 2023. 

 

A meta de inflação deste ano é de 3,5% 

com intervalo de tolerância de 1,5 ponto 

percentual (p.p). Em março, o BC já 

havia admitido alta 

probabilidade de descumprimento da 

meta. Para 2023, a meta é de 3,25%, com 

piso de 1,75% e teto de 4,75%. 

 

Por conta da greve dos servidores do BC, 

o relatório Focus não foi publicado 

em quatro oportunidades durante o 

mês de maio. Com isso, as expectativas 

de mercado estavam defasadas desde o 

início do mês passado. 

  

Para o crescimento do PIB, o mercado 

atualizou suas projeções para 1,2% em 

2022 e 0,76% no próximo ano. Na 

última edição do Focus, a projeção dos 

agentes do mercado para o PIB era de 

0,7% em 2022 e 1% em 2023. 

 

Já a expectativa para a taxa básica de 

juros, a Selic, ficou em 13,25% para o 

final deste ano e 9,75% em 2023. No 

início do mês, a mediana de mercado era 

que a taxa terminaria 2022 em 13,25% 

ao ano e caíssem para 9,25% em 2023. 

 

Expectativas mais recentes 
 
A divulgação do BC nesta segunda-feira 

foi parcial, diversos indicadores 

acabaram não sendo publicados, como 

as projeções mais longas, para 2024 e 

2025, e de outros índices, como IGP-M, 

balança comercial e resultado primário. 

 

No entanto, o BC divulgou a mediana 

das projeções dos últimos cinco dias, 

que traz um sinal de como as 

expectativas podem avançar nas 

próximas semanas. As expectativas 

principais consideram as projeções de 

mercado dos últimos 30 dias. 

 

Levando em conta os últimos 5 dias, a 

inflação seria um pouco mais alta, de 9% 

em 2022 e 4,5% em 2023, assim como o 

PIB para este ano, que chega 1,5%. Já o 

crescimento para o ano que vem seria 

menor, de 0,47%. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bc-mantem-previsao-de-crescimento-de-1-em-2022-ve-alta-probabilidade-de-estouro-da-meta-de-inflacao-1-25446088
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bc-mantem-previsao-de-crescimento-de-1-em-2022-ve-alta-probabilidade-de-estouro-da-meta-de-inflacao-1-25446088
https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/bc-mantem-previsao-de-crescimento-de-1-em-2022-ve-alta-probabilidade-de-estouro-da-meta-de-inflacao-1-25446088
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Economia 

Eletrobras: Justiça derruba 
liminares e autoriza 
realização de assembleia de 
Furnas 
 
Encontro de debenturistas deve votar 
aporte de R$ 1,58 bilhão na Madeira 
Energia 

 
Denise Luna, Cynthia Decloedt e 
Luciana Collet, O Estado de S.Paulo 
06 de junho de 2022 | 11h50 

 
SÃO PAULO E RIO - O Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro cassou 

nesta segunda-feira, 6, a liminar que 

impedia a Assembleia Geral de 

Debenturistas de Furnas marcada 

para esta segunda e que deve votar um 

aporte de R$ 1,58 bilhão na Madeira 

Energia (Mesa). A decisão foi 

antecipada pelo Estadão/Broadcast e 

confirmada pela Eletrobras. 

 

A aprovação do aporte, que acontece por 

meio de um aumento de capital na Mesa, 

é essencial para dar andamento ao 

processo de privatização da Eletrobras, 

que pode movimentar até R$ 35 bilhões 

e tem precificação marcada para o dia 9. 

O Tribunal atendeu ao pedido de 

suspensão feito pela União. 

 

Sede da Eletrobras; Justiça 

autorizou realização da Assembleia 

Geral de Debenturistas de Furnas  Foto: 

Brendan McDermid/Reuters 

 

A assembleia de debêntures desta 

segunda está sendo convocada em 

segunda chamada, já que não houve 

quórum para a instalação na primeira, 

ocorrida no final de maio. Para a 

instalação da assembleia era necessário 

um quórum de 50% mais 1 dos 

debenturistas, e pouco mais de 33% 

estiveram presentes. Na segunda 

convocação, a assembleia pode ser 

instalada com quórum menor, de 30%. 

Essas debêntures foram emitidas em 

2019, num montante total de R$ 1,250 

bilhão, em duas séries, a primeira de R$ 

450 milhões e a segunda de R$ 800 

milhões. 

 

O Bradesco é detentor de 100% da 

primeira série das debêntures e de pouco 

mais de 20% da segunda série, que foi 

emitida com base na Lei 12.431, de 

debêntures de infraestrutura, com 

isenção fiscal. Os recursos foram 

direcionados para projetos da 

Hidrelétrica de Santo Antônio. 

 

Na sexta-feira, a Eletrobras comunicou 

que Furnas havia exercido o direito de 

preferência na subscrição de ações de 

Mesa, envolvendo R$ 681 milhões, antes 

de aprovado pelos debenturistas. O 

Estadão/Broadcast apurou que o aporte 

foi realizado para evitar aceleração de 

dívidas da Hidrelétrica de Santo Antônio 

e a execução de garantias dadas pela 

Eletrobras, de mais de R$ 8 bilhões. 

 

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

ias/geral,eletrobras-assembleia-

furnas,70004085773  
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Economia 

Ministro de Minas e Energia 
quer mudar toda a Petrobras, 
diz Bolsonaro 
 
Presidente voltou a dizer que a 
privatização da empresa é algo 'muito 
difícil' 
 
Eduardo Gayer, O Estado de S.Paulo 
06 de junho de 2022 | 12h02 

 
BRASÍLIA - O presidente Jair 

Bolsonaro afirmou nesta segunda-

feira, 6, que o ministro de Minas e 

Energia, Adolfo Sachsida, deseja 

promover mudanças 

na Petrobras para tentar conter a alta 

dos combustíveis em ano eleitoral. 

 

“A Petrobras estamos tentando mudar. 

Mudou o Ministro de Minas e Energia, 

que quer mudar agora a toda a 

Petrobras. Mas há uma dificuldade, 

reunião de conselhos, uma burocracia 

enorme, demora isso aí”, declarou o 

presidente em entrevista à TV 

Terraviva. 

 

Jair Bolsonaro, presidente da República; 

demissão de José Mauro Coelho da 

presidência da Petrobras abre espaço 

para trocas na diretoria Foto: Adriano 

Machado/ Reuters 

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o 

próprio anúncio da demissão de José 

Mauro Coelho da presidência da 

Petrobras abria espaço para trocas na 

diretoria, que, no entanto, ainda 

esbarram em questões administrativas 

da empresa. Para o lugar de Coelho, o 

governo indicou Caio Paes de 

Andrade, até então auxiliar do ministro 

da Economia, Paulo Guedes. 

 

Na mesma entrevista, Bolsonaro voltou 

a dizer que a privatização da Petrobras é 

algo “muito difícil”. “Conversei com o 

Ministro de Minas e Energia, ele tem 

essa intenção, deu pontapé inicial. Mas 

dificilmente vai para frente isso, 

correndo tudo certo vai uns quatro anos. 

Tem que modular isso, não pode 

simplesmente quem pagar mais vai 

levar”, afirmou, voltando a criticar a 

possibilidade de transferir um 

“monopólio estatal” para “monopólio 

privado”. 

 

A Petrobras ganhou, na semana 

passada, a recomendação do Conselho 

do Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI) para o governo 

incluir a companhia na lista de estudos 

de uma possível privatização. 

  

https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,ministro-energia-mudar-
petrobras-bolsonaro-
npre,70004085775  
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Economia 

Imposto de Renda não deve 
incidir sobre pensão 
alimentícia, decide STF 
 
Perda anual de arrecadação será de R$ 
1,05 bilhão, afirma AGU 

 

4.jun.2022 às 16h04Atualizado: 
5.jun.2022 às 16h04 
Natalie Vanz Bettoni 
CURITIBA 
 
O Imposto de Renda não deve incidir 

sobre valores recebidos como pensão 

alimentícia, segundo decisão 

do Supremo Tribunal Federal (STF) na 

noite de sexta (3). 

 

Prevaleceu o entendimento do relator, 

ministro Dias Toffoli, que defendeu que 

a pensão alimentícia não se trata de uma 

nova renda ou aumento patrimonial, já 

que são utilizados rendimentos 

anteriormente tributados por seu 

recebimento. 

 

"(...) Garantir as condições mínimas de 

existência dos dependentes financeiros 

com rendimentos tributados quando 

ingressaram no patrimônio do 

alimentante é renda insuscetível de mais 

uma tributação, verdadeira 

bitributação", afirmou o relator. 

 

O placar do julgamento foi de 8 votos a 

3. O ministro Gilmar Mendes teve voto 

divergente, justificando que a decisão 

geraria uma distorção no sistema, 

ferindo o princípio da capacidade 

contributiva. "No formato atual, há uma 

incidência única (e não dupla), apenas 

por quem recebe a pensão", disse no 

voto, complementando que há dúvida 

razoável sobre a constitucionalidade da 

incidência única no formato atual. 

 

A Advocacia-Geral da União 

(AGU) declara que a decisão levará a 

uma redução de cerca de R$ 1,05 bilhão 

na arrecadação anual. "O impacto tem 

aptidão a alcançar 6,5 bilhões, 

considerando-se o atual exercício e os 

cinco anteriores", afirmou Mendes em 

seu voto. 

 

A decisão se deu a partir do julgamento 

da ADI 5422, ação direta de 

inconstitucionalidade proposta pelo 

Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM) em 2015 acerca de artigos da 

Lei 7.713/1988 e do Regulamento do 

Imposto de Renda (RIR). 

 

O QUE MUDA COM A DECISÃO DO 

STF? 

 

Richard Domingos, diretor-executivo da 

Confirp Consultoria Contábil, explica 

que antes do julgamento, a pensão 

alimentícia era tributada mensalmente 

pelo Carnê Leão, o que muda com a 

decisão do STF. 

 

"Agora, quem recebe pensão alimentícia 

não precisará mais pagar o Carnê Leão 

mensalmente, e esse rendimento não 

será mais considerado como rendimento 

tributável em sua declaração de Imposto 

de Renda." 

 

Domingos diz que é necessário aguardar 

as modulações do julgamento, inclusive 

para verificar se haverá recuperação do 

imposto pago nos últimos cinco anos 

através de declaração retificadora, 

excluindo a pensão alimentícia dos 

rendimentos tributáveis. 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/imposto-de-renda/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/stf/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/dias-toffoli/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/gilmar-mendes/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/agu/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/agu/
http://www.folha.com.br/
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Economia 

Mercado eleva projeção do 
PIB para 1,20% em 2022, 
mostra Focus 
 
Já a estimativa de inflação subiu para 
8,89% neste ano e para 4,39% em 2023 

 

6.jun.2022 às 8h50Atualizado: 
6.jun.2022 às 9h37 
Nathalia Garcia 
BRASÍLIA 
 
Após mais de um mês sem divulgação da 

pesquisa Focus pelo Banco Central, a 

projeção mediana dos economistas para 

o crescimento do PIB (Produto Interno 

Bruto) de 2022 saltou de 0,70% para 

1,20%. Já o prognóstico de expansão de 

2023 recuou de 1% para 0,76%. 

 

O boletim parcial divulgado nesta 

segunda-feira (6) mostrou também que 

as estimativas dos economistas para 

o IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), em um cenário 

inflacionário desafiador, passaram de 

7,89% para 8,89% em 2022 e subiram de 

4,10% para 4,39% em 2023. 

 

O BC não divulgava a pesquisa Focus 

desde 2 de maio, quando interrompeu a 

publicação semanal devido à greve dos 

servidores da autoridade monetária. Os 

funcionários voltaram a cruzar os braços 

em 3 de maio por reajuste salarial de 

27% e reestruturação de carreira, após 

trégua de duas semanas, e a paralisação 

segue por tempo indeterminado. 

 
Sede do Banco Central, em Brasília 

- Pedro Ladeira - 

4.mai.2022/Folhapress 

 

O presidente do BC, Roberto Campos 

Neto, disse em audiência pública na 

Câmara dos Deputados, na semana 

passada, ver a projeção do mercado para 

o PIB no ano chegar próximo de 2%. 

 

Na última quinta-feira (2), o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) divulgou que o PIB 

brasileiro cresceu 1% no primeiro 

trimestre de 2022, puxado pela volta dos 

serviços. Apesar de positivo, o 

desempenho do PIB no período ficou 

ligeiramente abaixo das expectativas dos 

economistas. Segundo analistas, a 

economia deve desacelerar ao longo do 

ano. 

 

Quanto à inflação, em um contexto de 

deterioração sucessiva das expectativas, 

o mercado coloca o IPCA cada vez mais 

distante do objetivo de 3,5% perseguido 

pelo BC neste ano, com margem de 1,5 

ponto percentual para mais ou menos. 

 

Isso representaria 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. 

 

A inflação de 2023 também já tem sido 

colocada acima do centro da meta de 

3,25% –com intervalo de tolerância de 

1,75% a 4,75% no próximo ano. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nathalia-garcia.shtml
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A expectativa dos analistas do mercado 

financeiro para a taxa básica de juros 

(Selic) ao fim deste ano continua em 

13,25%, mesmo patamar divulgado no 

último levantamento. Houve ajuste para 

cima na projeção para o nível dos juros 

ao fim de 2023 a 9,75%, contra 9,25% 

anteriormente. 

 

Para o próximo encontro do Copom 

(Comitê de Política Monetária), nos dias 

14 e 15 junho, o colegiado do BC 

sinalizou uma provável alta de juros 

menor do que 1 ponto percentual. No dia 

4 de maio, a autoridade monetária 

elevou a Selic a 12,75% ao ano. 

 

A pesquisa Focus traz estimativas de 

economistas de mais de cem instituições 

financeiras sobre diversos indicadores, 

como atividade econômica, taxa básica 

de juros, inflação e câmbio. O relatório 

semanal é uma das referências na 

tomada de decisão do colegiado do BC. 

  

https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/mercado-eleva-projecao-
do-pib-para-120-em-2022-mostra-
focus.shtml  
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STJ aplica Convenção de 
Montreal a extravio de carga 
em voo internacional 
 
6 de junho de 2022, 10h18 
 
Toda vez que cargas são danificadas em 

transporte aéreo internacional, a 

indenização devida ao remetente deve 

ser disciplinada pela Convenção de 

Montreal, por força do artigo 178 da 

Constituição Federal, e não pelo Código 

de Defesa do Consumidor.  

 

Esse entendimento foi fixado pela 2ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça 

em juízo de retratação, em razão do 

julgamento do Supremo Tribunal 

Federal (STF) no RE 636.331 (Tema 

210).  

 

Na ocasião, o STF havia decidido que as 

normas e os tratados internacionais 

sobre a responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, 

especialmente as Convenções de 

Varsóvia e de Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

O julgamento se deu em regime de 

repercussão geral — o que significa que 

a tese fixada pelo Supremo deve ser 

seguida pelas outras instâncias do 

Judiciário. 

 

Com o reposicionamento 

jurisprudencial, o STJ deu provimento a 

recurso especial interposto por uma 

companhia aérea condenada a indenizar 

uma seguradora pelo extravio de uma 

carga de equipamentos de informática, 

avaliada em cerca de R$ 18 mil. O valor 

da indenização foi limitado pelo 

colegiado ao patamar estabelecido na 

Convenção de Montreal. 

 

A seguradora já havia ressarcido os 

valores da carga danificada à 

importadora segurada. 

 

Relator do caso, o ministro Luis Felipe 

Salomão lembrou que o recurso especial 

da companhia aérea foi inicialmente 

rejeitado pela 3ª Turma, com base na 

jurisprudência da corte na época, que 

ainda não privilegiava as regras 

do tratado internacional e, portanto, 

defendia a indenização integral. 

 

Após o julgamento do precedente 

vinculante, no entanto, a jurisprudência 

do STJ se pacificou conforme a 

orientação do STF. 

 

De acordo com o relator, apesar de o 

caso analisado não tratar de extravio de 

bagagem de passageiro, como no 

processo julgado pelo STF, é 

"inequívoco" que a responsabilidade 

civil decorrente de extravio de 

mercadoria importada, objeto de 

contrato de transporte celebrado entre a 

importadora e a companhia aérea, 

também se encontra disciplinada pela 

Convenção de Montreal. 

 

Promulgada pelo Decreto 

5.910/2006, a convenção afirma que o 

transportador é responsável pelo dano 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5910.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5910.htm
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causado por destruição ou perda da 

carga sob seus cuidados. 

 

Nessa hipótese, a reparação se limita a 

uma quantia de 17 direitos especiais de 

saque (DES) por kg de carga — a menos 

que o remetente tenha declarado o valor 

da carga e pago uma quantia 

suplementar para que o transportador o 

indenize até o valor declarado, o que não 

ocorreu no caso dos autos, segundo 

Salomão. 

 

"A bem da verdade, o diploma 

transnacional não impõe uma forçosa 

tarifação, mas faculta ao expedidor da 

mercadoria que se submeta a ela, caso 

não opte por pagar uma quantia 

suplementar", afirmou. 

 

Assim, o ministro acolheu os embargos 

de divergência da transportadora para 

dar parcial provimento ao recurso 

especial. Com informações da 

assessoria de imprensa do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

EREsp 1.289.629 

  

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

06/convencao-montreal-disciplina-

indenizacao-extravio-bagagens  

 

Retorne ao índice 
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TJ-RJ valida lei que instituiu 
política para a população em 
situação de rua 
 
6 de junho de 2022, 9h48 
Por Sérgio Rodas 
 
O Legislativo tem competência para 

criar lei que buscar concretizar direitos 

fundamentais sem criar despesas ou 

órgãos da estrutura do Executivo. Com 

esse entendimento, o Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça fluminense negou, 

na última segunda-feira (30/5), 

representação de inconstitucionalidade 

contra da Lei municipal 6.350/2018, do 

Rio de Janeiro. 

 

TJ-RJ entendeu que lei não viola 

competência do Executivo 
Divulgação 

 

A norma instituiu a Política Municipal 

para a População em Situação de Rua e 

criou o Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento da 

Política Municipal para a População em 

Situação de Rua. 

 

A Prefeitura do Rio argumentou que a 

instituição de política pública é matéria 

de iniciativa privativa do Executivo, a 

quem compete dispor, com 

exclusividade, sobre os planos e 

programas municipais. 

 

Em defesa da lei, a Câmara Municipal 

sustentou que ela criou regras gerais de 

proteção da população em situação de 

rua, sem interferir na estrutura e 

atribuição dos órgãos cariocas. 

 

O relator do caso, desembargador 

Werson Rêgo, apontou que, de acordo 

com o artigo 22, XXIII, da Constituição 

Federal, compete privativamente à 

União legislar sobre seguridade social. 

Tal tema, nos termos do artigo 194, 

compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos 

e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social, 

explicou. 

 

A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 

8.742/1993) estabelece que União, 

estados e municípios devem fixar suas 

respectivas políticas de assistência 

social, observados os princípios e 

diretrizes nela fixados. O Decreto 

7.053/2009, que instituiu a Política 

Nacional para a População em Situação 

de Rua e seu Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento, 

determinou que os entes que aderirem a 

tal programa devem instituir comitês 

gestores intersetoriais, integrados por 

representantes das áreas relacionadas 

ao atendimento da população em 

situação de rua, com a participação de 

fóruns, movimentos e entidades 

representativas desse segmento da 

população. 

 

Para o magistrado, a Lei carioca 

6.350/2018 está em harmonia com a 

legislação federal sobre assistência 

social. 

 

Rêgo também avaliou que a Constituição 

do Rio de Janeiro estabelece a 

competência privativa do chefe do 

Executivo para propor leis sobre 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-06/tj-rj-valida-lei-criou-politica-pessoas-situacao-rua#author
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organização e funcionamento da 

administração pública e regime jurídico 

de servidores, mas não para sugerir 

normas sobre políticas, planos e 

programas de interesse público. 

 

O desembargador mencionou o Tema 

917 de repercussão geral do Supremo, 

que tem o seguinte enunciado: "Não 

usurpa competência privativa do chefe 

do Poder Executivo lei que, embora crie 

despesa para a administração, não trata 

da sua estrutura ou da atribuição de seus 

órgãos nem do regime jurídico de 

servidores públicos (artigo 61, parágrafo 

1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição 

Federal)". 

 

"A legislação municipal impugnada, 

além de não gerar despesa para o Poder 

Executivo, não cria ou extingue cargos, 

funções ou empregos públicos, e não 

lhes fixa a respectiva remuneração; não 

cria ou extingue secretarias e órgãos da 

administração pública; não dispõe sobre 

servidores públicos civis ou militares, ou 

sobre os respectivos regimes jurídicos. 

Enfim, em nada interfere na estrutura 

ou na atribuição dos órgãos da 

administração pública", opinou o 

relator, citando que a norma não afirma 

que o Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento da 

Política Municipal para a População em 

Situação de Rua fica na estrutura do 

Executivo. 

 

Além disso, Rêgo declarou que a lei se 

limitou a garantir à população em 

situação de rua os direitos sociais já 

previstos no artigo 6º da Constituição 

Federal. 

 

“A tradicional disputa sobre a 

divisibilidade ou indivisibilidade do 

poder, do que resulta o princípio da 

separação dos poderes, diz com a exata 

delimitação das funções típicas dos 

poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. Nada obstante, quando se 

está diante de direitos fundamentais da 

pessoa humana, independem estes da 

vontade do poder político, pelo que 

devem não apenas ser respeitados, 

senão, também, protegidos pelo próprio 

poder político. Em situações tais, antes 

de se falar em separação, dever-se-ia 

cogitar de cooperação e interação entre 

os poderes”, opinou o magistrado. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

Processo 0090342-

57.2020.8.19.0000 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
06/tj-rj-valida-lei-criou-politica-
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TJ-SP anula lei que anistiava 
multas por desrespeito a 
medidas contra Covid 
 
6 de junho de 2022, 11h40 
 
A aplicação de multas a 

estabelecimentos que descumpriram 

medidas de combate à Covid-19 é 

legitimada pelo poder de polícia 

sanitária conferido ao município dentro 

de sua competência suplementar. 

 

Agência BrasilTJ-SP anula lei que anistiava 

multas por desrespeito a medidas contra 

Covid 

 

Com esse entendimento, o Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, em decisão unânime, invalidou 

uma lei aprovada pela Câmara de Santa 

Branca que concedia anistia às multas 

aplicadas pela prefeitura por infração às 

medidas sanitárias de enfrentamento à 

epidemia da Covid-19. 

 

A ação foi movida pela Prefeitura de 

Santa Branca, que alegou violação ao 

princípio da separação dos poderes e ao 

poder de polícia do município. Além 

disso, afirmou que a anistia acabaria por 

esvaziar o trabalho dos órgãos técnicos, 

que "se empenharam" para minimizar os 

efeitos da epidemia na cidade. 

De acordo com o desembargador 

Evaristo dos Santos, relator da ADI, a lei 

configurou "inadmissível" invasão do 

Legislativo na esfera executiva, 

especificamente quanto ao poder de 

polícia sanitária. Ele destacou que a 

norma interferiu de forma indevida na 

organização administrativa de Santa 

Branca.  

 

"Os inúmeros casos de infectados pela 

Covid que levaram a óbito milhares de 

pessoas, demandou a adoção pelos 

Governos Federal, Estadual e Municipal 

de diversas medidas sanitárias visando 

ao controle e à redução do contágio. 

Dentre elas, o isolamento social 

apontando por estudos científicos como 

medida eficaz na redução do incremento 

da doença. Nesse contexto, a fim de 

cumprir a medida, necessário se fez, 

quando o contágio se apresentava em 

números alarmantes, a restrição do 

funcionamento de setores do comércio 

com a imposição de penalidades aos 

infratores", disse. 

 

Assim, explicou o relator, a anistia das 

multas implica em "inequívoca 

interferência" em atos de gestão do 

Poder Executivo adotados em um 

momento de grave crise sanitária 

visando preservar a vida e a saúde da 

população. "Daí a falta de razoabilidade 

da norma", completou o 

desembargador. 

 

Além disso, Santos verificou ofensa ao 

artigo 113 do ADCT, que estabelece que 

"a proposição legislativa que crie ou 

altere despesa obrigatória ou renúncia 

de receita deverá ser acompanhada da 

estimativa do seu impacto orçamentário 

e financeiro".  

 

No caso da lei de Santa Branca, não 

houve estudo do impacto financeiro 

decorrente da anistia das multas. 
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"Conforme recente orientação firmada 

pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, o 

artigo 113, do ADCT, é de observância 

obrigatória a todos os entes federados", 

concluiu.  

 

Clique aqui para ler o acórdão    

Processo 2254427-

94.2021.8.26.0000 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
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desrespeito-medidas-covid  
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STJ: Não incide IR sobre juros 
de mora por atraso em 
remuneração 
 
Para o relator, ministro Francisco 
Falcão, os juros de mora aplicados 
nesse caso visam recompor efetivas 
perdas. 
 
domingo, 5 de junho de 2022 
 
A 2ª turma do STJ, em juízo de 

retratação do recurso 

especial interposto, firmou o 

entendimento de que não incide 

Imposto de Renda sobre os juros 

de mora devidos pelo atraso no 

pagamento de remuneração por 

exercício de emprego, cargo ou função. 

 

A decisão veio após o colegiado retomar 

julgamento de recurso da União 

contra acórdão proferido pelo TRF da 

4ª região, no qual se entendeu, com 

base em precedente firmado pela 1ª 

seção do STJ (REsp 1.118.429), que os 

valores recebidos de forma acumulada 

por força de reclamatória trabalhista 

devem sofrer a tributação nos termos 

em que incidiria o tributo se percebidos 

à época própria, mas que, em qualquer 

hipótese, os juros de mora devidos pelo 

atraso não estão sujeitos à incidência do 

IR, visto sua natureza indenizatória. 

 

 

STJ e STF afastam IR em juros por 

atraso em remuneração.(Imagem: 

Gabriel Cabral/Folhapress) 

 

Recurso sobrestado para 

aguardar a conclusão do 

julgamento do tema 808/STF 

 

A União alegou que no REsp 1.089.720, 

também a 1ª  seção definiu que, em se 

tratando de valores recebidos no 

contexto de ação previdenciária, há 

incidência de IR sobre os juros 

moratórios e que essa seria justamente 

a hipótese do processo analisado em 

que, inclusive, diversas verbas 

recebidas pelo trabalhador tiveram 

origem em verbas remuneratórias. 

 

Alegou ainda que deveria ter sido 

reconhecido que os juros moratórios 

seguem a lógica do principal e serão 

tributados se a verba principal também 

o for. 

 

Inicialmente, o recurso especial da 

União foi provido para se reconhecer a 

incidência de IR sobre os juros 

de mora decorrentes dos valores 

recebidos por força da reclamatória 

trabalhista, porém, interposto RE - 

Recurso Extraordinário pela outra 

parte, a decisão foi sobrestada 

aguardando a conclusão do tema 

808 do STF. 

 

Os juros de mora devidos em 

razão do atraso no pagamento de 

remuneração visam a recompor 

efetivas perdas 

 

O ministro Francisco Falcão, relator, 

sublinhou em seu voto a ementa do 

julgamento do RE 855.091 (tema 808), 

em que o STF, sob a sistemática da 

repercussão geral, definiu que os juros 

de mora devidos em razão do atraso no 

pagamento de remuneração por 

https://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4677992&numeroProcesso=855091&classeProcesso=RE&numeroTema=808
https://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4677992&numeroProcesso=855091&classeProcesso=RE&numeroTema=808
https://www.migalhas.com.br/
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exercício de emprego, cargo ou função 

visam, precipuamente, a recompor 

efetivas perdas. 

 

Isso porque, conforme pontuou a Corte 

Suprema, tal atraso faz com que o 

credor busque meios alternativos, que 

atraem juros, multas e outros passivos 

ou outras despesas ou mesmo preços 

mais elevados, para atender as suas 

necessidades básicas e às de sua família. 

 

A partir disso, lembrou o relator, o STF 

fixou a tese de que "não incide imposto 

de renda sobre os juros 

de mora devidos pelo atraso no 

pagamento de remuneração por 

exercício de emprego, cargo ou 

função". 

 

"Nesse panorama, observado o 

entendimento do STF sobre a 

questão, adota-se a referida 

tese no exercício do juízo de 

retratação plasmado no artigo 

1.040, II, do Código de Processo 

Civil de 2015 (CPC/15)". 

 

 Processo: REsp 1.494.279 

  

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

/367244/stj-nao-incide-ir-sobre-juros-

de-mora-por-atraso-em-remuneracao  

 
Retorne ao índice 
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Caixa da CEF tem direito a 
intervalo de digitador 
previsto em acordo 
 
De acordo com a norma, ele não precisa 
atuar exclusivamente com digitação 
para usufruir da pausa. 
 
domingo, 5 de junho de 2022 
 
A SDI - Subseção I Especializada em 

Dissídios Individuais do TST 

reconheceu o direito de um caixa 

executivo da CEF - Caixa Econômica 

Federal à pausa de 10 minutos a cada 50 

minutos de trabalho e condenou a 

empresa ao pagamento de horas extras 

em razão da supressão do intervalo. 

 

A decisão segue o entendimento de que 

o pagamento é devido quando há 

previsão em norma coletiva e não é 

exigida exclusividade na atividade de 

digitação. 

 

Pausas 

 

Na reclamação trabalhista, o caixa 

alegou que, na sua função, realiza 

atividade constante de digitação, e, 

conforme cláusula do acordo coletivo, 

os empregados que exerçam atividade 

de entrada de dados, que requeira 

movimentos repetitivos dos membros 

superiores e da coluna vertebral, farão 

intervalo de 10 minutos a cada 50. A 

pausa, ainda de acordo com a norma, 

deve ser realizada "fora do posto de 

trabalho, na própria unidade de 

lotação, sem que ocorra aumento de 

ritmo ou carga de trabalho". 

 

 
Caixa executivo tem direito 

reconhecido a intervalo de digitador 

fixado em norma coletiva.(Imagem: 

FreePik) 

 

Intervalo indevido  

 

O juízo da vara do Trabalho de 

Carpina/PE e o TRT da 6ª região 

deferiram o pedido, mas a Caixa 

Econômica recorreu ao TST e obteve, na 

8ª turma, a exclusão da condenação. 

Para esse colegiado, o caixa executivo 

bancário, embora exerça sua atividade 

com o auxílio de computador, não 

desempenha trabalho permanente de 

digitação, sendo indevido, portanto, o 

intervalo previsto no art. 72 da CLT.  

 

Viabilidade da concessão 

 

O relator dos embargos do empregado à 

SDI-1, ministro Caputo Bastos, 

observou que há divergência de 

entendimento, entre as turmas do TST, 

em relação a esse tema específico e 

destacou que a SDI-1, em novembro de 

2021, ao julgar o processo E-RR 767-

05.2015.5.06.0007, concluiu que caixas 

têm direito à pausa quando ela é 

prevista em norma coletiva sem que 

haja exigência de exclusividade da 

atividade de digitação. 

 

No caso da CEF, o ministro verificou 

que a norma coletiva nem mesmo 

dispõe sobre a necessidade de a 

atividade preponderante ser a 

digitação, o que, a seu ver, viabiliza a 

concessão do intervalo. A decisão foi 

unânime, e, em seguida, a Caixa opôs 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.migalhas.com.br/
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embargos declaratórios, ainda não 

julgados. 

 

 Processo: RR-903-

98.2017.5.06.0211 

 

Confira aqui a decisão. 

  

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

/367263/caixa-da-cef-tem-direito-a-

intervalo-de-digitador-previsto-em-

acordo  

 

Retorne ao índice 
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STJ suspende júri e liberta 
ginasta que matou filha ao 
jogá-la no lixo 
 
O ministro Joel Ilan Paciornik 
considerou ilegal a sentença de 
pronúncia, em razão de excesso de 
linguagem. 
 
segunda-feira, 6 de junho de 2022 
 
Por considerar ilegal a sentença de 

pronúncia, em razão de excesso de 

linguagem, o ministro do STJ Joel Ilan 

Paciornik concedeu liminar em habeas 

corpus para suspender o julgamento de 

Ana Carolina Moraes da Silva, que se 

realizaria nesta semana, pelo Tribunal 

do Júri. Ela é acusada de asfixiar a filha 

após dar à luz e, em seguida, jogá-la em 

um duto de lixo de um prédio. O pai da 

recém-nascida, Guilherme Bronhara 

Martinez Garcia, também seria julgado 

por supostamente ter ajudado a ré a se 

esconder após o crime, ocorrido em 

Santos/SP, em 2018. 

 

Trechos da sentença relatam que a ré 

"tinha mesmo a intenção de tirar a vida 

da criança" e "agiu para ceifar qualquer 

possibilidade de a criança permanecer 

viva". O ministro Paciornik, relator do 

caso, observou que, em juízo 

superficial, é possível identificar o 

constrangimento ilegal alegado - o que 

será melhor analisado no julgamento 

do mérito do habeas corpus, pela 5ª 

turma, após as informações das 

instâncias ordinárias e da manifestação 

do Ministério Público Federal. 

 

O relator explicou que o artigo 413 do 

Código de Processo Penal 

(CPP) determina que o juiz, ao 

pronunciar o acusado, deverá 

demonstrar provas de existência do fato 

e indícios de autoria, "de modo sucinto, 

apresentando mero juízo de 

admissibilidade, sem incorrer em 

excesso de linguagem". 

 

Concessão da tutela de urgência 

 

Segundo os autos, um homem 

encontrou o corpo da criança dentro de 

um saco plástico, ao procurar por 

recicláveis no lixo do edifício em que a 

acusada residia. Ele comunicou o fato à 

polícia, que identificou e prendeu em 

flagrante os pais da criança. A prisão da 

acusada foi convertida em preventiva, 

após audiência de custódia. 

 

Contra decisão do TJ/SP, que manteve 

a sentença de pronúncia, a defesa da ré 

impetrou habeas corpus no STJ, 

alegando que o excesso de linguagem do 

juiz arruinou as teses defensivas que 

seriam utilizadas no plenário do Júri. 

Assim, requereu, em liminar, a 

suspensão do processo na origem e a 

revogação da prisão preventiva - ainda 

que mediante imposição de medidas 

cautelares diversas-, e, no mérito, a 

anulação da decisão de pronúncia e a 

revogação definitiva da custódia 

provisória até o trânsito em julgado de 

eventual condenação. 

 

O ministro Paciornik afirmou que, no 

caso dos autos, estão presentes a 

probabilidade de sucesso do pedido e o 

risco de prejuízo irreparável à acusada, 

elementos autorizadores da concessão 

da tutela de urgência. 

 

Ao deferir liminar para sobrestar o 

julgamento contra os réus até o 

julgamento definitivo do habeas 

corpus pelo STJ, o relator determinou 

que o juízo competente na Comarca de 

Santos/SP analise a manutenção da 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art413
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art413
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm#art413
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prisão preventiva da acusada, conforme 

estabelecido no artigo 316 do CPP. 

 

 
Por excesso de linguagem em sentença 

de pronúncia, ministro suspende júri de 

acusados da morte de recém-

nascida.(Imagem: Freepik) 

 

 Processo: HC 745.358 

  

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

/367443/stj-suspende-juri-e-liberta-

ginasta-que-matou-filha-ao-joga-la-no-

lixo  

 

Retorne ao índice 
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Transação tributária e a 
transparência nos casos de 
controvérsia jurídica 
 
Incluir nessa modalidade da transação 
casos não pacificados no Judiciário 
pode confundir contribuintes 
 
REGINALDO ANGELO DOS 
SANTOS 
05/06/2022 05:30 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

Não há dúvidas de que a transação 

tributária trouxe mais justiça à 

aplicação de benefícios, em forma de 

descontos e parcelamentos, concedidos 

com recursos públicos a devedores 

tributários. Diferentemente do Refis, em 

que sujeitos passivos com evidente 

capacidade de pagamento também se 

utilizam do benefício, sem qualquer 

critério de escolha, a transação seleciona 

os contribuintes que podem ser sujeitos 

de utilização do regime, cujas condições 

são estabelecidas em edital. 

 

Ocorre, entretanto, que uma das 

modalidades de transação, denominada 

de relevante e disseminada controvérsia 

jurídica, prevista no Capítulo II da Lei 

nº 13.988/2020 e regulamentada 

pela Portaria 247/2020, do ministro 

da Economia, deixa uma margem de 

discricionariedade um tanto abrangente 

para que se defina quais temas serão 

objeto desta modalidade de transação. 

 

Isso porque a lei dá à transação de 

relevante e disseminada controvérsia 

jurídica caráter bastante indefinido, ao 

se limitar a conceituá-la como aquela 

que trate de questões tributárias que 

ultrapassem os interesses subjetivos da 

causa (§ 3º do art. 16 da Lei 

13.988/2020). 

 

Esta definição, aberta, abriu a 

possibilidade de o Ministério da 

Economia ocupar este espaço deixado 

pela lei, com a edição da citada Portaria 

247/2020, notadamente nos artigos 27 a 

30, estabelecendo regras onde 

prevalecem o interesse da 

administração, a um instituto que 

deveria primar por concessões mútuas, 

como prescrevem os arts. 171 do Código 

Tributário Nacional (CTN) e art. 840 

do Código Civil. 

 

Em que pese a adesão à transação ser 

uma decisão de política tributária de 

cada contribuinte, é certo que os 

critérios quanto à escolha de temas a 

serem classificados como de relevante e 

disseminada controvérsia jurídica 

precisam ser mais transparentes. Neste 

sentido, o instituto da transação não 

deve ser utilizado pela administração a 

pretexto de compelir o contribuinte a 

liquidar débitos tributários ainda 

passíveis de definição pelos órgãos 

julgadores e administrativos, 

confundindo os administrados a ponto 

de mitigarem o requisito da autonomia 

da vontade. 

 

Ao olharmos para o caso envolvendo 

o edital nº 9/2022, que dispõe sobre a 

transação por adesão no contencioso 

referente aos débitos de pessoas 

naturais ou jurídicas oriundos de 

https://www.jota.info/autor/reginaldoa
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amortização fiscal do ágio no regime 

jurídico anterior à Lei 12.973, de 2014, 

fica a impressão de que o instrumento 

tem o objetivo de levar o contribuinte a 

decidir pelo pagamento dos débitos, o 

que não deve ser o propósito da 

transação, especialmente quando não há 

elementos suficientes, sob o ponto de 

vista da solução da controvérsia pelos 

órgãos julgadores, a levar à decisão pelo 

pagamento. 

 

Em alguns processos, julgados nos 

últimos meses de 2021, verificou-se a 

reversão do entendimento em casos de 

ágio, até então desfavoráveis aos 

contribuintes, ainda que o resultado 

tenha sido alcançado através do empate 

no julgamento, em razão da não 

aplicação do voto de qualidade. É o caso 

do acórdão nº 9101-005.773, em que 

houve a decisão pelo cancelamento da 

autuação, no que se refere à dedução do 

ágio para fins de CSLL. Houve ainda 

decisão favorável ao contribuinte no 

Acórdão nº Acórdão nº 9101-005.761, 

onde se decidiu, por 6 votos a 2, pela 

impossibilidade da qualificação da 

multa em um caso de utilização de 

empresa veículo . 

 

Neste contexto, cabe ainda citar a 

recente decisão Supremo Tribunal 

Federal (STF) na ADI nº 2.446/2001, 

pela constitucionalidade do art. 1º da Lei 

Complementar 104/2001, na parte em 

que acrescenta o parágrafo único ao art. 

116 do CTN. 

 

Ocorre que a interpretação conferida ao 

citado dispositivo, pelo STF, é de que a 

norma, para além de depender de 

regulamentação, visa combater a evasão, 

não a elisão fiscal, destacando ainda que, 

nos termos do voto da relatora, Cármen 

Lúcia, que: 

 

“A norma não proíbe o contribuinte de 

buscar, pelas vias legítimas e 

comportamentos coerentes com a 

ordem jurídica, economia fiscal, 

realizando suas atividades de forma 

menos onerosa, e, assim, deixando de 

pagar tributos quando não configurado 

fato gerador cuja ocorrência tenha sido 

licitamente evitada”. 

 

No entendimento do STF, a norma não 

veda a elisão fiscal, sendo permitido ao 

contribuinte se utilizar de meios lícitos 

de forma a praticar suas operações de 

forma menos onerosa, o que poderá ser 

um alento aos contribuintes que 

decidam discutir no Judiciário questões 

ligadas ao ágio, antes da Lei 

12.973/2014. 

 

Sendo assim, incluir casos não 

pacificados no Poder Judiciário ou com 

sinais de reversão de entendimento 

pelos julgadores administrativos nas 

modalidades de transação de relevante e 

disseminada controvérsia jurídica 

poderá causar baixa adesão ao instituto, 

além de confundir os contribuintes, 

levando-os a tomar decisões que não se 

coadunam com o instituto da transação 

tributária. 

 

REGINALDO ANGELO DOS 

SANTOS – Mestrando em direito pela 

EPD SP. Especialista em direito 

empresarial pela FGV Direito SP. 

Especialista em direito tributário pela 

PUC-SP. Formação em arbitragem 

tributária em Lisboa pela FGV Direito 

SP. Advogado tributarista. Membro do 

grupo de pesquisa “Métodos 

Alternativos de Resolução de Disputa 

em Matéria Tributária” do Núcleo de 

Direito Tributário da FGV Direito SP 
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analise/artigos/transacao-tributaria-e-

a-transparencia-nos-casos-de-

controversia-juridica-05062022  
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Rol da ANS: JOTA PRO Saúde 
antecipa tendência de votos e 
datas do julgamento 
 
Desde 2019, acompanhamos o tema de 
perto, com informações de bastidores 
em primeira mão e análises 
aprofundadas 
 
REDAÇÃO JOTA 
BRASÍLIA 
06/06/2022 10:10 
 
comentários 

Crédito: Unsplash 

 

O JOTA PRO Saúde, solução 

corporativa que busca trazer 

previsibilidade para as empresas do 

setor da saúde, tem uma cobertura 

detalhada e exclusiva sobre 

o julgamento do rol de 

procedimentos da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), que será retomado na quarta-

feira (8/6) pela 2ª Seção do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). 

 

Os jornalistas e analistas do JOTA PRO 

Saúde acompanham o tema de perto 

desde 2019, com a entrega aos 

assinantes de relatórios, alertas e 

análises que adiantaram e detalharam 

debates e decisões relevantes sobre o 

tema, muitas vezes com informações em 

primeira mão. Assinantes JOTA PRO 

Saúde souberam na última sexta-feira 

(3/6), por exemplo, qual é a tendência de 

voto do próximo ministro a votar sobre o 

rol da ANS, Villas Bôas Cueva. 

 

Em setembro de 2019, adiantamos em 

relatório especial enviado aos assinantes 

que o ministro Luís Felipe Salomão iria 

pautar o tema do rol da ANS na 4ª 

Turma, e que seu voto sinalizava uma 

tendência de decisão pelo rol taxativo. 

Meses depois, o resultado foi 

confirmado: a 4ª Turma decidiu de 

forma unânime pelo rol taxativo por 

decisão unânime, abrindo divergência 

com a 3ª Turma. 

 

Em junho de 2021, passamos a 

acompanhar as movimentações dos 

processos que estão em discussão agora, 

na 2ª Seção. Informamos com 

exclusividade que o ministro Luis Felipe 

Salomão pautaria o processo EREsp 

1.886.929/SP, de sua relatoria, em 23 de 

junho, como resposta a tentativas da 

ministra Nancy Andrighi de pautar ela o 

tema do rol da ANS. 

 

Decisões de Salomão para retirar de 

pautar e adiar o julgamento sobre o tema 

foram informadas com antecedência por 

meio de alertas, em primeira mão, aos 

assinantes. 

 

Ainda em agosto, publicamos na 

newsletter Bastidores da Saúde os 

detalhes da tese que estava sendo 

construída (do rol taxativo, com 

excepcionalidades) e seria defendida 

pelo relator em seu voto. A informação 

foi confirmada quando o próprio relator 

proferiu seu voto, exatamente como foi 

adiantado aos assinantes JOTA PRO 

Saúde. 

 

Quando o julgamento finalmente 

começou, em setembro de 2021, 

trouxemos detalhes que se 
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confirmariam depois: que o julgamento 

demoraria naquele dia, porque a 

ministra Nancy havia informado isso 

internamente a seus colegas, e que a 

continuação seria só em 2022. 

 

Adiantamos a direção do voto da 

ministra Nancy Andrighi em uma edição 

da newsletter Apostas da Semana, em 21 

de fevereiro de 2022. No mesmo dia, 

trouxemos uma análise sobre a 

tendência de placar. Essa tendência, por 

enquanto, se mantém. 

 

Como também divulgado com 

antecedência pelo JOTA, o julgamento 

agora será retomado na quarta-feira 

(8/6). Como de costume, seguiremos 

acompanhando as movimentações de 

bastidores e as tendências para informar 

tudo sobre o tema com antecedência e 

precisão. 

 

Se é importante para a sua empresa 

saber sobre as principais decisões 

relacionadas à área da saúde nos Três 

Poderes e nas agências reguladoras, 

assine o JOTA PRO Saúde.  Aqui, é 

possível saber mais detalhes e pedir uma 

demonstração gratuita. 

 

Entenda o julgamento do Rol da 
ANS no STJ 
 
A questão a ser decidida pela turma é se 

a cláusula que restringe as coberturas do 

plano de saúde àquelas elencadas no rol 

da ANS é ou não abusiva. A autora do 

recurso, Unimed Campinas, questiona 

uma 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. 

 

Até agora, dois votos foram proferidos 

no julgamento do rol da ANS: o 

relator, Luis Felipe Salomão, votou 

para que o rol seja taxativo, 

enquanto Nancy Andrighi votou para 

que o rol da ANS seja exemplificativo. 

  

REDAÇÃO JOTA – Brasília 

 
https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/saude/rol-da-ans-jota-pro-
saude-antecipa-tendencia-de-votos-e-
datas-do-julgamento-06062022  
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STF estipula prazo de 12 
meses para Congresso legislar 
sobre ITCMD 
 
Magistrados declararam a omissão do 
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Fachada do prédio principal do STF. 

Crédito: 
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Os ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiram por 

unanimidade, na sexta-feira (3/6), 

estabelecer prazo de 12 meses para que 

o Congresso Nacional edite uma lei 

complementar com normas 

gerais definidoras do Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD) sobre doações e heranças do 

exterior. 

 

Os magistrados declararam a omissão 

do Congresso ao não editar lei 

complementar versando sobre o 

assunto. O prazo estabelecido para que 

os parlamentares legislem sobre o tema 

começa a contar data da publicação da 

ata de julgamento do mérito da ADO. 

 

O relator, ministro Dias Toffoli, votou 

no sentido de julgar a ação procedente, a 

fim de declarar a omissão 

inconstitucional do Congresso Nacional 

e estabelecer o prazo para que ele legisle 

sobre o tema. Toffoli considerou que “as 

peculiaridades e as dificuldades da 

atividade parlamentar não justificam 

inércia demasiadamente longa diante de 

imposições ditadas pelo texto 

constitucional”. 

 

De acordo com o artigo 155, parágrafo 

primeiro, inciso III, da Constituição, a 

competência para a instituição 

do ITCMD deve ser regulada por lei 

complementar. 

 

Esse tema já foi apreciado pelo STF no 

julgamento do RE 851108, Tema 825 da 

repercussão geral. Em 2021, o 

Supremo definiu que os estados 

não podem exigir o ITCMD sem a 

existência de lei complementar. 

 

No entanto, o julgamento do recurso 

extraordinário tem efeito vinculante 

somente para o Poder Judiciário, que 

deve aplicar o mesmo entendimento em 

casos semelhantes. Assim, o RE 851108 

declarou a inconstitucionalidade 

especificamente da lei do estado de São 

Paulo (Lei 1.472/89) que instituiu 

o ITCMD. 

 

Com isso, desde então, foi ajuizada uma 

série de ações diretas de 

inconstitucionalidade, questionando 

caso a caso a inconstitucionalidade das 

leis estaduais. Em todas as ações, o STF 

tem aplicado a tese firmada no RE 

851108, derrubando assim as leis 

estaduais. 
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Caso o Congresso Nacional edite a lei 

complementar, os estados poderão 

voltar a cobrar o ITCMD. 

 

CRISTIANE BONFANTI – Repórter 

do JOTA em Brasília. Cobre a área de 

tributos. Passou pelas redações do 

Correio Braziliense, O Globo e Valor 

Econômico. Possui graduação em 

jornalismo pelo UniCeub, especialização 

em Ciência Política pela UnB e MBA em 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

Pública pela FGV. Cursa Direito no 

UniCeub. 
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Brasil 

PIB do Brasil ganha fôlego, 
mas deve desacelerar com 
força no 2º semestre 
 
Serviços, consumo das famílias e setor 
externo puxam economia; agro e 
investimento decepcionam 
 
Por Sergio Lamucci, Anaïs Fernandes, 
Rafael Vazquez, Marcelo Osakabe, 
Marta Watanabe, Lucianne Carneiro, 
Alessandra Saraiva e Rafael Rosas — De 
São Paulo e do Rio 
03/06/2022 05h01  Atualizado há 3 
horas 

 

 
A economia brasileira ganhou fôlego no 

primeiro trimestre, crescendo 1% em 

relação ao trimestre anterior, num 

movimento puxado pelos serviços, pelo 

lado da oferta, e pelo consumo das 

famílias e o setor externo, do lado da 

demanda. A decepção foi o recuo da 

agropecuária e do investimento. A 

retomada das atividades presenciais, 

com o fim das restrições à mobilidade 

para combater a pandemia, deu gás aos 

serviços e ao consumo, impulsionados 

ainda por medidas de estímulo adotadas 

pelo governo, como o benefício de R$ 

400 para o Auxílio Brasil, e o reajuste de 

10% do salário mínimo, em parte já 

corroído pela inflação. 

A expectativa dominante, porém, é que a 

economia enfrentará um cenário 

adverso a partir do segundo semestre, 

por causa do efeito da forte alta da Selic 

promovida pelo Banco Central (BC), 

pelas incertezas a serem provocadas 

pelas eleições presidenciais e pelo 

quadro internacional menos favorável, 

com elevação dos juros nos EUA. Para o 

resultado do ano, consolidou-se a 

expectativa de um avanço do PIB na casa 

de 1% a 1,5%. 

 

O crescimento do PIB de 1% ficou em 

linha com o consenso das projeções de 

82 analistas coletadas pelo Valor, 

mostrando aceleração em relação ao 

0,7% do quarto trimestre de 2021, 

número um pouco mais forte que o 0,5% 

divulgado pelo IBGE em março. Ao 

comentar o desempenho do setor de 

serviços, a MCM Consultores ressaltou o 

resultado do segmento chamado outros 

serviços, que subiu 2,2%. Aí estão os 

serviços prestados às famílias, 

impulsionados pela reabertura da 

economia. O comércio, por sua vez, teve 

alta de 1,6%, e o setor de transportes, de 

2,1%. 

 

Ainda pelo lado da oferta, a agropecuária 

caiu 0,9%. Segundo Rebeca Palis, chefe 

do departamento de Contas Nacionais 

do IBGE, a quebra da safra de soja no Sul 

foi determinante para o desempenho 

desfavorável. Já a indústria teve 

crescimento de 0,1%. As contribuições 

positivas do setor de transformação, 

com alta de 1,4%, e dos serviços 

industriais de utilidade pública (SIUP), 

com avanço de 6,6%, “foram quase 

totalmente anuladas pela queda da 

extração mineral”, de 3,4%, segundo a 

MCM. 

 

Reunindo eletricidade, gás, água e 

esgoto, o segmento foi beneficiado pelo 

aumento das chuvas, “que favoreceu o 
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aumento da participação de usinas 

hidrelétricas, de maior valor adicionado 

em relação às térmicas, na geração de 

energia”, afirmou a consultoria, em 

relatório. Economista-sênior da LCA 

Consultores, Bráulio Borges disse que 

esse setor da indústria contribuiu com 

0,15 ponto percentual do crescimento do 

PIB de 1%, “levando em conta apenas os 

efeitos diretos”. 

 

Pelo lado da demanda, o consumo das 

famílias cresceu 0,7%. Diretor de 

pesquisa para a América Latina do 

Goldman Sachs, Alberto Ramos 

resssaltou o fato de a economia e as 

famílias terem se beneficiado de um 

volume considerável de estímulos fiscais 

nos últimos meses, citando subsídios 

para o gás de cozinha e o diesel, a criação 

do Auxílio Brasil, cortes de impostos, 

redução de tarifas de importação, a 

possibilidade de saque do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 

aumentos de dois dígitos para 

funcionários públicos de Estados e 

municípios. 

 

Ainda pelo lado da demanda, o consumo 

do governo ficou quase estável, com 

expansão de 0,1%, enquanto o 

investimento recuou 3,5%, um sinal 

negativo para a capacidade futura de 

crescimento da economia. 

 

Já o setor externo teve uma contribuição 

bastante positiva para o PIB do primeiro 

trimestre. As exportações cresceram 5% 

sobre os três meses anteriores, enquanto 

as importações recuaram 4,6%. Nas 

contas de Ramos, o setor externo teve 

contribuição de 1,32 ponto percentual 

para o crescimento. A demanda 

doméstica total, por sua vez, subtraiu 

0,3 ponto, principalmente devido ao 

impacto negativo do investimento. 

 

Segundo analistas, a economia deverá 

ter um crescimento ainda razoável no 

segundo trimestre. Há indicadores 

positivos já revelados sobre os meses de 

abril e maio, como o desemprego em 

queda e a melhora da confiança 

empresarial. 

 

“Para o segundo trimestre, continuamos 

vendo perspectiva positiva, ainda muito 

baseada nessa parte de consumo, devido 

aos estímulos para a renda - liberação do 

FGTS, antecipação de 13º para os 

aposentados”, disse a economista Julia 

Gottlieb, do Itaú Unibanco. 

 

No segundo semestre, porém, o cenário 

deve se reverter. A inflação na casa de 

dois dígitos diminui a renda disponível 

para mais gastos, corroendo o poder de 

compra de salários, aposentadorias e 

benefícios sociais. 

 

“Esperamos que a atividade econômica 

perca força. Todos esses estímulos que 

ajudam no segundo trimestre não 

estarão mais no segundo semestre”, 

observou ela. “Além disso, há o efeito da 

política monetária, que opera com 

defasagem mesmo”, acrescentou Julia, 

ressaltando que projeta elevação da 

Selic, hoje em 12,75% ao ano, para 

13,75%. Em março de 2021, a taxa estava 

em 2%. 

 

O J.P. Morgan, por sua vez, vê um 

segundo trimestre mais forte do que 

antes, apontando fatores como a 

melhora da confiança empresarial. 

Nesse cenário, o banco elevou a projeção 

para o PIB em 2022 de 1% para 1,2%. O 

banco, no entanto, ainda aposta numa 

recessão no segundo semestre do ano, a 

ser causada por condições financeiras 

mais apertadas, crescimento global 

menor e incertezas políticas. 
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O Barclays também destacou os desafios 

do segundo semestre, enfatizando as 

condições financeiras mais apertadas e o 

aumento esperada da incerteza em 

período eleitoral. O banco manteve sua 

projeção de expansão do PIB de 1% para 

2022 e de 0,8% para 2023. 

 

Já o Santander elevou a estimativa para 

o crescimento para 2022, mas reduziu as 

projeções para 2023 e 2024. Para este 

ano, o banco elevou a previsão de 0,7% 

para 1,2%. Para o ano que vem, o banco 

passou a projetar uma contração de 

0,6%, mais forte que a retração de 0,3% 

estimada anteriormente. Para 2024, a 

previsão passou de um crescimento de 

1,5% para uma expansão de 0,5%. 

 

“Projetamos contração sequencial do 

PIB a partir do quarto trimestre de 2022, 

refletindo os efeitos defasados da 

política monetária, que devem 

prevalecer a partir de então, provocando 

uma recessão em 2023”, diz o relatório 

assinado pela economista-chefe do 

Santander, Ana Paula Vescovi. 

  
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/03/pib-ganha-folego-mas-
deve-desacelerar-com-forca-no-2o-
semestre.ghtml  
 
Retorne ao índice 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/03/pib-ganha-folego-mas-deve-desacelerar-com-forca-no-2o-semestre.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/03/pib-ganha-folego-mas-deve-desacelerar-com-forca-no-2o-semestre.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/03/pib-ganha-folego-mas-deve-desacelerar-com-forca-no-2o-semestre.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/03/pib-ganha-folego-mas-deve-desacelerar-com-forca-no-2o-semestre.ghtml
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Brasil 

Relp: Prazo para MEI aderir a 
parcelamento especial do 
Simples termina hoje 
 
Programa pretende ajudar pequenos 
negócios afetados pela pandemia de 
covid-19 
 
Por Agência Brasil — Brasília 
03/06/2022 11h17  Atualizado há 12 
minutos 

 
As micro e pequenas empresas e 

os microempreendedores 

individuais (MEI) têm até hoje (3) 

para pedir a adesão ao Programa de 

Reescalonamento do Pagamento 

de Débitos no Âmbito do Simples 

Nacional (Relp). O programa 

pretende ajudar pequenos negócios 

afetados pela pandemia de covid-19. 

 

Podem ser parceladas pelo Relp todas as 

dívidas apuradas pelo Simples Nacional 

até o mês de fevereiro de 2022. A adesão 

pode ser feita pelo Centro Virtual de 

Atendimento ao Contribuinte da 

Receita Federal (e-CAC) ou pelo 

Portal do Simples Nacional. 

 

Por meio do Relp, as micro e pequenas 

empresas e os microempreendedores 

individuais afetados pela pandemia de 

covid-19 podem renegociar dívidas em 

até 15 anos. O parcelamento prevê 

descontos de até 90% nas multas e nos 

juros de mora e de até 100% dos 

encargos legais. 

 

Também haverá desconto na parcela de 

entrada proporcional à perda de 

faturamento de março a dezembro de 

2020 em relação ao mesmo período de 

2019. Quem foi mais afetado pagará 

menos. 

 

Adiamentos 
 
O prazo de adesão foi prorrogado quatro 

vezes. Originalmente, a data limite iria 

até o fim de janeiro. Atrasos da definição 

de uma fonte de recursos para custear o 

programa provocaram sucessivos 

adiamentos. O prazo para pedir o 

parcelamento passou para 31 de março, 

30 de abril e 31 de maio. 

 

 
Real Reais Notas Cédulas Dinheiro 

Moeda Bancos Economia Finanças 

Política Monetária — Foto: Marcos 

Santos/USP Imagens 

 

Na última terça-feira (31), quando 

acabaria o prazo de adesão, o Comitê 

Gestor do Simples Nacional decidiu 

adiar a data para o fim desta semana. A 

instrução normativa com a prorrogação 

foi publicada em edição extra do Diário 

Oficial da União. 

 

Vetada pelo presidente Jair Bolsonaro 

no início do ano, a renegociação especial 

de débitos com o Simples Nacional foi 

restabelecida pelo Congresso, que 

derrubou o veto no início de março. 

Alguns dias depois, o Diário Oficial da 

União publicou a lei complementar que 

estabeleceu o Relp. 

 

Apesar da publicação da lei, a adesão só 

começou no fim de abril, quando a 

Receita Federal publicou a instrução 

normativa com a regulamentação do 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Servicos/Grupo.aspx?grp=t&area=2
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Servicos/Grupo.aspx?grp=t&area=2
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Relp. Atrasos na implantação do sistema 

e a demora na definição de uma fonte de 

recursos para custear o programa foram 

os responsáveis. Sem aumentar outros 

impostos ou cortar gastos, o Relp não 

poderia sair do papel. 

 

Para evitar perda de arrecadação, o 

governo editou, no fim de abril, medida 

provisória que aumenta a Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das 

instituições financeiras. A alíquota dos 

bancos subiu de 20% para 21% até 31 de 

dezembro. Para as demais instituições, o 

imposto aumentou de 15% para 16%, 

também até o fim de dezembro. 

 

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

2022/06/03/relp-prazo-para-mei-

aderir-a-parcelamento-especial-do-

simples-termina-hoje.ghtml  

 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/03/relp-prazo-para-mei-aderir-a-parcelamento-especial-do-simples-termina-hoje.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/03/relp-prazo-para-mei-aderir-a-parcelamento-especial-do-simples-termina-hoje.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/03/relp-prazo-para-mei-aderir-a-parcelamento-especial-do-simples-termina-hoje.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/03/relp-prazo-para-mei-aderir-a-parcelamento-especial-do-simples-termina-hoje.ghtml
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Finanças 

BC inclui pergunta sobre 
impacto na inflação de 
projeto que limita ICMS de 
combustíveis em questionário 
pré-Copom 
 
O Comitê de Política Monetária volta a 
se reunir em 14 e 15 de junho 
 
Por Larissa Garcia, Valor — Brasília 
03/06/2022 11h07  Atualizado há 4 
minutos 
 

Ruy Baron/Valor 

 

O Banco Central (BC) incluiu em seu 

questionário pré-reunião do Comitê de 

Política Monetária (Copom) uma 

pergunta sobre a avaliação dos 

economistas em relação ao projeto que 

limita tributação de combustíveis, 

energia, telecomunicações e transportes 

coletivos, atualmente em tramitação no 

Congresso. 

 

A autoridade monetária questiona qual 

seria impacto estimado da medida e 

quanto disso já foi incorporado às 

projeções de inflação dos economistas 

consultados. O documento foi enviado a 

analistas do mercado nesta sexta-feira 

(3). As respostas são analisadas antes da 

reunião do comitê sobre a taxa básica de 

juros (Selic) e servem como subsídio 

para a decisão. 

 

"Qual é a sua avaliação do impacto 

potencial no IPCA das alterações na 

tributação de combustíveis, energia, 

telecomunicações e transportes 

coletivos atualmente em andamento no 

Congresso Nacional? Quanto desse 

impacto estimado está incorporado nas 

suas projeções?", pergunta o BC no 

documento. 

 

O projeto de lei, aprovado na Câmara e 

encaminhado ao Senado, pretende 

limitar as alíquotas do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) — imposto estadual — sobre 

esses itens. 

 

Em comparação ao questionário de 

maio, o BC incluiu alimentos in natura 

dentro das projeções do IPCA. Além 

disso, o BC que saber quais são as duas 

principais razões para a revisão da 

última projeção de inflação desde a 

última reunião do Copom e os dois 

principais riscos para 2022 e 2023. 

 

A autoridade monetária também 

pergunta sobre projeções para 

o Produto Interno Bruto 

(PIB) deste ano e do próximo com 

abertura por setor, consumo das 

famílias, consumo do governo, formação 

bruta de capital fixo, exportação e 

importação. 

 

O BC substituiu ainda a pergunta sobre 

o mercado de trabalho por outra sobre 

hiato do produto. "Quais são suas 

estimativas para o hiato do produto? Em 

qual trimestre deve ocorrer o 

fechamento do hiato?", questiona. 

 

O questionário voltou a pedir também 

projeções do balanço de pagamentos e 

de crédito. O Copom volta a se reunir em 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/06/02/gatilho-que-compensa-estados-por-perdas-com-reducao-do-icms-sobre-combustiveis-pode-sair-do-projeto-diz-relator.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/06/02/gatilho-que-compensa-estados-por-perdas-com-reducao-do-icms-sobre-combustiveis-pode-sair-do-projeto-diz-relator.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/03/pib-ganha-folego-mas-deve-desacelerar-com-forca-no-2o-semestre.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/03/pib-ganha-folego-mas-deve-desacelerar-com-forca-no-2o-semestre.ghtml
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14 e 15 de junho. Atualmente a Selic está 

em 12,75% ao ano. 

 

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

ia/2022/06/03/bc-inclui-pergunta-

sobre-impacto-na-inflao-de-projeto-

que-limita-icms-de-combustveis-em-

questionrio-pr-copom.ghtml 

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Eletrobras diz que Aneel 
incluiu nota em processos de 
reconsideração de revisão de 
tarifa 
 

Companhia informa que "está avaliando 

o conteúdo" e que vai manter o mercado 

"informado sobre o assunto" 

 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
03/06/2022 10h47  Atualizado há 54 
minutos 

 
A Eletrobras divulgou nesta sexta-

feira (03) que foi incluída uma nota 

técnica da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) em nove 

processos administrativos que pedem 

reconsideração das revisões periódicas 

das tarifas das concessões de 

transmissão. 

 

“A companhia está avaliando o conteúdo 

deste documento, que ainda não 

constitui uma decisão da Aneel, e 

manterá o mercado informado sobre o 

assunto de que trata o presente 

comunicado”, diz a Eletrobras. 

 

Os pedidos de reconsideração são da 

Associação Brasileira dos Investidores 

em Autoprodução de Energia (Abiape), 

Associação dos Grandes Consumidores 

Industriais de Energia e de 

Consumidores Livres (Abrace), Jirau 

Energia e Norte Energia. 

 
— Foto: Custódio Coimbra/Agência O 

Globo 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/03/eletrobras-diz-que-
aneel-incluiu-nota-em-processos-de-
reconsideracao-de-revisao-de-
tarifa.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/noticia/2022/06/03/eletrobras-diz-que-aneel-incluiu-nota-em-processos-de-reconsideracao-de-revisao-de-tarifa.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/03/eletrobras-diz-que-aneel-incluiu-nota-em-processos-de-reconsideracao-de-revisao-de-tarifa.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/03/eletrobras-diz-que-aneel-incluiu-nota-em-processos-de-reconsideracao-de-revisao-de-tarifa.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/03/eletrobras-diz-que-aneel-incluiu-nota-em-processos-de-reconsideracao-de-revisao-de-tarifa.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/06/03/eletrobras-diz-que-aneel-incluiu-nota-em-processos-de-reconsideracao-de-revisao-de-tarifa.ghtml
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Legislação 

STF valida acordos coletivos 
que restringem direitos 
trabalhistas 
 
Decisão, por maioria de votos, deve ser 
seguida por todas as instâncias do 
Judiciário 
 
Por Joice Bacelo, Valor — Rio 
02/06/2022 17h58  Atualizado há 14 
horas 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) 

decidiu que normas de acordos e 

convenções coletivas podem limitar 

ou restringir direitos trabalhistas. 

Há exceção somente em relação ao que 

está assegurado pela Constituição 

Federal. A decisão foi proferida, ontem, 

em repercussão geral e terá de ser 

replicada, portanto, por todas as 

instâncias do Judiciário. 

 

Existem, atualmente, 66 mil processos 

sobre o tema em todo o país. Essas ações 

estavam suspensas desde 2019 

aguardando uma definição da Corte. 

Agora, voltarão a tramitar normalmente 

e terão o mesmo desfecho do caso 

julgado no STF. 

 

O litígio analisado pelos ministros é 

anterior à reforma trabalhista (Lei 

nº 13.467/2017). Com a alteração da 

Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), há cinco anos, passou-se a prever 

expressamente que convenções e 

acordos coletivos de trabalho têm 

prevalência sobre a lei em determinadas 

situações. 

 

“O princípio do negociado sobre o 

legislado é o pilar da reforma. Direitos 

infraconstitucionais podem ser 

negociados para adequar a realidade de 

determinada categoria e região às 

necessidades dos trabalhadores e 

empregadores”, diz o advogado 

Fernando Bossi, sócio do escritório 

Almeida Advogados. 

 

Ele cita que há um rol taxativo do que 

não pode ser negociado no artigo 611-B 

da CLT — praticamente o que está 

garantido na Constituição. Já no artigo 

611-A existem exemplos do que pode ser 

negociado. Planos de cargos e salários, 

regras de teletrabalho, sobreaviso e 

trabalho intermitente, além de banco de 

horas e compensação de feriados, dentre 

eles. 

 

 
Ministro Dias Toffoli em sessão sobre 

direitos trabalhistas — Foto: 

Reprodução 

 

O processo julgado pelos ministros 

tratava das chamadas “horas in itinere” 

(horas de deslocamento). Eles 

analisaram uma cláusula do acordo 

firmado entre empresa e sindicato que 

previu o fornecimento de transporte 

para o deslocamento dos empregados 

até o local de trabalho, mas suprimiu o 

pagamento referente ao tempo de 

percurso (RE 1121633). 

 

A Mineração Serra Grande, 

empresa envolvida no caso, vinha de 

derrotas no Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT) de Goiás e no Tribunal 

Superior do Trabalho (TST). 

Desembargadores e ministros haviam 

considerado a cláusula nula. 

 



10 

 

Conseguiu virar no STF. O placar fechou 

em sete a dois para validar a cláusula e 

fixar a tese que dá força às negociações 

coletivas. Prevaleceu, nesse caso, o voto 

do relator, ministro Gilmar Mendes. Ele 

citou decisões anteriores em que a Corte 

se posicionou pela prevalência do 

“negociado sobre o legislado”. 

 

Gilmar Mendes disse, além disso, que a 

Justiça do Trabalho interpreta esses 

casos com base no princípio 

protecionista — conferido em 

decorrência da hipossuficiência do 

empregado. Só que quando se trata de 

negociação coletiva, com interferência 

do sindicato, afirmou, há paridade de 

forças e deve-se aplicar o princípio da 

equivalência. 

 

Frisou ainda, ao votar, que os acordos 

são feitos de concessões mútuas e, por 

esse motivo, não se pode examinar uma 

cláusula de forma individual. 

 

“A anulação de acordos na parte que 

supostamente interessa o empregador 

leva a um claro desestímulo à negociação 

coletiva, que deveria ser valorizada e 

respeitada, especialmente em momento 

de crise. Recordamos aqui fatos 

ocorridos no contexto da pandemia. 

Vimos negociações entre trabalhadores 

e empregadores para manter os 

empregos.” 

 

O entendimento de Gilmar Mendes foi 

acompanhado pelos ministros André 

Mendonça, Nunes Marques, Alexandre 

de Moraes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e 

Luís Roberto Barroso. 

 

“O negociado prevalece sobre o legislado 

desde que não se esteja violando o 

patamar mínimo previsto na 

Constituição Federal”, enfatizou o 

ministro Barroso ao proferir o seu voto, 

em acordo com o relator. 

Os ministros Rosa Weber e Edson 

Fachin discordaram. “Medidas 

flexibilizadoras implicam desfazimento 

do sistema constitucional de garantias 

trabalhistas e o esvaziamento das 

convenções coletivas”, ponderou Fachin. 

Para ele, ainda, as chamadas “horas in 

itinere” devem ser consideradas como 

horas extras, que estão previstas na 

Constituição. 

 

Os dois ministros ficaram vencidos. A 

tese fixada estabelece que “são 

constitucionais os acordos e convenções 

coletivas que ao considerarem a 

adequação setorial negociada pactuam 

limitações ou afastamentos de direitos 

trabalhistas independentemente da 

explicitação de vantagens 

compensatórias, desde que respeitados 

os direitos absolutamente 

indisponíveis”. 

 

Essa tese contraria os pedidos que foram 

feitos pelo advogado do trabalhador no 

caso, Mauro de Azevedo Menezes, e de 

associações de trabalhadores que 

atuaram no processo como parte 

interessada. 

 

Eles haviam solicitado aos ministros que 

se optassem por validar a cláusula, 

deixassem claro que as concessões e 

compensações feitas pelo sindicato e 

pela empresa fossem explicitadas no 

contrato. “Se não se explicita a vantagem 

compensadora, pode estar havendo 

mera renúncia [de direito trabalhista]. 

Não é possível que seja um cheque em 

branco”, disse anteriormente, na 

tribuna, o advogado. 

 

Especialista em direito trabalho, Úrsula 

Cohim Mauro, sócia do escritório Orizzo 

Marques Advogados, vê problemas 

nessa tese. “Vai sempre haver a 

discussão do que é direito indisponível. 
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Provavelmente, vamos ficar anos e anos 

nessa celeuma”, observa. 

 
https://valor.globo.com/legislacao/noti
cia/2022/06/02/stf-maioria-valida-
acordos-coletivos-que-restringem-
direitos-trabalhistas.ghtml  
 

Retorne ao índice 
  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/02/stf-maioria-valida-acordos-coletivos-que-restringem-direitos-trabalhistas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/02/stf-maioria-valida-acordos-coletivos-que-restringem-direitos-trabalhistas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/02/stf-maioria-valida-acordos-coletivos-que-restringem-direitos-trabalhistas.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/02/stf-maioria-valida-acordos-coletivos-que-restringem-direitos-trabalhistas.ghtml
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Economia 

Decreto de calamidade que 
poderia abrir espaço para 
subsídio a diesel opõe ala 
política do governo a equipe 
de Guedes 
 
Defensores da ideia querem usar guerra 
na Ucrânia como justificativa e, assim, 
subsidiar combustíveis. Técnicos veem 
riscos fiscais. Medida permitiria gastos 
acima do teto 
 
Por Manoel Ventura, Geralda Doca e 
Daniel Gullino — BRASÍLIA 
03/06/2022 04h30  Atualizado há 34 
minutos 

 

 
Palácio do Planalto. — Foto: 

Divulgação/Shutterstock 

 

Diante de pesquisas eleitorais 

desfavoráveis e com a piora da inflação, 

parte do governo de Jair Bolsonaro 

defende que o presidente peça 

ao Congresso a decretação do 

estado de calamidade pública, 

utilizando a guerra da Ucrânia e a alta de 

preços como motivos. Isso permitiria o 

descumprimento das regras fiscais no 

ano eleitoral e a criação de subsídios 

para os combustíveis, entre outras 

“bondades” que poderiam beneficiar a 

popularidade de Bolsonaro. 

 

Em entrevista à CNN Brasil, Ciro 

Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, 

afirmou que “atualmente” não vê 

necessidade disso, mas afirmou 

que essa possibilidade existe 

dependendo das circunstâncias. 

 

— Vai depender da situação do país. A 

população está sofrendo hoje. Eu não 

vejo necessidade desse estado de 

calamidade atualmente, mas, se chegar a 

um ponto de uma situação como essa, 

nós teremos que decretá-la. Mas eu 

espero que isso não seja necessário — 

disse o ministro. 

 

Esse decreto, a quatro meses da eleição 

presidencial, seria algo inédito. A última 

vez que isso ocorreu foi em 2020, na 

primeira etapa da pandemia, gerando 

espaço para gastos extras como o Auxílio 

Emergencial. 

 

Na segunda onda da Covid, no ano 

passado, isso não se repetiu. A grande 

motivação dessa ideia seria a tentativa 

de dar um alívio no preço dos 

combustíveis, considerado um dos 

piores problemas para a campanha de 

reeleição de Bolsonaro na visão do 

Planalto. Mas a equipe econômica tem 

resistência a essa solução. 

 

Reajuste ameaçado 
 
Pelos debates que ocorrem no governo, 

uma forma de tentar diminuir o impacto 

político da medida seria o decreto ser 

pedido pelo próprio Congresso, 

provavelmente pelo presidente da 

Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fiel aliado 

de Bolsonaro. 

 

Mas, segundo integrantes do Planalto, o 

Bolsonaro estaria refratário a essa ideia, 

temendo ser acusado de ser “fura-teto” e 

de ter problemas legais no futuro, 

mesmo com o decreto, que teria mais 

dificuldades para ser aprovado pelos 

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/decreto-de-calamidade-publica-para-ampliar-gastos.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/decreto-de-calamidade-publica-para-ampliar-gastos.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/ciro-nogueira-admite-que-decreto-de-calamidade-depende-da-situacao-do-pais.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/ciro-nogueira-admite-que-decreto-de-calamidade-depende-da-situacao-do-pais.ghtml
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senadores do que pelos deputados. O 

decreto precisa ser votado previamente 

pelo Congresso. Para ministros do 

governo, é um recurso colocado como 

“última possibilidade”. 

 

Além do caminho no Congresso, o 

decreto pode gerar outro problema. 

Esbarraria no desejo de Bolsonaro de 

reajustar os salários ou os benefícios de 

alimentação dos servidores públicos, 

que não podem ocorrer nestes períodos 

“especiais”, de calamidade. 

Inicialmente, o presidente decidira por 

uma alta linear de 5% para todos os 

funcionários públicos, mas agora já 

analisa a possibilidade de reajustar 

apenas o vale-alimentação dos 

servidores ativos. 

 

Por outro lado, liberaria uma gastança 

irrestrita pelo governo. Não apenas 

medidas para subsidiar combustíveis 

seriam viáveis, mas também a ampliação 

do Auxílio Brasil, por exemplo. Isso 

porque uma série de regras das contas 

públicas que restringem os gastos do 

governo sairiam de cena no ano 

eleitoral. 

 

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o 

plano da calamidade passou a ser 

defendido por uma ala do governo 

Bolsonaro na tentativa de impulsionar 

as condições eleitorais de Bolsonaro, que 

aparece em segundo lugar nas 

pesquisas. 

 

O objetivo dessa ala política do governo 

é criar programas de subsídio ao diesel 

fora do teto de gastos (a regra que 

impede aumento das despesas públicas 

acima da inflação) e demais normas 

fiscais. É um desejo de Bolsonaro, 

porém, também conceder o reajuste aos 

servidores. 

 

O governo então busca outras formas de 

dar um subsídio amplo para reduzir o 

preço dos combustíveis, como mostrou o 

GLOBO nesta semana. A medida seria 

focada, principalmente, nos 

caminhoneiros e motoristas de 

aplicativos, bases eleitorais importantes 

do presidente. A ideia é que isso seja 

pago por crédito extraordinário, fora do 

teto de gastos. 

 

Na entrevista de ontem, Ciro Nogueira 

também afirmou que a situação do país 

está “muito difícil” e que isso dificulta a 

concessão de reajuste. 

 

— Ainda estamos estudando. Ainda não 

temos definição. Estamos buscando 

alternativas. Mas a situação está muito 

difícil para conceder aumento para os 

servidores neste ano — disse ele, que 

confirmou a possibilidade apenas de 

reajuste do vale-alimentação. 

 

Justificativa frágil 
 
Integrantes da Advocacia-Geral da 

União (AGU) avaliam reservadamente 

que a guerra poderia embasar um 

decreto de calamidade. Mas admitem 

que o problema está nas medidas a 

serem tomadas para enfrentar a situação 

de calamidade pública. Já a equipe 

econômica não concorda com a ideia por 

acreditar que acaba com o discurso 

liberal do governo e gera riscos fiscais. 

 

Especialistas afirmam que a guerra entre 

Rússia e Ucrânia, que está impactando o 

preço dos combustíveis, não justifica a 

edição de um decreto de calamidade 

pública: 

 

— Esta atual situação não é justificativa 

para um estado de calamidade, que 

sequer foi decretado ano passado, com 

recorde de mortes pela Covid — diz o 

advogado constitucionalista e professor 
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da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), Cláudio Pereira de Souza Neto. 

 

Daniel Couri, diretor da Instituição 

Fiscal Independente (IFI), observa que o 

decreto não precisa permitir gastança 

generalizada: 

 

— O decreto poderia modular esse 

regime extraordinário, eventualmente, 

colocando um limite para essas 

despesas. Mas, aí vai depender da 

vontade do Congresso e do Executivo. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/ala-politica-defende-
decreto-de-calamidade-por-subsidio-a-
diesel.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/ala-politica-defende-decreto-de-calamidade-por-subsidio-a-diesel.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/ala-politica-defende-decreto-de-calamidade-por-subsidio-a-diesel.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/ala-politica-defende-decreto-de-calamidade-por-subsidio-a-diesel.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/ala-politica-defende-decreto-de-calamidade-por-subsidio-a-diesel.ghtml
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Brasil 

Chuva forte ameaça Nordeste 
nos próximos dias; frio ainda 
castiga, mas começa a ceder 
no Sul 
 
Preocupação maior de meteorologistas 
é com a possibilidade de pancadas 
fortes de chuva em Pernambuco e 
Alagoas, no sábado 
 
03/06/2022 03h54  Atualizado há 8 
horas 

 

 
Cidades de Pernambuco estão sob alerta 

de grande perigo, na classificação do 

Inmet, por causa das fortes chuvas — 

Foto: João Carlos 

Mazella/Fotoarena/Agência O Globo 

 

PORTO ALEGRE - Projeções feitas 

por especialistas da MetSul 

Meteorologia alertam para a 

possibilidade de que chuva forte volte a 

cair em quase toda o litoral nordestino, 

do norte da Bahia ao Maranhão, nos 

próximos dias. A preocupação maior é 

com Alagoas e Pernambuco - estado já 

castigado por inundações e 

deslizamentos de terra nos últimos dias, 

que deixaram até agora 126 mortos e 

mais de 9,3 mil desabrigados. 

 

Baseado em modelos de previsão como 

do Centro Meteorológico Europeu, 

espera-se precipitação forte a torrencial 

entre esta sexta e o domingo, mas 

principalmente durante o sábado, nos 

litorais desses dois estados. 

 

O sol só deve voltar a aparecer nessas 

regiões na segunda-feira, embora haja 

possibilidade de pancadas isoladas 

típicas da área tropical voltarem na 

terça-feira. Apenas no decorrer da 

quarta-feira da semana que vem é que se 

aguarda a volta à normalidade, 

principalmente na região de Recife, 

capital pernambucana. 

 

Frio no Sul 
 
As madrugadas desta sexta e do sábado 

seguem com previsão de temperatura 

baixa e geada em diversas áreas do Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre deve 

registrar entre 15ºC a 16ºC durante a 

tarde de hoje. Já no sábado, a mínima 

deve ficar em torno de 7ºC, podendo 

baixar até 5ºC na área metropolitana. 

No interior, o frio perde força na maioria 

das cidades, segundo análise da 

meteorologista Estael Sias. 

 

No domingo, o frio deve ceder lugar à 

chuva na região. Mesmo assim, as 

temperaturas máximas ainda devem 

ficar abaixo da média do mês de junho, 

apesar da ausência esperada de ar polar 

atuando. 

 

Segundo análise publicada pela MetSul, 

"o mês de junho vai transcorrer sob 

influência do fenômeno La Niña. Desde 

1999, o Pacífico Equatorial não estava 

tão frio nesta época do ano". La Niña é 

normalmente associada a seca no Sul e 

chuva mais abundante no Nordeste do 

Brasil, o que explicaria, em parte, a 

tragédia vivida com as inundações 

recentes em Pernambuco. 

 

Já na região central do país e em grande 

parte do Sudeste e Centro-Oeste, a 
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tendência é de chuva abaixo a muito 

abaixo da média, neste mês de junho. 

 

Com o frio começando a dar uma trégua 

na Região Sul, e sem previsão de alta 

frequência de frentes frias ou massas de 

ar frio chegando ao Brasil Central, a 

expectativa é de aumento da 

temperatura. 

 

Com o predomínio de ar mais seco, os 

estados do centro vão experimentar 

noites mais amenas ou frias e tardes 

quentes. No entanto, não se descarta a 

possibilidade de dias com temperatura 

muito alta no Centro-Oeste, durante 

junho, o que agrava o risco de incêndios, 

principalmente no Cerrado. 

 

https://oglobo.globo.com/brasil/notici

a/2022/06/chuva-forte-ameaca-

nordeste-nos-proximos-dias-frio-ainda-

castiga-mas-comeca-a-ceder-no-

sul.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Produção industrial sobe 
0,1% em abril ante março, diz 
IBGE 
 
No acumulado do ano, que tem como 
base de comparação o mesmo período 
do ano anterior, a indústria teve uma 
queda de 3,4% 

 
Daniela Amorim, O Estado de S.Paulo 
03 de junho de 2022 | 10h26 

 
RIO - A produção industrial subiu 

0,1% em abril ante março, na série com 

ajuste sazonal, divulgou nesta sexta-

feira, 3, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). O 

resultado veio dentro das expectativas 

dos analistas ouvidos 

pelo Estadão/Broadcast, que 

esperavam desde uma queda de 1% a 

uma alta de 1%, com mediana positiva de 

0,2%. 

 

Em relação a abril de 2021, a produção 

caiu 0,5%. Nessa comparação, sem 

ajuste, as estimativas variavam de um 

recuo de 2,4% a alta de 0,9%, com 

mediana negativa de 0,6%. 

 

No acumulado do ano, que tem como 

base de comparação o mesmo período 

do ano anterior, a indústria teve uma 

queda de 3,4%. Em 12 meses, a produção 

acumula recuo de 0,3%. 

 

Funcionário em indústria; IBGE 

divulgou dados da produção industrial 

em abril  Foto: Werther 

Santana/Estadão 

 

Bens de capital 
 
A produção da indústria de bens de 

capital caiu 9,2% em abril ante março e 

5,1% na comparação anual. Os dados 

fazem parte da Pesquisa Industrial 

Mensal - Produção Física (PIM-

PF). No acumulado em 12 meses, houve 

elevação de 14,4% na produção de bens 

de capital. 

 

Em relação aos bens de consumo, a 

produção registrou alta de 2,4% na 

passagem de março para abril. Na 

comparação com abril de 2021, houve 

redução de 0,3%. No acumulado em 12 

meses, a produção de bens de consumo 

encolheu 4,1%. 

 

Na categoria de bens de consumo 

duráveis, a produção caiu 5,5% em 

abril ante março. Em relação a abril de 

2021, houve queda de 13,2%. Em 12 

meses, a produção caiu 10,4%. 

 

Entre os semiduráveis e os não 

duráveis, houve elevação de 2,3% na 

produção em abril ante março. Na 

comparação com abril do ano anterior, a 

produção aumentou 3,3%. A taxa em 12 

meses ficou negativa em 2,5%. 

 

Para os bens intermediários, o IBGE 

informou que a produção cresceu 0,8% 

em abril ante março. Em relação a abril 

do ano passado, houve uma alta de 0,1%. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/industria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica
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No acumulado em 12 meses, os bens 

intermediários tiveram alta de 0,3%. 

 

O índice de Média Móvel 

Trimestral da indústria registrou alta 

de 0,5% em abril. 

 

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

ias/geral,producao-industrial-

abril,70004083772  

 

Retorne ao índice 
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https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,producao-industrial-abril,70004083772
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Economia 

MEIs e microempresas tem 
até hoje para negociar 
dívidas; saiba como fazer 
 
Prazo para aderir ao Relp encerra nesta 
sexta-feira, 3 

 

Redação, O Estado de S.Paulo 

03 de junho de 2022 | 10h31 

 
O prazo de adesão ao Programa de 

Reescalonamento do Pagamento 

de Débitos no Âmbito do Simples 

Nacional (Relp) acaba nesta sexta-

feira, 3 - o prazo original era 31 de 

maio, mas foi prorrogado. O programa 

é voltado 

para microempreendedores 

individuais 

(MEIs) e microempresas (ME) que 

querem negociar suas dívidas 

do Simples Nacional inscritos em 

dívida ativa da União. 

 

As empresas poderão renegociar dívidas 

em até 15 anos e ainda ter descontos em 

juros, multas e encargos 

proporcionalmente à queda de 

faturamento no período de março a 

dezembro de 2020, período da 

pandemia de covid-19 em que vários 

pequenos negócios fecharam as portas. 

 

Poderão ser incluídos débitos apurados 

pelo Simples com vencimento até 

fevereiro deste ano, inclusive já 

beneficiados em outros programas do 

tipo Foto: Marcos Santos/USP Imagens 

 

Poderão ser incluídos débitos apurados 

pelo Simples com vencimento até 

fevereiro deste ano, inclusive já 

beneficiados em outros programas do 

tipo. O parcelamento poderá ser em até 

180 vezes, com redução de até 90% de 

multas e juros.  

 

Para aderir ao programa, é necessário 

acessar o portal e-CAC, no site 

da Receita Federal ou o portal do 

Simples Nacional. Para incluir  dívidas 

parceladas ou em discussão 

administrativa, o contribuinte precisará 

desistir do parcelamento ou processo. 

 

O programa dará desconto de acordo 

com a redução da receita bruta que a 

empresa teve por conta da crise e terá as 

seguintes modalidades: 

 

Quem teve a receita bruta 
reduzida em: 
 
 80% ou mais (ou ficou inativo): 

paga 1% da dívida total, sem 

redução, em até 8 vezes (até 

novembro) e o restante parcelado 

em até 180 vezes, com 90% de 

desconto sobre multas e juros. 

 60%: paga 2,5% da dívida total, sem 

redução, em até 8 vezes (até 

novembro) e o restante parcelado 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,relp-regularizar-divida-mei-me-terca-npre,70004079970
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,relp-regularizar-divida-mei-me-terca-npre,70004079970
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mei-microempreendedor-individual
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mei-microempreendedor-individual
https://tudo-sobre.estadao.com.br/mei-microempreendedor-individual
https://tudo-sobre.estadao.com.br/microempresa
https://tudo-sobre.estadao.com.br/simples-imposto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/simples-imposto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/simples-imposto
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em até 180 vezes, com 85% de 

desconto sobre multas e juros. 

 45%: paga 5% da dívida total, sem 

redução, em até 8 vezes (até 

novembro) e o restante parcelado 

em até 180 vezes, com 80% de 

desconto sobre multas e juros. 

 30%: paga 7,5% da dívida total, sem 

redução, em até 8 vezes (até 

novembro) e o restante parcelado 

em até 180 vezes, com 75% de 

desconto sobre multas e juros. 

 15%: paga 10% da dívida total, sem 

redução, em até 8 vezes (até 

novembro) e o restante parcelado 

em até 180 vezes, com 70% de 

desconto sobre multas e juros. 

 Sem perda (0): paga 12,5% da 

dívida total, sem redução, em até 8 

vezes (até novembro) e o restante 

parcelado em até 180 vezes, com 

65% de desconto sobre multas e 

juros. 

 

Além disso, o saldo da dívida referente a 

contribuições previdenciárias poderá ser 

parcelado em até 60 vezes. 

 

As parcelas também não poderão ser 

inferiores a R$ 300 para micro e 

pequenas empresas, ou R$ 50 para MEI 

e serão atualizadas pela taxa Selic. Não 

entram no programa multas por 

descumprimento de obrigações 

acessórias, e as dívidas de empresas com 

falência decretada. / COM 

INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL 

  
https://economia.estadao.com.br/notic
ias/geral,mei-negociar-dividas-relp-
npre,70004083765  
 
Retorne ao índice 
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Economia 

Governo avalia PEC para 
subsidiar combustíveis como 
alternativa à calamidade 
 
Referência é dispositivo que permitiu 
gasto extrateto de R$ 44 bi para 
prorrogar auxílio emergencial em 2021 
 
2.jun.2022 às 23h15 
Idiana TomazelliJulia 
ChaibMarianna Holanda 
BRASÍLIA 
 
Integrantes do governo Jair Bolsonaro 

(PL) avaliam a possibilidade de aprovar 

uma PEC (Proposta de Emenda à 

Constituição) para abrir caminho a 

medidas de combate à alta no preço dos 

combustíveis. 

 

A estratégia é uma das opções que estão 

na mesa para ser acionada na tentativa 

de baixar os preços. Ela seria uma 

alternativa ao decreto de calamidade 

pública, que voltou a ser defendido pela 

ala política do governo, mas enfrentava 

resistência de técnicos da área 

econômica, como mostrou a Folha. 

 

A opção do decreto acabou perdendo 

força em meio à repercussão ruim das 

negociações, embora não tenha sido 

totalmente descartada. No entanto, o 

presidente ainda não desistiu de buscar 

uma solução para o tema, que preocupa 

sua equipe de campanha e é visto como 

o principal obstáculo à reeleição. 

 
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro 

da Economia, Paulo Guedes, em evento 

em São Paulo - Carla Carniel - 

16.mai.2022/REUTERS 

 

A preferência do governo é por uma 

medida que não imponha travas a gastos 

como concessão de reajuste salarial a 

servidores, como ocorreria no caso de 

decretação de calamidade.  

 

Uma reunião no Palácio do Planalto, 

com a presença de Bolsonaro e dos 

ministros Ciro Nogueira (Casa 

Civil), Paulo Guedes (Economia), Adolfo 

Sachsida (Minas e Energia), Célio Faria 

Junior (Governo) e Bruno Bianco 

(Advocacia-Geral da União), foi 

convocada às pressas para discutir o 

tema. O compromisso não consta na 

agenda oficial do presidente. 

 

Segundo fontes do governo, a principal 

referência para a discussão em torno da 

PEC é o dispositivo da antiga PEC 

emergencial, convertida em emenda 

constitucional em março de 2021 e 

que permitiu a prorrogação do auxílio a 

vulneráveis. 

 

[ x ] 

 

Em 2020, no início da pandemia 

de Covid-19, o governo decretou 

calamidade e criou o auxílio emergencial 

para as famílias mais necessitadas, mas 

ambos só duraram até dezembro 

daquele ano. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/idiana-tomazelli.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/julia-chaib.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/julia-chaib.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/marianna-holanda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/02/preco-da-gasolina-o-que-define-o-valor-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/ala-do-governo-defende-decreto-de-calamidade-a-4-meses-da-eleicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/ala-do-governo-defende-decreto-de-calamidade-a-4-meses-da-eleicao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/ciro-nogueira/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/paulo-guedes/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/senado-conclui-votacao-da-pec-que-preve-ate-r-44-bi-para-novo-auxilio-emergencial.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/senado-conclui-votacao-da-pec-que-preve-ate-r-44-bi-para-novo-auxilio-emergencial.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/coronavirus/
http://www.folha.com.br/


22 

 

Sem ver brechas para enquadrar os 

gastos da pandemia como imprevisíveis, 

dado que a crise já levava meses, e tendo 

de lidar com os efeitos prolongados da 

Covid-19 sobre a economia, o governo 

optou por uma PEC para autorizar novos 

gastos extrateto. O texto permitiu a 

prorrogação do auxílio emergencial e 

estabeleceu um limite de R$ 44 bilhões 

para a ação. 

 

Fontes envolvidas nas discussões 

afirmam que ainda não há um valor 

estipulado para a despesa extrateto com 

combustíveis na nova PEC, mas dizem 

que essa é a linha em estudo. Ainda não 

há uma decisão tomada dentro do 

governo. 

 

Técnicos contrários à calamidade 

admitem reservadamente que a PEC 

seria a via "mais segura", para evitar 

futuros questionamentos. Há um temor 

entre servidores de assinar documentos 

para chancelar medidas que, depois, 

podem ser contestadas por instâncias de 

controle. No entanto, isso não significa 

apoio desses técnicos a um furo no teto. 

 

A discussão ocorre no momento em 

que Guedes está sob pressão para 

oferecer uma saída. Segundo políticos 

próximos ao presidente, se não houver 

uma solução para os combustíveis, pode 

haver nova ofensiva para retirá-lo do 

cargo. Há a leitura de que a letargia na 

Economia poderia comprometer o 

projeto de reeleição de Bolsonaro. 

 

Nova edição do Datafolha mostrou 

ampliação da vantagem do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) em relação a Bolsonaro na pesquisa 

de intenção de voto. O petista aparece 

com 48% no primeiro turno, ante 27% 

do presidente. 

 

Por outro lado, há o reconhecimento de 

que, a quatro meses da eleição, não será 

fácil aprovar uma PEC, tipo de proposta 

que tem tramitação mais demorada e 

requer apoio de 308 dos 513 deputados 

e 49 dos 81 senadores. 

 

O calendário tem sido um adversário das 

intenções do Planalto de tirar do papel 

alguma medida que contenha o preço 

dos combustíveis. Mesmo a troca no 

comando da Petrobras ainda não foi 

efetivada e deve demorar a sair. A 

assembleia de acionistas só é realizada 

30 dias após a convocação, que, por sua 

vez, depende do envio das indicações do 

governo ao conselho de administração. 

 

No Congresso, aliados governistas são 

taxativos ao dizer que o governo precisa 

tomar alguma atitude para não deixar a 

conta do aumento dos combustíveis e 

também de tarifas de energia recair 

sobre o bolso dos mais pobres. Nos 

últimos dias, lideranças aliadas já têm 

defendido nova mudança no teto de 

gastos. 

 

Segundo fontes do governo, um decreto 

de calamidade teria a vantagem de 

afastar as restrições da lei eleitoral à 

criação de um subsídio para 

combustíveis e driblar algumas amarras 

da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

à criação de despesas. 

 

No entanto, técnicos da área econômica 

são taxativos em afirmar, nos bastidores, 

que não veem justificativa plausível para 

decretar calamidade neste momento e 

abrir créditos extraordinários para 

bancar despesas fora do teto de gastos 

(regra que limita o avanço de despesas à 

inflação). 

 

Interlocutores políticos do presidente 

queriam emplacar a medida com base na 

Guerra na Ucrânia, que impulsionou os 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/com-pandemia-gastos-fora-da-regra-do-teto-superam-r-500-bi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/com-pandemia-gastos-fora-da-regra-do-teto-superam-r-500-bi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/vamos-apertar-governo-para-decidir-sobre-subsidio-a-combustiveis-diz-lira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/vamos-apertar-governo-para-decidir-sobre-subsidio-a-combustiveis-diz-lira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/lula/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/lula/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/datafolha-lula-abre-21-pontos-sobre-bolsonaro-no-1o-turno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/datafolha-lula-abre-21-pontos-sobre-bolsonaro-no-1o-turno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/05/datafolha-lula-abre-21-pontos-sobre-bolsonaro-no-1o-turno.shtml
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preços de petróleo no mercado 

internacional, e no risco de 

desabastecimento de diesel. A leitura era 

a de que a calamidade afastaria os 

requisitos formais de urgência e 

imprevisibilidade para abertura de 

crédito extraordinário. Para os técnicos, 

porém, os argumentos não são 

suficientes. 

 

No governo Michel Temer (MDB), 

quando houve a criação de um subsídio 

para o diesel, o crédito extraordinário 

que bancou a medida veio após dez dias 

de paralisação dos caminhoneiros —o 

que colocava o problema de 

desabastecimento como um fato, não 

como risco. 

 

Em meio à pressão de uma ala do 

governo por um decreto de calamidade, 

o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 

filho do presidente, disse à Folha que a 

decisão sobre a solução para baixar o 

preço dos combustíveis será tomada 

após algumas "etapas". 

 

Segundo o parlamentar, que coordena a 

campanha à reeleição do pai, é preciso 

aguardar a aprovação do PLP 18, que 

define um teto para a alíquota do ICMS 

sobre combustíveis e energia elétrica, 

para ver se irá surtir efeitos na bomba. 

 

Caso isso não ocorra, o governo pode, 

segundo ele, acionar outras medidas 

para reduzir a alta dos preços, sem 

detalhar quais seriam. 

 

Em entrevista à CNN Brasil, o ministro 

da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou 

que o governo pode decretar estado de 

calamidade pública a "depender da 

situação do país". 

 

O chefe da principal pasta do governo 

não descartou usar o instrumento, mas 

disse acreditar que atualmente ele não é 

necessário. 

 

"A população está sofrendo hoje. Eu não 

vejo necessidade desse estado de 

calamidade atualmente, mas se chegar a 

um ponto de uma situação como essa, 

nós teremos que decretá-la. Mas eu 

espero que isso não seja necessário", 

disse. 

 

Em entrevista à Folha, o ministro das 

Comunicações, Fábio Faria, disse ser 

justamente a alta nos combustíveis o que 

está segurando o crescimento de 

Bolsonaro nas pesquisas. 

 

Ele defendeu ainda usar R$ 15 bilhões 

do lucro da Petrobras para criar algum 

tipo de subsídio. "O que está segurando 

ainda [o avanço de Bolsonaro] é o preço 

dos combustíveis. Mas, mesmo assim, 

ele [Bolsonaro] está crescendo", disse. 

 

O presidente do Banco Central, Roberto 

Campos Neto, afirmou nesta quarta-

feira (1º) que a implementação de 

subsídios para mitigar os impactos 

sociais da alta nos preços das 

commodities (como petróleo) é uma 

"boa solução", mas ponderou que 

medidas nesse sentido carregam o risco 

de se tornarem gastos públicos 

permanentes. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/governo-avalia-pec-para-
subsidiar-combustiveis-como-
alternativa-a-calamidade.shtml  
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Economia 

Preço de voo no Brasil chega a 
dobrar em relação ao pré-
pandemia; veja comparações 
 
Alta considera valores nominais e afeta 
a retomada do setor aéreo brasileiro 

 
3.jun.2022 às 5h00 
Ana Paula Branco 
SÃO PAULO 
 
As companhias aéreas no Brasil 

estão retomando neste ano o número de 

decolagens, destinos e passageiros do 

pré-pandemia graças à abertura de 

fronteiras e à demanda reprimida. Mas 

com o dólar e o combustível em 

disparada, as passagens aumentaram 

além da inflação entre 2019 e 2022, 

segundo dados de empresas de viagens. 

 

Considerando os valores nominais (ou 

seja, sem descontar a inflação), as altas 

observadas são de pelo menos 50% entre 

janeiro e maio deste ano em comparação 

com igual período de 2019, antes da 

pandemia. 

 

Já a inflação acumulada de janeiro de 

2019 e abril de 2022 (dado mais recente 

disponível) é de 25,14%. 

 

Embora a precificação no setor oscile de 

acordo com a demanda e a sazonalidade, 

os sucessivos aumentos no preço do 

QAV (combustível de aviação) são a 

principal causa da alta, segundo as 

aéreas. O produto, dizem, é responsável 

por metade dos custos de um voo. 

 
Avião da TAM decolando em 

Congonhas, na zona sul de São Paulo 

- Apu Gomes -8.ago.15/Folhapress 

 

De 1º de janeiro a 1º de junho, o 

combustível dos aviões acumula alta de 

64,3%. Comparado a 2019, o percentual 

supera os 90% e ainda não reflete todo o 

aumento esperado para 2022. 

 

[ x ] 

 

Nesta quinta (2), a Petrobras anunciou 

mais um reajuste, acima de 11%, em 

importantes polos, como Guarulhos 

(SP), Duque de Caxias (RJ) e Betim 

(MG). 

 

"Está inadministrável", afirma Eduardo 

Sanovicz, presidente da Abear 

(Associação Brasileira das Empresas 

Aéreas). Segundo ele, o preço do QAV no 

Brasil chega a ser 40% superior ao da 

média global. 

 

Gol, Latam e Azul, as três maiores 

companhias aéreas que atuam hoje no 

Brasil, afirmam que, com a escalada 

contínua do preço dos combustíveis, 

é inevitável o aumento dos valores das 

passagens. 

 

Comparando os cinco primeiros meses 

de 2019 com os de 2022, algumas rotas 

nacionais têm aumento nominal acima 

de 70%, como Porto Alegre (74%) e São 

Paulo (132%), de acordo com 

levantamento feito pelo Kayak a pedido 

da Folha. 
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Entre os dez destinos internacionais 

mais procurados pelos 

brasileiros, Portugal se destaca. O custo 

médio para ir a Lisboa nos primeiros 

cinco meses de 2019 estava em R$ 2.750, 

indica a pesquisa. Neste ano, já chegou a 

R$ 4.626. 

 

CONFIRA A MÉDIA DE PREÇOS 
DOS DESTINOS MAIS 
PROCURADOS* 
NACIONAIS 
 

  2019 202 

São Paulo  R$ 410 R$ 951 

Rio de Janeiro  R$ 456 R$ 558 

Salvador  R$ 815 R$ 867 

Recife  R$ 827 R$ 976 

Fortaleza  R$ 718 R$ 1.046 

Porto Algre  R$ 460 R$ 802 

Brasília  R$ 417 R$ 682 

Maceió  R$ 959 R$ 1.130 

Natal  R$ 979 R$ 1.210 

Florianópolis  R$ 402 R$ 608 

 

INTERNACIONAIS 

 2019 2022 

Lisboa R$ 2.750 R$ 4.626 

Miami R$ 2.535 R$ 3.546 

Buenos Aires R$ 1.010 R$ 1.633 

Nova York R$ 3.034 R$ 4.791 

Orlando R$ 3.245 R$ 2.834 

 2019 2022 

Santiago R$ 1.127 R$ 1.753 

Paris R$ 2.730 R$ 4.412 

Porto R$ 2.441 R$ 4.084 

Londres R$ 3.124 R$ 4.619 

 

*A pesquisa foi feita na base de dados 

do Kayak buscando por voos de ida e 

volta saindo de todos os aeroportos do 

Brasil com destino a todos os 

aeroportos do Brasil e exterior levando 

em conta os valores nominais das 

passagens. Foram consideradas buscas 

feitas entre 1º de janeiro e 31 de maio de 

2019 e de 2022, para viagens entre 1º de 

junho e 31 de dezembro de 2019 e de 

2022. Os preços e percentuais são uma 

média. Eles podem variar com o tempo. 

 

Pesquisa da Decolar para 

a Folha também mostra a escalada no 

período. Viajar até Orlando, na Flórida, 

um ano antes da pandemia saía, em 

média, por R$ 2.273. Nos últimos meses, 

a passagem até a Disney está na casa dos 

R$ 2.600. 

 

Para Roma, segundo dados analisados 

nos canais de venda da empresa de 

viagens, a diferença registrada é ainda 

maior. O embarque de São Paulo para a 

capital da Itália passou de R$ 2.522 para 

R$ 3.386. 

 

As aéreas afirmam que essa alta nos 

preços das passagens e nos custos de 

operação retardam o processo de 

retomada do setor, que caminha 

próximo a níveis pré-pandemia desde o 

final de 2021. 

 

A Gol viu sua receita líquida mais do que 

dobrar entre o último trimestre do ano 

passado e o primeiro trimestre deste 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/05/custo-mais-baixo-de-cidades-pequenas-em-portugal-atrai-brasileiros.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/05/veja-dicas-para-quem-vai-a-disney-pela-primeira-vez.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/brasileiro-volta-a-viajar-e-demanda-por-voos-domesticos-esta-em-90-do-nivel-pre-pandemia-diz-associacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/12/brasileiro-volta-a-viajar-e-demanda-por-voos-domesticos-esta-em-90-do-nivel-pre-pandemia-diz-associacao.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/01/6114-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post415802
https://aovivo.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/01/6114-bolsas-dolar-e-empresas-acompanhe-ao-vivo-o-mercado.shtml#post415802
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ano. Nos três primeiros meses de 2022, 

a empresa transportou quase 7 milhões 

de passageiros em mais de 48 mil 

decolagens. Pouco mais de 76% do 

volume alcançado no mesmo período de 

2019. 

 

A Azul encerrou o primeiro trimestre 

deste ano com receita líquida acima dos 

níveis pré-pandemia, segundo a 

empresa após elevação das tarifas para 

compensar o aumento dos preços dos 

combustíveis. 

 

Confiante, a empresa se prepara para 

reforçar a operação de sua malha em 

julho, com voos extras e 13 novas rotas, 

entre o Centro-Oeste, o interior de São 

Paulo e o Sul do país com o Nordeste. 

 

A Latam afirma que recuperou 100% da 

sua oferta doméstica de assentos no 

Brasil no mês passado, na comparação 

com maio de 2019, com uma média de 

532 voos por dia para 50 destinos 

nacionais, seis a mais do que antes da 

pandemia. 

 

Nas rotas internacionais, a recuperação 

da companhia chegou a 56% da sua 

oferta de assentos, com o 

reestabelecimento de voos para 18 

destinos dos 26 anteriores. 

 

Segundo os dados mais recentes da Anac 

(Agência Nacional de Aviação Civil), nos 

dois primeiros meses deste ano, foram 

transportados 24 milhões de 

passageiros. Número próximo ao 

mesmo período de 2019, quando 19 

milhões circularam pelos aeroportos 

brasileiros. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/06/preco-de-voo-no-brasil-
chega-a-dobrar-em-relacao-ao-pre-
pandemia-veja-comparacoes.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#post416175
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/gol-latam-e-azul-vao-aumentar-preco-da-passagem-aerea-neste-mes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/03/gol-latam-e-azul-vao-aumentar-preco-da-passagem-aerea-neste-mes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/preco-de-voo-no-brasil-chega-a-dobrar-em-relacao-ao-pre-pandemia-veja-comparacoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/preco-de-voo-no-brasil-chega-a-dobrar-em-relacao-ao-pre-pandemia-veja-comparacoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/preco-de-voo-no-brasil-chega-a-dobrar-em-relacao-ao-pre-pandemia-veja-comparacoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/preco-de-voo-no-brasil-chega-a-dobrar-em-relacao-ao-pre-pandemia-veja-comparacoes.shtml
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STF decide que convenções e 
acordos coletivos podem 
prevalecer sobre a lei 
 
2 de junho de 2022, 20h11 
Por Karen Couto 
 
São válidos as convenções e os acordos 

coletivos de trabalho que restringem ou 

limitam direitos trabalhistas, mesmo 

sem compensação, desde que não se 

tratem de direitos com previsão 

constitucional. Esse foi o entendimento 

majoritário do Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, para quem as normas 

coletivas que restringem direitos não 

previstos na Constituição devem 

prevalecer sobre a legislação, no 

julgamento encerrado nesta quinta-feira 

(2/6). 

 

Relator do caso, Gilmar Mendes teve 

voto acompanhado pela maioria dos 

ministros Gervásio Baptista/SCO/STF 

 

Na quarta-feira (1º/6), representantes 

de entidades patronais e obreiras 

fizeram suas sustentações. A sessão foi 

encerrada após a Procuradoria-Geral da 

República manifestar-se pela 

procedência da ação proposta pela 

Mineração Serra Grande S.A., que 

questionou acórdão do Tribunal 

Superior do Trabalho que manteve 

decisão do Tribunal Regional do 

Trabalho da 18ª Região (GO) que anulou 

a aplicação de norma coletiva que 

afastava o pagamento de horas de trajeto 

(in itinere) pelo tempo de ida ou de 

retorno do trabalho com veículo 

fornecido pela empresa. 

 

A Serra Grande alega que está localizada 

a apenas 3,5 quilômetros da zona 

urbana, o que possibilita que o trajeto 

seja realizado a pé ou por outros meios 

de transporte. 

 

O relator do caso, ministro Gilmar 

Mendes, votou pela procedência da ação. 

O ministro destacou que a 

jurisprudência do STF tem reconhecido 

a natureza constitucional de normas 

coletivas que afastam ou limitam 

direitos trabalhistas.  

 

"Justamente por ser clara a opção do 

constituinte de privilegiar a força 

normativa dos acordos e convenções 

coletivas de trabalho, a jurisprudência 

recente deste Supremo tem reconhecido 

que o debate sobre a validade de normas 

coletivas que afastam ou limitam 

direitos trabalhistas possui natureza 

constitucional", disse Gilmar. 

 

Embora votando pela procedência, o 

relator fez uma ressalva. No caso 

concreto, o acordo pode prevalecer, 

desde que faça parte de patamar 

civilizatório mínimo de direitos 

fundamentais trabalhistas. O ministro 

André Mendonça acompanhou 

integralmente o voto do relator, 

inclusive na repercussão geral.  

 

O ministro Nunes Marques também 

julgou procedente a ação em sua 

integralidade. "Considero válida a 

norma coletiva que restrinja ou reduza 

direitos, desde que não aqueles que 

previstos na Constituição Federal", 

destacou ele. 

 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-02/stf-decide-norma-coletiva-prevalecer-lei#author
https://www.conjur.com.br/2022-jun-01/stf-inicia-julgamento-norma-coletiva-reduz-direitos
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Outro que seguiu integralmente o voto 

do relator foi o ministro Alexandre de 

Moraes. "Não é possível um acordo ou 

convenção coletiva afastar um direito 

social consagrado, incorporado por 

tratados internacionais ao ordenamento 

jurídico, mas, sim, é possível a 

negociação de direitos disponíveis, que é 

o caso das horas in itinere". 

 

O ministro Luís Roberto Barroso 

também votou pela procedência da ação 

da Serra Grande. Em seu voto, ele 

sustentou que o negociado deve 

prevalecer sobre o legislado, desde que a 

norma acordada respeite o mínimo 

civilizatório. Seguindo o mesmo 

entendimento, os ministros Dias Toffoli 

e Cármen Lúcia também julgaram 

procedente a ação. 

 

Hora da divergência 

 

O ministro Luiz Edson Fachin abriu a 

divergência. Para ele, admitir cláusulas 

de acordo ou convenção que reduzam 

direitos é um retrocesso social, ferindo 

os artigos 4º, I, e 7º da Constituição 

Federal. 

 

"Entendo que o imperativo de 

efetividade desses direitos sucede um 

dever de não regressividade, a demandar 

que medidas de restrição a seu exercício 

se dê sob justificação concernente a 

totalidade de direitos sociais, 

econômicos e culturais em atenção a um 

patamar civilizatório mínimo que está 

na própria Constituição", afirmou ele. 

 

O último voto foi da ministra Rosa 

Weber, que presidiu a sessão em razão 

de o presidente da corte, ministro 

Luiz Fux, ter se declarado impedido. A 

ministra julgou improcedente a ação, 

acompanhando a divergência. Em seu 

voto, ela destacou que o atual contexto 

de altos índices de desemprego e 

instabilidade econômica gera o 

enfraquecimento sindical, o que torna a 

negociação coletiva desigual entre as 

partes. 

 

"A fonte de intensidade mais forte, 

maior, de favor mais forte prevalece 

sobre a mais débil apenas em ordem a 

garantir as condições mínimas. Acima 

do mínimo se impõe o inferior que 

preveja condições mais favoráveis para 

os trabalhadores", disse Rosa Weber. 

 

O advogado Marcus Vinícius 

Furtado Coelho, que atuou ao longo 

do processo em defesa da Confederação 

Nacional da Indústria, entidade que 

participou como amicus curiae, elogiou 

a decisão dos ministros do Supremo. 

 

"Uma decisão racional e equilibrada do 

STF, pois estimula o acordo como uma 

forma civilizada de superar conflitos. A 

Constituição prevaleceu no ponto em 

que prevê o acordo coletivo como um 

direito social fundamental", avaliou ele. 

 

ARE 1.121.633 (Tema 1046) 

  

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

02/stf-decide-norma-coletiva-

prevalecer-lei  
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https://www.conjur.com.br/2022-jun-02/stf-decide-norma-coletiva-prevalecer-lei
https://www.conjur.com.br/2022-jun-02/stf-decide-norma-coletiva-prevalecer-lei
https://www.conjur.com.br/2022-jun-02/stf-decide-norma-coletiva-prevalecer-lei
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Lei regulamenta sociedades 
de advogados, honorários, 
jornada e prerrogativas 
 
3 de junho de 2022, 8h48 
 
Foi sancionada nesta sexta-feira (3/6) 

a Lei 14.365, que altera o Estatuto da 

Advocacia, o Código de Processo Civil e 

o Código de Processo penal para reforçar 

as prerrogativas da advocacia, 

honorários advocatícios, limites de 

impedimento de atuação. 

 

A conversão do PL em lei era muito 

aguardada pela categoria, mas um de 

seus principais pontos, o que estabelecia 

critérios para busca e apreensão em 

escritórios, foi vetado pelo presidente. 

 

Apesar disso, a nova lei traz muitas 

mudanças significativas. Primeiro, veda 

a colaboração premiada de advogado 

contra quem tenha sido seu cliente. 

Também assegura a competência 

exclusiva da OAB para fiscalizar o 

exercício profissional e o recebimento de 

honorários; amplia a pena do crime de 

violação das prerrogativas do advogado 

para 2 a 4 anos de detenção; e autoriza o 

estágio profissional por teletrabalho. 

 

Veja as principais mudanças da lei: 

 

Honorários 

 

Muitos pontos da nova lei dizem 

respeito ao pagamento de honorários. 

Um dos principais assegura o 

pagamento de honorários de acordo com 

o previsto pelo Código de Processo Civil, 

nos termos da decisão recente da Corte 

Especial do STJ. 

 

Mas também garante o recebimento de 

honorários por indicação de clientes a 

colegas advogados e escritórios de 

advocacia, e possibilita a liberação de até 

20% dos bens bloqueados do cliente por 

decisão judicial para pagamento dos 

honorários advocatícios. 

 

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. 

 

A lei 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. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.365-de-2-de-junho-de-2022-405080814
https://www.conjur.com.br/2022-mar-16/stj-veta-fixacao-honorarios-equidade-causas-alto-valor
https://www.conjur.com.br/2022-mar-16/stj-veta-fixacao-honorarios-equidade-causas-alto-valor
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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). 

 

Jornada de trabalho 

 

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 

como limite carga de 8 horas contínuas 

e 40 horas semanais, sem previsão de 

acordo ou convenção coletiva estipular 

outra jornada. 

 

Também prevê as férias dos advogados 

na área penal, suspendendo os prazos 

processuais penais entre 20 de 

dezembro e 20 de janeiro. 

 

Fiscalização 

 

A lei acrescenta dois dispositivos sobre a 

competência do Conselho Federal da 

OAB para fiscalizar, acompanhar e 

definir parâmetros e diretrizes da 

relação jurídica mantida entre 

advogados e sociedades de advogados, 

ou entre escritório de advogados sócios e 

advogado associado. 

 

A fiscalização deve ser exercida em casos 

sobre caracterização do vínculo 

empregatício, por exemplo. 

 

Também há na lei previsão de resolução 

de questões atinentes à relação entre 

advogados sócios ou associados e os 

escritórios de advocacia por mediação e 

arbitragem. 

 

À OAB também cabe, caso necessário, 

homologar quitações de honorários 

entre advogados e sociedades. 

 

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. 

 

Veto a critérios de buscas 

 

Bolsonaro vetou, sob justificativa do 

interesse público, dispositivo que 

proibia a concessão de medida cautelar 

para busca e apreensão em escritórios só 

com base em delação premiada, sem 

confirmação por outros meios de prova. 

O projeto também ampliava o veto aos 

outros locais de trabalho do advogado, 

como a própria casa. 

 

Conforme o texto, vetado pelo 

presidente, deveria 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 

seria incumbido de 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. 

 

O texto também garantia o direito de o 

representante da OAB, bem como o 

profissional investigado, 

acompanharem a análise dos 

documentos e dos dispositivos de 

armazenamento de informação. 
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Clique aqui para ler a Lei 14.365 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
03/bolsonaro-veta-limitacao-buscas-
escritorios-advocacia  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/dl/lei-regulamenta-sociedades-advogados.pdf
https://www.conjur.com.br/2022-jun-03/bolsonaro-veta-limitacao-buscas-escritorios-advocacia
https://www.conjur.com.br/2022-jun-03/bolsonaro-veta-limitacao-buscas-escritorios-advocacia
https://www.conjur.com.br/2022-jun-03/bolsonaro-veta-limitacao-buscas-escritorios-advocacia
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TRF-4 forma listas tríplices 
para escolha de 
desembargadores 
 
3 de junho de 2022, 9h41 
 
Em sessão realizada na quinta-

feira (2/6), o Plenário do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), 

definiu os nomes dos juízes federais que 

vão compor a lista a ser enviada ao 

presidente da República para 

preenchimento de 10 vagas de 

desembargador reservadas aos 

magistrados de carreira. 

 

Plenário do Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região (TRF-4) 
TRF-4/Reprodução 

 

Por unanimidade, Luiz Antonio Bonat, 

Alexandre Gonçalves Lippel, Hermes 

Siedler da Conceição Júnior, Eduardo 

Vandré Oliveira Lema Garcia e Marcelo 

Malucelli foram os juízes federais 

indicados ao cargo pelo critério 

de antiguidade. 

 

Já pelo critério de 

merecimento, comporão as listas 

tríplices os juízes e juízas federais 

Marcelo De Nardi, Altair Antonio 

Gregorio, Loraci Flores de Lima, Gisele 

Lemke, Eliana Paggiarin Marinho, 

Sérgio Renato Tejada Garcia e Francisco 

Donizete Gomes. 

 

MPF e OAB 

 

O TRF-4 também definiu duas listas 

tríplices para escolha pelo chefe do 

Executivo federal de dois nomes que 

ocuparão as vagas destinadas ao quinto 

constitucional do Ministério Público 

Federal (MPF) e da advocacia. 

 

No caso do MPF, a lista será composta 

pelos procuradores da República João 

Carlos de Carvalho Rocha, que 

recebeu 18 votos, Maurício Gotardo 

Gerum, com 17 votos, e Ângelo Roberto 

Ilha da Silva, com 15 votos. 

 

Para a vaga do quinto constitucional da 

advocacia, concorrerão os advogados 

Marcelo Machado Bertoluci, com 24 

votos, Alaim Giovani Fortes Stefanello, 

com 15 votos, e Ana Cristina Ferro Blasi, 

com 14 votos. 

 

Todos os nomes escolhidos serão 

enviados para o Ministério da Justiça e, 

depois, à Presidência da República. A 

nomeação ainda não tem data definida 

para ocorrer. Com informações da 

assessoria do TRF-4. 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
03/trf-forma-listas-triplices-escolha-
desembargadores  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.conjur.com.br/2022-jun-03/trf-forma-listas-triplices-escolha-desembargadores
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Veja dez pontos positivos em 
nova lei que altera Estatuto da 
Advocacia 
 
Mudanças envolvem prerrogativas, 
honorários e férias dos advogados. 
 
sexta-feira, 3 de junho de 2022 
 
Foi publicada nesta sexta-feira, 3, a 

lei 14.365/22, que altera o Estatuto da 

Advocacia em diversos pontos. Embora 

tenha sofrido vetos do presidente da 

República, a novel lei foi comemorada 

pela classe e traz alterações referentes a 

prerrogativas, honorários e férias dos 

advogados, entre outros temas. 

 

 
Sancionada lei que altera Estatuto da 

Advocacia em vários pontos.(Imagem: 

Arte Migalhas) 

 

Confira dez pontos de destaque 

alterados pela lei sancionada: 

 

1 

Atuação professional 

 

A norma dispõe que são atividades de 

advogados a atuação em processo 

administrativo e em processo 

legislativo, e na produção de normas: 

 

Art. 2º 

 

§ 2º-A. No processo administrativo, o 

advogado contribui com a postulação 

de decisão favorável ao seu 

constituinte, e os seus atos constituem 

múnus público. 

......................................." (NR) 

 

"Art. 2º-A. O advogado pode 

contribuir com o processo legislativo e 

com a elaboração de normas jurídicas, 

no âmbito dos Poderes da República." 

 
2 

Sem contrato 

 

O trabalho do advogado pode ser 

prestado de forma verbal ou por escrito, 

independentemente de mandato ou 

formalização de contrato: 

 

"Art. 5º 

 

§ 4º As atividades de consultoria e 

assessoria jurídicas podem ser 

exercidas de modo verbal ou por 

escrito, a critério do advogado e do 

cliente, e independem de outorga de 

mandato ou de formalização por 

contrato de honorários." (NR) 

 
3 

Delação 

 

Vedada a colaboração premiada de 

advogado contra seu cliente: 

 

§ 6º-I. É vedado ao advogado efetuar 

colaboração premiada contra quem 

seja ou tenha sido seu cliente, e a 

inobservância disso importará em 

processo disciplinar, que poderá 

culminar com a aplicação do disposto 

no inciso III docaputdo art. 35 desta 

Lei, sem prejuízo das penas previstas 

no art. 154 do Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

 
4 

Fiscalização 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.365-de-2-de-junho-de-2022-405080814
https://www.migalhas.com.br/
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Assegurada a competência exclusiva da 

OAB para fiscalizar o efetivo exercício 

profissional e o recebimento de 

honorários: 

 

§ 10. Cabem ao Conselho Federal da 

OAB a fiscalização, o 

acompanhamento e a definição de 

parâmetros e de diretrizes da relação 

jurídica mantida entre advogados e 

sociedades de advogados ou entre 

escritório de advogados sócios e 

advogado associado, inclusive no que 

se refere ao cumprimento dos 

requisitos norteadores da associação 

sem vínculo empregatício autorizada 

expressamente neste artigo. 

 
5 

Violação a prerrogativas  

 

Ampliada pena do crime de violação das 

prerrogativas do advogado para 2 a 4 

anos de detenção; 

 

"Art. 7º-B. 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, e multa." (NR) 

 
6 

Associado 

 

Regulamentada a figura do advogado 

associado, assegurando a autonomia 

contratual interna dos escritórios de 

advocacia; 

 

Parágrafo único. No contrato de 

associação, o advogado sócio ou 

associado e a sociedade pactuarão as 

condições para o desempenho da 

atividade advocatícia e estipularão 

livremente os critérios para a partilha 

dos resultados dela decorrentes, 

devendo o contrato conter, no mínimo: 

 

I - qualificação das partes, com 

referência expressa à inscrição no 

Conselho Seccional da OAB 

competente; 

 

II - especificação e delimitação do 

serviço a ser prestado; 

 

III - forma de repartição dos riscos e 

das receitas entre as partes, vedada a 

atribuição da totalidade dos riscos ou 

das receitas exclusivamente a uma 

delas; 

 

IV - responsabilidade pelo 

fornecimento de condições materiais e 

pelo custeio das despesas necessárias à 

execução dos serviços; 

 

V - prazo de duração do contrato." 

 
7 

Honorários pelo CPC 

 

Assegurado o pagamento de honorários 

de acordo com o previsto pelo CPC, nos 

termos da decisão recente da Corte 

Especial do STJ; 

 

§ 2º Na falta de estipulação ou de 

acordo, os honorários são fixados por 

arbitramento judicial, em 

remuneração compatível com o 

trabalho e o valor econômico da 

questão, observado obrigatoriamente 

o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-

A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 

13.105, de 16 de março de 2015 (Código 

de Processo Civil). 

 
8 

Destaque de honorários 

 

Assegurado o direito ao destaque de 

honorários; 

 

"Art. 22-A. Fica permitida a dedução 

de honorários advocatícios contratuais 

dos valores acrescidos, a título de juros 

de mora, ao montante repassado aos 
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Estados e aos Municípios na forma de 

precatórios, como complementação de 

fundos constitucionais. 

 
9 

Indicação 

 

Possibilidade de recebimento de 

honorários por indicação de clientes a 

colegas advogados e escritórios de 

advocacia; 

 

§ 8º Consideram-se também 

honorários convencionados aqueles 

decorrentes da indicação de cliente 

entre advogados ou sociedade de 

advogados, aplicada a regra prevista 

no § 9º do art. 15 desta Lei." (NR) 

 
10 

Férias 

 

Garantia de férias dos advogados na 

área Penal, suspendendo os prazos 

processuais penais entre 20 de 

dezembro e 20 de janeiro. 

 

Art. 4º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 (Código de Processo 

Penal), passa a vigorar acrescido do 

seguinte art. 798-A: 

 

"Art. 798-A. Suspende-se o curso do 

prazo processual nos dias 

compreendidos entre 20 de dezembro e 

20 de janeiro, inclusive, salvo nos 

seguintes casos: 

 

I - que envolvam réus presos, nos 

processos vinculados a essas prisões; 

 

II - nos procedimentos regidos pela Lei 

nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 

Maria da Penha); 

 

III - nas medidas consideradas 

urgentes, mediante despacho 

fundamentado do juízo competente. 

 

Parágrafo único. Durante o período a 

que se refere ocaputdeste artigo, fica 

vedada a realização de audiências e de 

sessões de julgamento, salvo nas 

hipóteses dos incisos I, II e III 

docaputdeste artigo." 

  
https://www.migalhas.com.br/quentes
/367353/veja-dez-pontos-positivos-em-
nova-lei-que-altera-estatuto-da-
advocacia  
 
Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/367353/veja-dez-pontos-positivos-em-nova-lei-que-altera-estatuto-da-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/367353/veja-dez-pontos-positivos-em-nova-lei-que-altera-estatuto-da-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/367353/veja-dez-pontos-positivos-em-nova-lei-que-altera-estatuto-da-advocacia
https://www.migalhas.com.br/quentes/367353/veja-dez-pontos-positivos-em-nova-lei-que-altera-estatuto-da-advocacia
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Mendonça intima Bolsonaro 
em ação de visitas sigilosas à 
presidência 
 
O ministro André Mendonça submeteu 
a ação ao rito que permite o julgamento 
sem prévia análise do pedido de 
liminar. 
 
sexta-feira, 3 de junho de 2022 
 
O ministro André Mendonça, do 

STF, solicitou informações ao 

presidente da República no âmbito da 

ADPF 961, em que o PSB questiona a 

implementação de sigilo das 

informações sobre visitas oficiais à 

presidência da República. Na decisão, o 

ministro submeteu a tramitação da 

ação ao rito que possibilita o 

julgamento do mérito diretamente pelo 

plenário da Corte, sem prévio exame do 

pedido de liminar. 

 

Segundo o PSB, a não divulgação desses 

dados fere os princípios democrático e 

da publicidade dos atos 

administrativos, bem como o direito de 

acesso à informação. Também aponta 

fragilidade no emprego do sigilo e 

desrespeito na aplicação desse 

instituto, previsto na CF/88 como 

forma de preservar direitos e garantias 

fundamentais. 

 

Para o partido, o sigilo não deve ser 

aplicado para ocultar ou burlar o 

princípio geral de publicidade dos atos 

administrativos ou o amplo acesso à 

informação. 

 

Decisão 

 

Diante da relevância da matéria e de seu 

significado para a ordem social e a 

segurança jurídica, o ministro André 

Mendonça entendeu que a questão deve 

ser analisada diretamente no mérito 

pelo plenário da Corte. Solicitou 

também informações ao presidente da 

República, a serem prestadas no prazo 

legal de 10 dias, e abriu vista dos autos 

ao AGU e ao PGR  para que se 

manifestem, sucessivamente, no prazo 

de cinco dias. 

 

 
Mendonça pede informações a 

Bolsonaro sobre sigilo visitas à 

presidência. STF analisará diretamente 

o mérito da ação.(Imagem: Rosinei 

Coutinho/SCO/STF) 

 

 Processo: ADPF 961 

 

Leia a decisão.  

  

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

/367361/mendonca-intima-bolsonaro-

em-acao-de-visitas-sigilosas-a-

presidencia  

 

Retorne ao índice 
  

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6385987
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/97D3EF5BFEDB72_downloadPeca(1)monocratica...pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/367361/mendonca-intima-bolsonaro-em-acao-de-visitas-sigilosas-a-presidencia
https://www.migalhas.com.br/quentes/367361/mendonca-intima-bolsonaro-em-acao-de-visitas-sigilosas-a-presidencia
https://www.migalhas.com.br/quentes/367361/mendonca-intima-bolsonaro-em-acao-de-visitas-sigilosas-a-presidencia
https://www.migalhas.com.br/quentes/367361/mendonca-intima-bolsonaro-em-acao-de-visitas-sigilosas-a-presidencia
https://www.migalhas.com.br/
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Quitação total: TST homologa 
acordo entre empresa e 
gestante demitida 
 
Em processo de jurisdição voluntária 
(em que as partes, de comum acordo, 
vão à Justiça para formalizar um ato 
consensual), compete à Justiça do 
Trabalho homologar integralmente o 
acordo extrajudicial ou não o 
homologar, sendo vedada a 
homologação parcial. 
 
sexta-feira, 3 de junho de 2022 
 
A 8ª turma do TST homologou acordo 

extrajudicial, com quitação ampla, 

geral e irrestrita de contrato de 

trabalho, firmado entre o Mercado 

Livre e uma supervisora, em São 

Paulo. De acordo com o colegiado, não 

houve fraude ou vício de vontade no 

acordo. 

 

O acordo havia sido homologado 

apenas parcialmente pelas instâncias 

inferiores, o que, segundo o colegiado, é 

vedado em processo em que as partes 

acionam voluntariamente a Justiça. 

 

Gestante 

 

A supervisora foi demitida sem justa 

causa em agosto de 2020, mas, logo 

após a rescisão, informou ao Mercado 

Livre que estava grávida. Diante da 

situação, ela poderia pleitear a 

reintegração em reclamação 

trabalhista, mas preferiu firmar acordo 

pelo qual a empresa pagaria R$ 247 mil 

de indenização estabilitária. Caso 

homologado judicialmente, o acordo 

quitaria o contrato de forma irrestrita, e 

ela não poderia mais ajuizar ação contra 

a empresa. 

Reforma trabalhista 

 

A possibilidade de negociação prévia foi 

uma das novidades trazidas pela 

reforma trabalhista, em que as partes 

podem, de forma conjunta, pactuar 

livremente os termos do acordo e 

peticionar sua homologação pelo juiz do 

trabalho, sem a necessidade de 

ajuizamento de reclamação trabalhista, 

e, assim, extinguir o contrato de 

trabalho. 

 

O art. exige que as partes não sejam 

representadas pelo mesmo advogado e 

não obriga que o trabalhador esteja 

acompanhado pelo advogado do 

sindicato da categoria. Nesse caso, o 

juiz terá 15 dias para analisar o acordo, 

designar ou não a audiência e, em 

seguida, proferir a sentença 

homologatória. Vale lembrar que o juiz 

não está obrigado a homologar o acordo 

caso julgue haver alguma ilegalidade ou 

vício no acordo que prejudique o 

empregado.  

 

Pedido rejeitado 

 

Todavia, ao analisar o acordo, o juízo do 

Cejusc de Barueri/SP entendeu que os 

termos e as condições estabelecidas 

pelas partes inviabilizavam a quitação 

integral da transação e a homologou 

parcialmente, apenas em relação 

apenas aos direitos listados 

(indenização pelo período de 

estabilidade gestante). 

 

A sentença foi mantida pelo TRT da 2ª 

região, o qual destacou que a transação 

deve ser interpretada restritivamente, 

não sendo possível a quitação genérica 

de parcelas que não constam na petição 

de acordo. 

 

No recurso de revista, o Mercado Livre 

sustentou que a decisão havia 

https://www.migalhas.com.br/
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prejudicado ambas as partes. A 

empresa lembrou que todas as verbas 

foram pagas dentro do prazo legal e que 

as partes se compuseram 

amigavelmente, firmaram o acordo e 

buscaram o Judiciário apenas para sua 

homologação, de maneira a cumprir a 

formalidade legal e atribuir segurança 

jurídica ao ato. 

 

 
Acordo extrajudicial sobre estabilidade 

de gestante terá quitação total do 

contrato de trabalho.(Imagem: 

Freepik) 

 

Validade 

 

A relatora, ministra Delaíde Miranda 

Arantes, afirmou que a quitação do 

acordo deve ser reconhecida nos termos 

em que pactuada, "inclusive com 

cláusula de quitação ampla, geral e 

irrestrita do contrato de trabalho". 

 

A ministra explicou que, de acordo com 

o entendimento que vem se firmando 

no TST sobre a matéria, em processo de 

jurisdição voluntária (em que as partes, 

de comum acordo, vão à Justiça para 

formalizar um ato consensual), 

compete à Justiça do Trabalho 

homologar integralmente o acordo 

extrajudicial ou não o homologar, 

sendo vedada a homologação parcial. 

 

De acordo com a relatora, o Judiciário 

pode até afastar cláusulas que 

considerar abusivas, fraudatórias ou 

ilegais, "mas não lhe cabe, sem a 

identificação de vícios, restringir os 

efeitos do ato praticado, quando as 

partes pretendem a quitação total do 

contrato".  

 

A decisão foi unânime. 

 

 Processo: 1000933-

91.2020.5.02.0383 

 

Leia o acórdão.  

 

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

/367357/quitacao-total-tst-homologa-

acordo-entre-empresa-e-gestante-

demitida   

 

Retorne ao índice 
  

https://www.tst.jus.br/processos-do-tst
https://www.tst.jus.br/processos-do-tst
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2022/6/4B5D21E069EEF9_RR-1000933-91_2020_5_02_0383.p.pdf
https://www.migalhas.com.br/quentes/367357/quitacao-total-tst-homologa-acordo-entre-empresa-e-gestante-demitida
https://www.migalhas.com.br/quentes/367357/quitacao-total-tst-homologa-acordo-entre-empresa-e-gestante-demitida
https://www.migalhas.com.br/quentes/367357/quitacao-total-tst-homologa-acordo-entre-empresa-e-gestante-demitida
https://www.migalhas.com.br/quentes/367357/quitacao-total-tst-homologa-acordo-entre-empresa-e-gestante-demitida
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Supremo valida prevalência 
de acordos trabalhistas sobre 
a legislação vigente 
 
Tema foi votado em repercussão geral e 
deve orientar ao menos 50 mil 
processos com o mesmo assunto, 
segundo CNJ 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
02/06/2022 20:40Atualizado em 
02/06/2022 às 22:18 
 
comentários 

Crédito: Marcos Santos/USP Imagens 

 

Os ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidiram que os 

acordos e convenções coletivas 

trabalhistas se sobrepõem à legislação 

existente, desde que o negociado não 

afaste direitos trabalhistas previstos na 

Constituição, como salário, seguro-

desemprego, licença-maternidade 

e FGTS. O placar foi de 7 a 2, com 

abstenção de Luiz Fux, que se declarou 

impedido, e ausência de Ricardo 

Lewandowski. 

 

Do mesmo modo, outros direitos que 

estão em leis ordinárias também podem 

ser retirados via negociação entre 

empregados e empregadores, como 

horas-extras, intervalo intrajornada, 

horário de almoço, negociação dos 

percentuais de adicionais de 

insalubridade e periculosidade. 

 

Foi fixada a seguinte tese em sede de 

repercussão geral no tema 1046: “São 

constitucionais os acordos e as 

convenções coletivas que, ao 

considerarem a adequação setorial 

negociada pactuam limitações ou 

afastamentos de direitos trabalhistas 

independentemente da explicitação 

especificada de vantagens 

compensatórias desde que respeitados 

os direitos absolutamente indisponíveis” 

 

A decisão do STF vai orientar todo o 

Judiciário nacional. De acordo com 

dados do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), há ao menos 50.346 

processos desse tipo aguardando a 

decisão do STF. 

 

A maioria dos ministros acompanhou o 

voto do relator, Gilmar Mendes. Para 

ele, a prevalência das convenções 

coletivas é constitucional e a vontade das 

partes deve ser respeitada, uma vez que 

a negociação evidencia melhor a 

realidade dos fatos. 

 

Mendes afastou a ideia de que os 

trabalhadores saem prejudicados, uma 

vez que as convenções e acordos seguem 

procedimento próprio, definido por lei e 

com chancela sindical obrigatória. O 

relator ainda ressaltou que 

a Constituição Federal outorga ao 

sindicato a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da 

categoria. 

 

Durante a leitura do voto, Mendes 

afirmou que o acordado sobre o 

legislado foi observado pela reforma 

trabalhista (Lei 13.467/2017) quando 

foram inseridos os artigos 611-A e 611-B 

à Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) e adotou-se posicionamento no 

https://www.jota.info/autor/flavia-pimenteljota-info
https://www.jota.info/stf/do-supremo/supremo-valida-prevalencia-de-acordos-trabalhistas-sobre-a-legislacao-vigente-02062022#respond
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/fgts
https://www.jota.info/tudo-sobre/luiz-fux
https://www.jota.info/tudo-sobre/ricardo-lewandowski
https://www.jota.info/tudo-sobre/ricardo-lewandowski
https://www.jota.info/tudo-sobre/conselho-nacional-de-justica
https://www.jota.info/tudo-sobre/conselho-nacional-de-justica
https://www.jota.info/tudo-sobre/gilmar-mendes
https://www.jota.info/tudo-sobre/constituicao-federal
https://www.jota.info/tudo-sobre/lei-13-4672017/page/2
https://www.jota.info/tudo-sobre/clt
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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sentido da prevalência do negociado 

sobre o legislado, listando 

expressamente hipóteses de tal 

ocorrência. 

 

“Uma resposta mais efetiva sobre os 

limites da negociabilidade coletiva deve 

ser buscada na própria jurisprudência 

do Tribunal Superior do 

Trabalho e do Supremo em torno do 

tema”, disse o relator. 

 

Acompanharam Gilmar Mendes os 

ministros André Mendonça, Nunes 

Marques, Alexandre de 

Moraes, Luís Roberto 

Barroso, Dias Toffoli e Cármen 

Lúcia. 

 

Os ministros Edson Fachin e Rosa 

Weber divergiram do relator. Os dois 

entenderam que a prevalência do 

negociado pelo legislado pode retirar 

direitos dos trabalhadores. Além disso, o 

acordo não poderia ser privilegiado 

frente à vontade do legislador. “Não se 

admite a mera renúncia a direitos 

fundamentais sociais, nem se pode 

negociar, individual ou coletivamente o 

dever de contínuo e progressivo 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

sistema protetivo das relações de 

trabalho. A Constituição de 1988 

garante as condições sociais dos 

trabalhadores e, portanto, veda, de 

forma sistemática e inequívoca, 

prejuízos resultantes de negociação 

coletiva que contrariem tal sistema”, 

votou Fachin. 

 

Acordado e legislado 
 
O Supremo enfrentou a questão do 

acordado e legislado em duas ações: a 

ADPF 381 e no recurso extraordinário 

com repercussão geral (ARE 1121633). 

Os julgamentos apresentaram 

resultados diferentes, mas é a conclusão 

do recurso com repercussão geral que 

deverá ser seguida pelo Judiciário 

Nacional, ou seja, no sentido de que o 

negociado prevalece sobre o legislado 

em questões trabalhistas. A arguição 

restringia-se às decisões da Justiça do 

Trabalho sobre convenções entre 

motoristas e transportadoras, em ações 

antes de 2012. Tanto que os ministros 

Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso 

votaram de forma distintas nos dois 

processos devido às peculiaridades do 

caso concreto da ADPF. 

 

No processo afetado em repercussão 

geral e julgado nesta quinta, a 

Mineração Serra Grande S.A., uma 

mineradora de Goiás, recorreu de 

decisão do Tribunal Regional do 

Trabalho da 18ª Região (TRT18), que 

fixou que a empresa não poderia ter 

suprimido o pagamento de horas in 

itinere – tempo de deslocamento entre a 

casa do trabalhador até a empresa – por 

acordo coletivo, porque a mineradora 

está situada em local de difícil acesso e o 

horário do transporte público era 

incompatível com a jornada de trabalho. 

O Tribunal Superior do Trabalho 

manteve a decisão. 

 

O processo chegou ao Supremo e, 

quando foi reconhecida, por 

unanimidade, a repercussão geral do 

caso, a tese foi expandida a outros 

direitos negociados em acordo coletivo. 

Assim, o plenário do STF decidiu a 

validade de norma coletiva de trabalho 

que limita ou restringe qualquer direito 

trabalhista não assegurado 

constitucionalmente. 

 

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 
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Direito no IDP. 

Email: flavia.maia@jota.info 

  
https://www.jota.info/stf/do-
supremo/supremo-valida-prevalencia-
de-acordos-trabalhistas-sobre-a-
legislacao-vigente-02062022  
 

Retorne ao índice 
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Nunes Marques derruba 
decisão do TSE que cassou 
bolsonarista por divulgar fake 
News 
 
O deputado estadual Fernando 
Francischini, do Paraná, foi o primeiro 
político cassado pelo TSE por espalhar 
desinformação 
 
FLÁVIA MAIA 
BRASÍLIA 
02/06/2022 19:14Atualizado em 
02/06/2022 às 20:53 
 
comentários 

O ministro do STF Kassio Nunes 

Marques. Crédito: Nelson Jr./SCO/STF 

 

O ministro do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Kassio Nunes 

Marques devolveu nesta quinta-feira 

(2/6) o mandato do deputado estadual 

bolsonarista Fernando Francischini e as 

prerrogativas da bancada do Partido 

Social Liberal (PSL) na Assembleia 

Legislativa do Paraná. O 

parlamentar foi cassado em outubro 

do ano passado pelo plenário do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por 

espalhar desinformação contra as urnas 

eletrônicas. Leia a decisão. 

 

Trata-se da primeira cassação do TSE 

por disseminação de fake news e, por 

isso, criou precedente para o pleito de 

2022. O próprio presidente Jair 

Bolsonaro é alvo de uma apuração 

interna do TSE, e outra no Supremo, por 

levantar suspeitas infundadas contra o 

sistema eleitoral. 

 

Francischini foi alvo de investigação por 

uma live em suas redes sociais, durante 

o primeiro turno das eleições de 2018. 

No vídeo, ele afirmou — sem apresentar 

provas e antes do término das votações 

— que as urnas eletrônicas foram 

adulteradas para impedir a eleição de 

Bolsonaro. 

 

Após a decisão do plenário do TSE, 

Francischini recorreu ao Supremo 

alegando que a Justiça eleitoral violou a 

legalidade, a segurança jurídica, o 

contraditório e ampla defesa, a 

soberania popular; a manutenção dos 

mandatos democráticos, a anualidade 

eleitoral; o sistema proporcional; a 

imunidade parlamentar e do uso dos 

meios de comunicação social. 

 

A defesa alegou ainda que a decisão do 

TSE ensejou prejuízo a terceiros e à 

composição de bancadas no Legislativo. 

Ressaltou que o PSL perdeu quatro 

representantes nos quadros da 

Assembleia Legislativa do Paraná e as 

prerrogativas decorrentes da formação 

da maior bancada. 

 

Para Nunes Marques, faltam elementos 

probatórios na decisão do TSE que 

demonstrem a manipulação das redes 

sociais visando à quebra da isonomia, da 

normalidade e da legalidade das 

eleições. “O acesso à live depende da 

vontade e da escolha do eleitor”, 

escreveu o ministro na decisão. 
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Ainda segundo o magistrado, a cassação 

afronta a vontade do eleitor do Paraná 

que elegeu o deputado. “Não há 

elementos fáticos ou probatórios que 

permitam concluir que a transmissão ao 

vivo ocorrida nos 22 minutos restantes 

para o exercício do sufrágio tenha 

beneficiado o candidato ou, mesmo, 

tenha sido promovida com essa 

finalidade”, argumentou. O ministro 

também ressaltou que a bancada do 

partido não poderia ser prejudicada pela 

decisão do TSE. 

 

A decisão foi tomada na Tutela 

Provisória Antecedente 39. 
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Boas práticas de 
concessionários de 
saneamento com a população 
mais vulnerável 
 
Saneamento básico e comunidades 
locais: quais iniciativas podem ser 
tomadas como exemplo? 
 
ISADORA COHEN 
VICTOR MEDEIROS 
CAROLINA CARELLI 
MATHEUS SILVA CADEDO 
03/06/2022 05:05 
 
comentários 

Crédito: Diego Gurgel/Fotos Públicas 

 

Um dos temas centrais dos 

pilares ESG aplicável aos projetos de 

PPPs e concessões é a comunicação das 

concessionárias privadas de saneamento 

com os segmentos populacionais 

socialmente mais vulneráveis. 

 

Podemos citar três exemplos dignos de 

destaque quando o tema é esse: a 

concessão de tratamento de esgotos de 

Jundiaí (SP); a subconcessão do 

saneamento de Teresina (PI); a 

concessão da Cedae (dividida em 

diferentes blocos); e a concessão de 

saneamento de Paraty (RJ). A partir de 

alguns institutos trazidos no bojo de tais 

projetos, é possível extrair práticas 

interessantes para mais projetos de 

saneamento. 

 

Na subconcessão de Teresina, a 

concessionária realizou a construção e 

manutenção da estação Fonte do Saber, 

um espaço interativo que apresenta os 

principais processos pelos quais passa a 

água, desde a retirada dos mananciais, o 

uso e o seu retorno à natureza. O projeto 

conta com ambiente similar ao de um 

laboratório de ciências, com atividades 

lúdicas e interativas, que crianças, 

adolescentes e adultos podem visitar, 

contribuindo para o aprendizado das 

comunidades locais. Com isso, a 

população passa a ter conhecimento de 

todo o processo de saneamento básico, 

tomando dimensão dos serviços 

prestados pela concessionária e dos 

benefícios que se pode esperar de uma 

prestação adequada. 

 

 

Outro projeto de destaque na 

subconcessão de Teresina é o Saúde 

Nota 10, que proporciona aos 

professores e alunos das escolas de 

ensino infantil, fundamental 1, 

fundamental 2 e ensino médio a 

oportunidade de aprofundarem seus 

conhecimentos em cidadania, meio 

ambiente, água e saneamento, temas 

que são transversais a diversas 

disciplinas. Em linha semelhante está o 

Projeto Pioneiros, promovido pela 

concessionária, que visa a aprofundar o 

conhecimento dos jovens sobre o 

mercado de trabalho e a atuação de 

diferentes profissões. 

 

Além disso, por meio do relacionamento 

com as lideranças comunitárias 

teresinenses, a concessionária também 

se aproxima dos moradores, conhece 

suas necessidades e ouve sugestões e 

opiniões sobre os serviços prestados. 

Além de fazer um balanço dos 
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investimentos e ações desenvolvidas na 

cidade, as reuniões são uma 

oportunidade de esclarecer dúvidas, 

ouvir e oferecer uma resposta às 

solicitações da comunidade. 

 

Mesma estratégia adotou a recente 

concessão da Cedae, que prevê diversos 

caminhos de diálogo e controle social da 

sociedade civil sobre os serviços 

concedidos. Cita-se, nesse sentido, a 

participação de representantes de 

setores sociais e de comunidades nos 

comitês de acompanhamento e 

monitoramento da concessão, que 

podem sugerir alterações e adequações 

na prestação dos serviços públicos. 

 

Iniciativas semelhantes podem ser 

identificadas no Grupo Águas do Brasil. 

Como exemplo, cita-se a concessão da 

Águas de Paraty (sociedade de propósito 

específico pertencente ao grupo), que 

conta com um projeto de atendimento 

itinerante às comunidades. O projeto 

tem como objetivo dar um atendimento 

especializado e personalizado a diversos 

bairros. As localidades mais distantes 

das centrais de atendimento são 

prioridade. Nesse sentido, são prestados 

esclarecimentos à população, recebendo 

sugestões e conhecendo a realidade 

enfrentada pelos moradores. 

 

Essa comunicação entre a prestadora de 

serviços públicos e a população pode 

incrementar impactos socioeconômicos 

positivos gerados em uma região. Nesse 

sentido, o aumento da oferta, da 

qualidade e do acesso à infraestrutura 

tem o potencial de reduzir os níveis de 

pobreza (Cao et al., 2016; Charlery et al, 

2015; Medeiros, Ribeiro e Amaral, 

2021). Estima-se, por exemplo, que o 

número de mulheres vivendo abaixo da 

linha de pobreza passaria de 21,325 

milhões para 20,690 milhões graças ao 

acesso universal ao saneamento (BRK 

Ambiental e Instituto Trata Brasil, 

2020). Projetos de maior interlocução 

com os usuários dos serviços e de 

compreensão das necessidades da 

comunidade potencializam esses efeitos. 

 

Já no âmbito de Jundiaí, a 

concessionária promoveu o programa 

Casa da Fonte. No espaço do projeto, 

localizado no bairro Novo Horizonte, 

são desenvolvidas atividades artísticas, 

culturais, esportivas, de reforço escolar, 

oficina de emoção, preparação para o 

primeiro emprego, aulas de geração de 

renda, cursos semi-profissionalizantes, 

entre outros. Segundo fontes públicas, a 

Casa da Fonte atende mensalmente 240 

crianças e adolescentes, além de 130 

jovens e adultos. 

 

O projeto oferece oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento pessoal 

em horários além do turno escolar 

convencional, permitindo que crianças e 

adolescentes se desenvolvam em 

aspectos mais amplos do que as 

disciplinas oferecidas pelas escolas. 

Além disso, o estabelecimento de um 

segundo turno de aprendizado atrelado 

à comprovação de desempenho 

satisfatório da criança na escola tende a 

reduzir as chances de as crianças 

ingressarem no trabalho infantil e na 

criminalidade, evitando a evasão 

escolar. 

 

Com isso, a iniciativa impacta 

positivamente, de forma direta e 

indireta, a vida de diversas pessoas do 

município de Jundiaí. O 

desenvolvimento educacional das 

crianças está relacionado com a 

produtividade que elas terão quando 

ingressarem no mercado de trabalho, o 

que deve aumentar a sua renda ao longo 

da vida. Externalidades sociais positivas 

também são contabilizadas por conta da 

redução da criminalidade e da melhoria 
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da qualidade não apenas das crianças 

beneficiadas diretamente, mas de toda a 

comunidade de Jundiaí afetada de 

forma indireta. 

 

Nesse sentido, cita-se estudo do Insper e 

da Fundação Roberto Marinho (2020) e 

Barros et al. (2019), que estimam os 

custos, trazidos a valor presente, 

relacionados à perda de produtividade, 

saúde e criminalidade que as crianças 

sem o ensino médio completo absorvem 

durante seu ciclo de vida. De acordo com 

os estudos, R$ 394 mil é o custo social, 

ao ano, por jovem que não completa o 

ensino médio no país. Projetos 

educacionais de relação com a 

comunidade podem incentivar a 

permanência de crianças e adolescentes 

nas escolas, revertendo em benefícios 

sociais que podem vir a ser monetizados. 

 

Em síntese, essas concessões com a 

iniciativa privada abriram uma série de 

oportunidades de desenvolvimento 

social para a população local, 

contribuindo para maior amplitude do 

bem-estar social gerado à sociedade, 

para a construção do conhecimento do 

que está em seu entorno e dos serviços a 

ela disponibilizados. Em realidade, 

trata-se da prestação de um serviço 

público concedido inclusivo, que busca 

atender às necessidades das populações 

socialmente mais vulneráveis e criar 

caminhos de diálogo com as prestadoras 

de serviços, o que se mostra de suma 

importância para melhor atender as 

necessidades públicas. 

 

Iniciativas como as apresentadas estão 

apenas no início. Ao nosso ver, os novos 

projetos de concessão devem ter em 

mente mecanismos de comunicação e 

relacionamento com as comunidades 

locais e suas realidades sociais, em linha 

com as melhores práticas internacionais 

como, por exemplo, os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Assim, se garante uma prestação 

inclusiva e socialmente consciente. As 

boas práticas devem ser expandidas e 

propagadas, não se restringindo apenas 

às apresentadas. Com isso, as futuras 

concessões poderão contribuir, cada vez 

mais, com o progresso e 

desenvolvimento social das camadas 

sociais mais carentes da sociedade. 
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Brasil 

Análise: Serviços, consumo 
privado e setor externo 
puxam PIB no 1º trimestre, 
mas ritmo não deve se manter 
 
Com o resultado do PIB do primeiro 
trimestre, deve-se consolidar a 
expectativa de um crescimento no ano 
mais próximo a 1,5% 
 
Por Sergio Lamucci, Valor — São Paulo 
02/06/2022 11h11  Atualizado há 5 
minutos 

 
A economia brasileira mostrou 

uma aceleração do ritmo 

de crescimento no primeiro 

trimestre de 2022, puxado pelos 

serviços, do lado da oferta, e pelo 

consumo das famílias, do lado da 

demanda. 

 

A reabertura da economia, após o fim 

das restrições à mobilidade social para 

combater a pandemia da covid-19, foi 

decisiva para impulsionar esses dois 

componentes do Produto Interno Bruto 

(PIB). 

 

Também ajudaram algumas medidas de 

estímulo do governo, como o valor de R$ 

400 do Auxílio Brasil, e a própria 

correção do salário mínimo em 10% 

neste ano, reajuste já corroído em parte 

pela inflação. 

 

O setor externo também teve 

contribuição importante para o 

crescimento, uma vez que as 

exportações aumentaram com força, 

enquanto as importações diminuíram. 

Para o segundo semestre, porém, as 

perspectivas para a economia brasileira 

são pouco animadoras, principalmente 

pelo efeito defasado da forte alta de juros 

sobre a atividade. 

 

 
— Foto: Banco USP Imagens 

 

Nos três primeiros meses do ano, o PIB 

cresceu 1% em relação ao trimestre 

anterior, feito o ajuste sazonal, 

exatamente em linha com o consenso de 

82 analistas coletado pelo Valor. 

 

Os serviços avançaram também 1%, com 

destaque para o segmento de outros 

serviços, com alta de 2,2%, que reúne 

atividades como alojamento e 

alimentação. Além disso, o setor de 

transporte, armazenagem e correio 

subiu 2,1%, enquanto o comércio teve 

expansão de 1,6%, os dois também 

beneficiados pela reabertura da 

economia. Os serviços, vale lembrar, 

têm peso de 70% no PIB. 

 

Pelo lado da oferta, a agropecuária teve 

queda de 0,9% em relação ao quarto 

trimestre do ano passado, um 

desempenho bem abaixo da alta de 1% 

estimada pelos economistas ouvidos 

pelo Valor. O impacto da seca no Sul 

sobre a safra agrícola ajuda a explicar o 

tombo, segundo o economista-sênior da 

LCA Consultores, Bráulio Borges. 

 

Já a indústria teve uma alta pequena, de 

0,1%. O setor de transformação cresceu 

1,4%, enquanto a indústria extrativa 

recuou 3,4%. A construção, por sua vez, 

avançou 0,8% e o segmento de 

eletricidade, gás, água e esgoto subiu 
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6,6%, o que teve um impacto importante 

no PIB, como destaca Borges. 

 

Do lado da demanda, o consumo das 

famílias teve crescimento de 0,7%, 

também mostrando o a retomada das 

atividades da economia com o 

relaxamento das medidas de restrição à 

mobilidade. 

 

O consumo do governo, por sua vez, teve 

alta de 0,1%. O destaque negativo foi o 

investimento, que recuou 3,5% em 

relação aos três meses anteriores e 7,2% 

na comparação com o mesmo período do 

ano passado. 

 

De acordo com o IBGE, esse último 

desempenho se explica pela queda na 

produção interna e na importação de 

bens de capital, citando ainda o impacto 

do Repetro do primeiro trimestre de 

2021 (relacionado à contabilização de 

plataformas de petróleo). 

 

Já o setor externo teve uma contribuição 

bastante positiva para o PIB do primeiro 

trimestre. As exportações cresceram 5% 

sobre os três meses anteriores, enquanto 

as importações recuaram 4,6%. 

 

Nas contas do diretor de pesquisa para a 

América Latina do Goldman Sachs, 

Alberto Ramos, o setor externo teve 

contribuição de 1,32 ponto percentual 

para o crescimento do primeiro 

trimestre. 

 

A demanda doméstica total, por sua vez, 

subtraiu 0,3 ponto, devido ao impacto 

negativo do investimento que, sozinho, 

tirou 0,7 ponto do PIB no período. O 

consumo privado acrescentou 0,4 ponto, 

nas contas de Ramos. 

 

O segundo trimestre mostra sinais 

positivos para a atividade, embora o 

ritmo de crescimento deva ser inferior 

ao do primeiro – no levantamento 

do Valor publicado nesta semana, o 

consenso aponta para uma expansão do 

PIB de 0,4% em relação aos três meses 

anteriores, feito o ajuste sazonal. 

 

A taxa de desemprego nos três meses até 

abril ficou em 10,5%, a menor para o 

período desde 2015, embora o número 

de desocupados ainda seja grande, de 

11,3 milhões de pessoas. 

 

O Índice de Confiança Empresarial, da 

Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 

nos últimos três meses – em maio, a alta 

foi de 2,9 pontos, para 97,4 pontos, o 

maior nível desde outubro do ano 

passado. Dos quatro setores que 

compõem o indicador — indústria, 

serviços, comércio e construção —, 

apenas o último recuou. 

 

O índice gerentes de compras (PMI, na 

sigla em inglês) da S&P Global para a 

indústria brasileira também avançou, 

passando de 51,8 em abril para 54,2 em 

maio – números acima de 50 indicam 

expansão da atividade. 

 

Para o segundo semestre, porém, as 

perspectivas são mais difíceis, 

especialmente pelo efeito defasado do 

ciclo de juros, que levou a Selic de 2% ao 

ano em março de 2021 para os atuais 

12,75%. A expectativa é que a taxa suba 

pelo menos mais 0,5 ponto percentual. 

 

Além disso, houve uma piora expressiva 

das condições financeiras, 

principalmente por causa do aumento 

dos juros de longo prazo no Brasil e nos 

EUA. 

 

Esse aumento dos juros ocorre para 

combater uma inflação disseminada e 

resistente, que supera 12% no 

acumulado em 12 meses, corroendo o 
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poder de compra de salários, 

aposentadorias e benefícios sociais. 

 

Nos três meses até abril, o rendimento 

médio real (descontada a inflação) ficou 

em R$ 2.569, 7,9% abaixo do registrado 

no mesmo período de 2021. O Índice de 

Confiança do Consumidor recuou 3,5 

pontos em maio, para 75,5 pontos, 

segundo a FGV. 

 

Para completar, o Federal Reserve (Fed, 

o banco central americano) promove um 

ciclo de alta de juros, o que costuma ser 

negativo para países emergentes como o 

Brasil. Há ainda a guerra entre Rússia e 

Ucrânia, o que tem efeito negativo sobre 

o crescimento global. 

 

Além disso, há dúvidas sobre o ritmo de 

crescimento da economia chinesa, 

devido à estratégia do país asiático de 

combate à covid com medidas rigorosas 

de distanciamento social. No segundo 

trimestre, houve um impacto muito forte 

dos lockdowns adotados em cidades 

como Xangai. 

 

Com o resultado do PIB do primeiro 

trimestre, deve-se consolidar a 

expectativa de um crescimento no ano 

mais próximo a 1,5%. É um número 

bastante superior ao 0,36% do consenso 

do mercado no fim de 2021. 

 

O ponto é que a expectativa para o 

segundo semestre e para 2023 piorou, 

especialmente pelo impacto dos juros 

mais altos. O Santander, por exemplo, 

acaba de revisar o crescimento de 2022 

de 0,7% para 1,2%, mas reduziu as 

estimativas para 2023 e 2024. 

 

Para o ano que vem, o banco passou a 

projetar uma contração de 0,6%, mais 

forte que a retração de 0,3% projetada 

anteriormente. Para 2024, a previsão 

passou de um crescimento de 1,5% para 

uma expansão de 0,5%. 

  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/02/analise-servicos-
consumo-privado-e-setor-externo-
puxam-pib-no-1o-trimestre-mas-ritmo-
nao-deve-se-manter.ghtml  
 
Retorne ao índice 
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Brasil 

Recuperação mostra 
continuidade do crescimento, 
com elevação das estimativas 
para PIB, diz SPE 
 
Secretaria destaca que enquanto há 
“elevação das estimativas para o PIB 
[do Brasil] do ano” feitas pelo mercado, 
“há revisão para baixo nas projeções de 
PIB em vários países desenvolvidos e 
emergentes” 
 
Por Estevão Taiar e Lu Aiko Otta, 
Valor — Brasília 
02/06/2022 10h32  Atualizado há 13 
minutos 

 
Os indicadores do Produto Interno 

Bruto (PIB) referentes ao 

primeiro trimestre deste 

ano mostram “continuidade do 

crescimento” e uma recuperação 

“consistente”, afirma a Secretaria de 

Política Econômica (SPE) do 

Ministério da Economia em nota 

publicada nesta quinta-feira (02). Os 

números do PIB foram divulgados nesta 

manhã pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

 

“A economia brasileira tem retomado a 

atividade de forma consistente”, diz a 

SPE. 

 

Em nota, a SPE destaca que há 

atualmente “elevação das estimativas 

para o PIB [do Brasil] do ano” feitas pelo 

mercado, “ao mesmo tempo em que há 

revisão para baixo nas projeções de PIB 

em vários países desenvolvidos e 

emergentes”. 

 

Segundo o Ministério da Economia, as 

projeções do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) “demonstram esse 

movimento na economia mundial, 

devido aos impactos da guerra Rússia x 

Ucrânia e aos efeitos remanescentes da 

pandemia de covid-19, notadamente à 

dificuldade de recuperação das cadeias 

globais de produção e à alta da inflação 

global”. 

 

“Os indicadores de maior frequência 

mostram a recuperação da confiança de 

empresários e consumidores, assim 

como a manutenção do ritmo de 

atividade”, diz a SPE. 

 

A secretaria lista quatro principais 

fatores com impacto positivo na 

atividade econômica no curto prazo: 

“pujança” do setor de serviços; “queda 

contínua” da taxa de desemprego; 

“manutenção do investimento” pelo 

setor privado; mercado de crédito e de 

capitais em expansão. 

 

A SPE reconhece que há “fatores de 

alerta e que inspiram atenção”, citando 

como exemplos “as incertezas inerentes 

ao conflito no Leste Europeu e os efeitos 

remanescente da pandemia, 

especialmente quanto às cadeias globais 

de suprimentos, aumento da inflação e 

necessidade de ajustes das condições 

financeiras”. 

 

“No entanto, a melhor forma de 

combater as incertezas é prosseguir com 

o processo de consolidação fiscal e a 

aprovação de reformas pró-mercado 

para aumento da produtividade”, diz. 

 

Por fim a SPE reforça que que os 

números “indicam o bom desempenho 

dos serviços, recuperação do emprego e 

o investimento em níveis elevados”, 

citando dados do IBGE para afirmar que 

a prestação de serviços está “no melhor 

nível desde 2015, os investimentos 

recuperaram o nível de 2014 e a taxa de 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/02/pib-do-brasil-cresce-1percent-no-primeiro-trimestre-de-2022.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/02/pib-do-brasil-cresce-1percent-no-primeiro-trimestre-de-2022.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/02/pib-do-brasil-cresce-1percent-no-primeiro-trimestre-de-2022.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/02/pib-do-brasil-cresce-1percent-no-primeiro-trimestre-de-2022.ghtml
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desemprego retornou aos patamares do 

início de 2016, com avanço da população 

ocupada nos diversos setores”. 

 

 
— Foto: EBC 

 

Estimativa otimista 
 
O crescimento de 1% do PIB no primeiro 

trimestre do ano indica que não haverá 

recessão neste ano, segundo avaliação 

de fonte do Ministério da Economia. 

Além disso, segundo esse interlocutor, 

coloca um viés de alta para a projeção 

anual, atualmente em 1,5%. 

 

O resultado veio acima das projeções de 

mercado captadas pela pesquisa 

semanal Focus, comentou o integrante 

da área econômica. O relatório, 

compilado pelo Banco Central com 

expectativas dos economistas de 

consultorias e instituições financeiras, 

não é atualizado desde o fim de abril, 

devido à greve dos servidores da 

autoridade monetária. 

 

O número oficial do primeiro trimestre 

foi, também, superior ao 0,8% estimado 

pela própria SPE. Portanto, surpreendeu 

positivamente e isso reduziria riscos de 

um desempenho negativo, segundo essa 

fonte. 

 

Se os próximos trimestres repetirem o 

mesmo desempenho visto em igual 

período de 2021, haverá crescimento de 

1,5%, disse. 

 

A expectativa, no entanto, é de que haja 

melhoras. O setor agrícola, por exemplo, 

teve desempenho negativo no primeiro 

trimestre do ano, mas há expectativa de 

uma safra recorde de milho logo à frente, 

destaca. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/02/recuperacao-mostra-
continuidade-do-crescimento-com-
elevacao-das-estimativas-para-pib-diz-
spe.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/02/recuperacao-mostra-continuidade-do-crescimento-com-elevacao-das-estimativas-para-pib-diz-spe.ghtml
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Finanças 

Dólar opera em leve queda e 
juros futuros rondam ajustes 
 
Desempenho da economia brasileira e 
dados dos EUA merecem atenção dos 
agentes financeiros 
 
Por Gabriel Roca, Valor — São Paulo 
02/06/2022 10h35  Atualizado há uma 
hora 
 

CC0 Creative Commons /Pixabay 

 

O dólar opera em leve queda nesta 

quinta-feira, em linha com o 

comportamento do moeda no exterior, 

enquanto as taxas dos juros futuros 

rondam os ajustes, com os investidores 

avaliando os dados do Produto 

Interno Bruto (PIB) do Brasil no 

primeiro trimestre de 2022 e uma 

bateria de indicadores econômicos nos 

Estados Unidos. 

 

Pouco depois de 10h30, o dólar 

comercial era negociado em baixa de 

0,08%, aos R$ 4,7998. No mercado de 

renda fixa, a taxa do contrato de 

Depósito Interfinanceiro (DI) para 

janeiro de 2023 operava quase estável, a 

13,415%; a do DI para janeiro de 2024 

subia a 12,99%, de 12,975% do ajuste 

anterior; a do DI para janeiro de 2025 

tinha leve alta a 12,39%, de 12,37%; e a 

do DI para janeiro de 2027 subia a 

12,275%, de 12,25% do ajuste do dia 

anterior. 

 

Nos Estados Unidos, os pedidos iniciais 

de seguro desemprego somaram 200 mil 

na semana passada, de 211 mil do 

período anterior, abaixo das estimativas 

de consenso de 210 mil pedidos. 

 

Além disso, o setor privado dos Estados 

Unidos criou 128 mil postos de 

trabalho em maio, desacelerando-se 

em relação à geração de 202 mil (dado 

revisado) vagas em abril, segundo o 

relatório divulgado pela Automatic Data 

Processing (ADP) divulgado hoje. O 

resultado ficou abaixo da previsão de 

alguns economistas, de abertura de 299 

mil empregos no setor privado. 

 

Os rendimentos dos Treasuries 

perderam força após a divulgação dos 

dados e também ajudaram a limitar o 

movimento de alta ensaiado no mercado 

de juros local na abertura do dia. 

 

Segundo o operador da Renascença 

DTVM, Luis Felipe Laudisio, os agentes 

também aguardam o leilão do Tesouro 

de hoje. "O Tesouro Nacional testa 

apetite do mercado com leilão de 

prefixados, que pode voltar a apresentar 

uma maior demanda nos vértices 

intermediários. Já o petróleo se 

aproximando de 3% de queda abre 

espaço para uma realização de parte do 

movimento de abertura de ontem", 

afirma o profissional. 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro avançou 1% no primeiro 

trimestre do ano, ante o último de 2021, 

na série com ajuste sazonal, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que divulgou nesta 

quinta-feira as Contas Nacionais 

Trimestrais mais recentes. 

 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/02/pib-do-brasil-cresce-1percent-no-primeiro-trimestre-de-2022.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/06/02/pib-do-brasil-cresce-1percent-no-primeiro-trimestre-de-2022.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/06/02/setor-privado-dos-eua-cria-128-mil-vagas-em-maio-menos-da-metade-que-o-previsto.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/06/02/setor-privado-dos-eua-cria-128-mil-vagas-em-maio-menos-da-metade-que-o-previsto.ghtml
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O resultado veio em linha da mediana 

das estimativas de 82 consultorias e 

bancos ouvidos pelo Valor Data, que 

apontava para crescimento de 1% no 

primeiro trimestre frente ao quarto de 

2021, na série com ajuste. As projeções 

iam de queda de 1,1% a alta de 2,6%. Ao 

todo, quase metade dos respondentes 

apostaram em taxas maiores que a 

mediana de 1%. 

 
https://valor.globo.com/financas/notic
ia/2022/06/02/dlar-opera-em-leve-
queda-e-juros-futuros-rondam-
ajustes.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Minério de ferro salta 5,2% 
no norte da China, para US$ 
143,65 por tonelada 
 
Com isso, a principal matéria-prima do 
aço passou a exibir ganho de 20,7% no 
acumulado de 2022 
 
Por Stella Fontes, Valor — São Paulo 
02/06/2022 10h31  Atualizado há 18 
minutos 

 
Os preços do minério de 

ferro voltaram a subir com força no 

mercado à vista, alcançando o maior 

nível em quase um mês. 

 

A retomada da demanda por parte das 

siderúrgicas chinesas, estoques 

limitados nos portos e o pacote de 

estímulo econômico anunciado pela 

China nesta semana, que promete 

alavancar a atividade nos setores 

imobiliário e de infraestrutura, 

trouxeram otimismo aos investidores, 

embora ainda haja receio em relação à 

política “covid zero” de Pequim. 

 

Nos portos do norte do país asiático, 

maior importador da commodity, o 

minério com teor de 62% de ferro 

encerrou o dia a US$ 143,65 a tonelada, 

com ganho de 5,2% ante a véspera, 

segundo índice Platts, da S&P Global 

Commodity Insights. 

 

Com isso, a principal matéria-prima do 

aço passou a exibir ganho de 20,7% no 

acumulado de 2022. 

 

Na Bolsa de Commodity de Dalian 

(DCE), os contratos mais negociados, 

para setembro, avançaram 3,8%, a 936 

yuan por tonelada, no maior nível desde 

meados de abril. 

 

O governo chinês anunciou ontem que 

vai liberar cerca de US$ 120 bilhões em 

crédito para obras de infraestrutura, o 

que deve se refletir também em maior 

consumo de aço. 

 

Ao mesmo tempo, os estoques de 

minério importado em 45 portos 

chineses monitorados pela consultoria 

Mysteel recuaram 1,6% em uma semana, 

para 132,3 milhões de toneladas ontem, 

o menor volume desde setembro. 

 

 
Na Bolsa de Commodity de Dalian 

(DCE), os contratos mais negociados, 

para setembro, avançaram 3,8%, a 936 

yuan por tonelada, no maior nível desde 

meados de abril — Foto: Fábio 

Rossi/Agência O Globo 

  

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

cia/2022/06/02/minrio-de-ferro-salta-

52-pontos-percentuais-no-norte-da-

china-para-us-14365-por-

tonelada.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Ministros indicam votos a 
favor de acordos coletivos 
 
STF retoma hoje julgamento sobre 
prevalência do negociado sobre o 
legislado 
 
Por Bárbara Pombo e Joice Bacelo — De 
São Paulo e Rio 
02/06/2022 05h03  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Gilmar Mendes: “Novas dinâmicas 

exigem criatividade a partir desses 

acordos” — Foto: Carlos 

Moura/SCO/STF 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 

começa a definir hoje a 

validade de normas coletivas que 

limitam ou 

restringem direitos trabalhistas não 

assegurados pela Constituição 

Federal. E há possibilidade de pelo 

menos sete ministros votarem a favor 

da prevalência do que 

é negociado sobre o 

que consta em lei. Eles se 

posicionaram nesse sentido em 

julgamento anterior. 

A análise, em repercussão geral, foi 

aberta ontem com as defesas orais e será 

retomada hoje com o voto do relator, 

ministro Gilmar Mendes (ARE 

1121633). A decisão dos ministros, 

quando proferida, vai destravar 66 

mil processos que discutem o tema em 

todo o país, suspensos desde 2019. 

 

O caso que está em julgamento - e 

servirá de parâmetro para os demais - 

envolve a chamada “horas in itinere” 

(horas de deslocamento). Trata sobre 

uma cláusula do acordo firmado entre 

uma empresa e o sindicato que previu o 

fornecimento de transporte para o 

deslocamento dos empregados até o 

local de trabalho, mas suprimiu o 

pagamento referente ao tempo de 

percurso. 

 

O litígio é anterior à reforma trabalhista 

(Lei nº 13.467/2017). Com a alteração da 

Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) há cinco anos, passou-se a prever 

expressamente que convenções e 

acordos coletivos de trabalho têm 

prevalência sobre a lei em determinadas 

situações. 

 

Antes de iniciar o julgamento, na sessão 

de ontem, os ministros concluíram um 

outro processo com discussão 

semelhante e sinalizaram que o 

negociado deve prevalecer sobre o 

legislado. O caso anterior é a Arguição de 

Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 381, movida 

pela Confederação Nacional dos 

Transportes (CNT). 

 

A discussão chegou ao STF em 2015, 

depois que o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) e a segunda instância 

passaram a invalidar diversas cláusulas 

de acordos celebrados entre 

transportadoras e sindicatos de 

motoristas profissionais. A Justiça 
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Trabalhista, com isso, condenou 

empresas ao pagamento de horas extras 

e de períodos trabalhados em dias de 

descanso. 

 

O entendimento, à época, era o de que 

aos motoristas - ainda que façam 

trabalho externo - não poderia ser 

aplicada uma exceção prevista na 

Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT). Prevê o artigo 62, inciso I, que 

não se aplicam as regras de jornada de 

trabalho previstas na CLT para os 

empregados que exercem atividade 

externa incompatível com a fixação de 

horário de trabalho. 

 

Para os juízes trabalhistas, os 

empregadores teriam condições de fazer 

o controle de jornada por meio de 

dispositivos eletrônicos. As decisões se 

aplicam a fatos ocorridos antes de 2012, 

quando entrou em vigor a Lei nº 12.619, 

que regulamentou a profissão de 

motorista e o controle da jornada do 

profissional. 

 

Por maioria de votos, o STF decidiu 

manter as decisões da Justiça do 

Trabalho. O placar foi apertado: 6 votos 

a 5. Prevaleceu o entendimento de que a 

situação deveria ser analisada com base 

em prova nos casos concretos, já que 

haveria questionamento sobre diversos 

acordos coletivos com redações diversas. 

Dessa forma, não seria possível ao 

Supremo dar uma resposta única e 

genérica para casos que, segundo alguns 

ministros, são diferentes. 

 

No julgamento, o relator, ministro 

Gilmar Mendes, defendeu a prevalência 

do negociado sobre o legislado. Citando 

a pandemia e a situação dos nômades 

digitais (que trabalham remotamente de 

diversas partes do mundo), afirmou que 

os acordos são benéficos, considerando 

as novas dinâmicas de trabalho e os 

momentos de crise econômica. 

 

“Novas dinâmicas exigem criatividade a 

partir desses acordos. A jurisprudência 

do STF enfatiza a autonomia da vontade 

na negociação”, disse. Ele acrescentou, 

porém, que direitos assegurados por leis 

não podem ser suprimidos ou 

restringidos, a menos que exista 

autorização legal ou constitucional. Deu 

exemplos da redução de salário e da 

compensação de horários e jornada de 

trabalho, em que há permissão da 

Constituição para limitação de direitos 

mediante negociação coletiva (incisos 

VI, XIII e XIV do artigo 7º). 

 

A decisão causou certa frustração entre 

advogados, que esperavam um 

posicionamento a respeito da validade 

dos acordos coletivos. Segundo Natasha 

Ferraz, do Lira Advogados, o julgamento 

não representa a palavra final do STF 

sobre o contraponto entre o negociado e 

o legislado. “Vários ministros foram 

enfáticos sobre a insegurança jurídica 

gerada com a não aplicação do acordado 

nas normas coletivas”, afirmou. 

 

Para Alessandra Boskovic, sócia do 

Mannrich e Vasconcelos, é possível 

extrair dos votos vencedores de 

ministros, como Rosa Weber e Roberto 

Barroso, uma sinalização favorável à 

prevalência do negociado. “Com o 

entendimento de que o teor dos acordos 

e convenções não pode estar dissociado 

da realidade. O direito do trabalho é 

regido pela primazia da realidade. 

Então, se houver distorção entre os fatos 

e o que está escrito no contrato ou na 

norma coletiva prevalecerão os fatos.” 

 
Ministros indicam votos a favor de 
acordos coletivos | Legislação | Valor 
Econômico (globo.com)  
 

Retorne ao índice  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/02/ministros-indicam-votos-a-favor-de-acordos-coletivos.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/02/ministros-indicam-votos-a-favor-de-acordos-coletivos.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/02/ministros-indicam-votos-a-favor-de-acordos-coletivos.ghtml
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Economia 

PIB cresce 1% no primeiro 
trimestre, ligeiramente 
abaixo do esperado 
 
Apesar da alta, economia está no 
patamar de oito anos atrás e deve 
perder fôlego no 2º semestre. 
Desempenho entre janeiro e março foi 
puxado pelo setor de serviços, único 
que cresceu no período 
 
Por Cássia Almeida e Carolina Nalin — 
Rio 
02/06/2022 09h00  Atualizado há 26 
minutos 

 

 
Vista Bar e Restaurante, no Parque 

Ibirapuera, em São Paulo: setor de 

serviços foi o único que cresceu no 

primeiro trimestre — Foto: Maria Isabel 

Oliveira 

 

Influenciada pelo processo de 

reabertura, a economia brasileira segue 

sua trajetória de recuperação após dois 

anos de pandemia de Covid-19. Dados 

divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira 

mostram que o Produto Interno Bruto 

(PIB, conjunto de bens e serviços 

produzidos pelo país) avançou 1% no 

primeiro trimestre de 2022 em 

comparação com o quarto trimestre do 

ano passado. 

 

É mais do que o crescimento registrado 

nos dois trimestres anteriores, mas 

menos que o esperado pelo mercado. 

Economistas previam alta de 1,2%, 

segundo a média das projeções de 

analistas ouvidos pela Bloomberg. 

 

Frente ao primeiro trimestre do ano 

passado, o PIB cresceu 1,7%. Em relação 

ao quarto trimestre de 2019, está 1,6% 

acima do período pré-pandemia. Mas, 

apesar da alta, recuamos oito anos e 

economistas indicam que a economia 

perderá fôlego no segundo semestre. 

 

— Estamos no mesmo nível de PIB de 

segundo trimestre de 2013 — explica 

Claudia Dionisio, do IBGE. 

 

O IBGE também anunciou uma revisão 

para o quarto trimestre de 2021, que 

cresceu 0,7% ante estimativa de 0,5%. 

 

O desempenho do primeiro trimestre foi 

puxado setor de serviços, que representa 

70% do PIB e que foi duramente afetado 

durante os períodos de maiores restrição 

em função da Covid. Sob a ótica da 

produção, foi o único setor que cresceu 

no trimestre: avanço de 1% em relação 

ao último trimestre do ano passado. 

 

Os serviços prestados às famílias, como 

alojamento e alimentação, tiveram bom 

desempenho, assim como o segmento de 

transportes, impulsionados pelo 

aumento do e-commerce no país. Com 

mais compras on-line, maior a demanda 

pelo transporte de cargas. 

 

Queda no agro, com falta de 
chuvas 
 
A agropecuária, que puxou crescimento 

em outros trimestres, recuou 0,9% e a 

indústria ficou estável, com expansão de 

apenas 0,1%. A queda da pecuária foi 

impactada principalmente pela estiagem 

no Sul, que causou a diminuição na 
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estimativa da produção de soja, a maior 

cultura da lavoura brasileira, destacou 

Rebeca Palis, coordenadora de Contas 

Nacionais do IBGE. 

 

Pela ótica da demanda, o resultado 

positivo do consumo das famílias aponta 

que está respondendo aos estímulos 

fiscais concedidos no período. Houve 

crescimento de 0,7% no trimestre. 

 

— A demanda também está relacionada 

aos serviços que são principalmente 

feitos de forma presencial, como as 

atividades ligadas a viagens — diz 

Rebeca. 

 

 
. — Foto: Arte/GLOBO 

 

Investimento recua 3,5% 
 
O consumo do governo ficou estável (+ 

0,1%). Já os investimentos (Formação 

Bruta de Capital Fixo) caíram 3,5%. 

 

- Essa queda foi impactada pela 

diminuição na produção e importação 

de bens de capital, apesar de a 

construção ter crescido no período - 

explica Rebeca. 

 

As importações avançaram apenas 0,1% 

no trimestre, o que aponta estabilidade. 

Já as exportações cresceram 5%, 

impulsionadas pelo altos preços das 

commodities. 

 

A taxa de investimento no primeiro 

trimestre foi de 18,7% do PIB, ficando 

abaixo da registrada no mesmo período 

do ano passado (19,7%), quando o país 

ainda estava muito afetado pelas 

restrições impostas pela pandemia. 

 

Greve do BC afeta divulgação 
 
O IBGE informou que nesta divulgação 

não foi possível informar os dados das 

Contas Econômicas Integradas e a Conta 

Financeira, que incluem a capacidade e 

necessidade de financiamento da 

economia e a taxa de poupança, em 

função da ausência de divulgação do 

Balanço de Pagamentos pelo Banco 

Central do Brasil com dados referentes 

ao mês de março. 

 

Comparação com o 1º trimestre 
de 2021 
 
Frente ao primeiro trimestre do ano 

passado, a queda da agropecuária foi 

significativa. Recuou 8% nessa 

comparação, resultado que pode ser 

explicado pela diminuição na estimativa 

da produção de algumas culturas cujas 

safras são importantes no primeiro 

trimestre, como a soja e o arroz. 

 

A Indústria também teve queda (-1,5%) , 

com recuo na extração de minério e de 

fabricação de máquinas e aparelhos 

elétricos, entre outros. 

 

Novamente, serviços foram o único setor 

a crescer, com avanço de 3,7%, puxado 

pelas atividades presenciais, que 

subiram 12,6%. 

 

Investimentos despencaram 7,2%, 

enquanto o consumo as famílias 

avançou 2,2%. 
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Juro alto impactará PIB no 2º 
semestre 
 
Analistas avaliam que a atividade deve 

seguir no campo positivo, embora com 

alguma desaceleração na margem. Isso 

porque há uma continuidade do 

processo de reabertura econômica e da 

injeção de estímulos fiscais no período, 

que podem impulsionar o consumo das 

famílias por mais tempo. 

 

O desafio com relação ao desempenho 

da atividade se concentra nas projeções 

para o segundo semestre, quando é 

esperado que a economia perca força 

diante do impacto das altas de juros, 

ocorridas desde o ano passado. 

 

— Esses fatores que ajudaram no 

primeiro semestre vão perder força no 

segundo, e a nossa expectativa é que a 

economia sinta os impactos de uma 

politica monetária mais contracionista 

— afirma Mirella Hirakawa, economista 

da AZ Quest. 

 

Nota da redação: Uma primeira versão 

desta reportagem citava a projeção de 

crescimento do Valor Data para o PIB. 

O número citado, de 1,4%, era a 

projeção dos analistas consultados pelo 

Valor Data para o resultado do PIB no 

ano, e não para a variação no 1º 

trimestre como foi equivocadamente 

mencionado. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/pib-cresce-1percent-no-
primeiro-trimestre-abaixo-do-
esperado.ghtml  
 

Retorne ao índice 

  

https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pib-cresce-1percent-no-primeiro-trimestre-abaixo-do-esperado.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pib-cresce-1percent-no-primeiro-trimestre-abaixo-do-esperado.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pib-cresce-1percent-no-primeiro-trimestre-abaixo-do-esperado.ghtml
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2022/06/pib-cresce-1percent-no-primeiro-trimestre-abaixo-do-esperado.ghtml
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Economia 

Disparada da inflação: 
reajuste do salário mínimo já 
foi 'engolido' pela alta dos 
alimentos 
 
Pela 1ª vez desde 2016, piso salarial 
'empata' com o valor da cesta básica. 
Após comprar o mínimo necessário, 
não sobra mais nada 
 
Por Cássia Almeida e Jéssica 
Marques* — Rio 
02/06/2022 04h30  Atualizado há 3 
horas 

 

 
Maria Claudimere Bezerra, dona de 

salão de beleza, não reajusta o preço de 

seus serviços desde 2019 — Foto: Leo 

Martins 

 

A cesta básica de São Paulo subiu 6,38% 

em abril. Agora, quem ganha salário 

mínimo vai gastar praticamente toda a 

renda em itens de primeiríssima 

necessidade, que são os 39 produtos 

acompanhados pelo Procon-SP. Em 

dezembro do ano passado, a cesta 

custava R$ 1.088 e o salário mínimo era 

de R$ 1.100, sobravam R$ 12. Em abril, 

essa sobra caiu para R$ 2,29. O salário 

passou para R$ 1.212 e a cesta subiu 

para R$ 1.209,71. 

 

É a primeira vez desde 2016, até onde 

retrocede a pesquisa do órgão de defesa 

do consumidor, que o salário mínimo só 

dá para comprar a cesta básica. Em abril 

de 2019, ainda sobravam R$ 259,15. 

 

— Estamos vendo um aumento 

persistente dos produtos da cesta básica, 

não estamos vendo arrefecimento dessa 

crise. Não há perspectiva de fim da 

guerra da Ucrânia e ainda tem a escalada 

do preço do diesel e do petróleo — afirma 

Marcus Vinicius Pujol, diretor de 

Estudos e Pesquisas do Procon-SP. 

 

A correção anual do mínimo de R$ 112 

não aguentou um quadrimestre de 

inflação este ano. Somente em abril, a 

cesta subiu R$ 72. 

 

Esse é só um aspecto que mostra o 

arrocho salarial sendo o impeditivo para 

que a inflação fique ainda maior do que 

os 12% atuais. O rendimento médio real 

do trabalhador brasileiro de R$ 2.483 

quando se desconta a inflação está no 

mesmo nível de 2011, de acordo com os 

cálculos da MB Associados. 

 

— O salário real está em queda 

importante nos últimos dois anos, com 

inflação próximo de 10%. Em 2020, o 

auxílio emergencial aumentou a renda, 

mas assim que deixou de ser pago, a 

queda da renda ficou maior. O salário 

mínimo não tem aumento real. A 

inflação está corroendo não só a renda 

da população mais pobre, mas da classe 

média também — afirma Sergio Vale, 

economista-chefe da MB Associados, 

lembrando que a inflação dos alimentos 

ficou em 35% nos últimos três anos. 

 
Salário menor que em 2012 
 
No setor de serviços intensivo em mão 

de obra, a situação é pior. Os 

trabalhadores nos serviços de 

alojamento e alimentação estão com 

https://oglobo.globo.com/economia/governo-confirma-salario-minimo-de-1212-em-2022-sem-ganho-real-1-25337200
https://oglobo.globo.com/economia/governo-confirma-salario-minimo-de-1212-em-2022-sem-ganho-real-1-25337200
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salários reais 11,7% abaixo de 2012. No 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), os serviços pessoais subiram só 

3,91% nos últimos 12 meses, frente a 

uma inflação média de 12,13%. 

 

A cabeleireira e microempreendedora 

Maria Claudimere Bezerra, de 50 anos, 

abriu o seu salão de beleza no fim de 

2019. 

 

— Foi complicado porque não tinha 

como voltar atrás da decisão de abrir o 

salão e tive que segurar a onda porque 

havia um contrato. Quem sobreviveu à 

pandemia está pagando a conta agora. 

Estou faturando mais, minha clientela 

aumentou, porém, as contas também 

subiram. E, com isso, estou sempre por 

um triz de entrar no vermelho — afirmou 

a carioca, que já iniciou um plano de 

racionamento para fechar as contas. 

 

Maria Claudimere não reajusta o preço 

do serviço de manicure desde que abriu 

o salão e, agora, ainda faz promoções 

para manter a clientela: pé e mão pagos 

à vista saem a R$ 45 em qualquer dia da 

semana, em vez dos R$ 55 cobrados em 

outro tipo de pagamento. 

 

— Estamos tentando sobreviver de 

alguma forma. Manter o negócio 

funcionando. Eu tento garantir o salário 

das minhas funcionárias e o bom preço 

para as minhas clientes que entendem a 

minha situação. É difícil, admito, mas a 

gente tenta ir empurrando com a barriga 

até onde der — completou. 

 

Apesar de a microempreendedora não 

ter conseguido repassar o aumento dos 

custos do salão, os preços começam a 

aumentar. Ainda bem abaixo da inflação 

média de 12%: o serviço de manicure 

subiu 8,81% e de cabeleireiro 8,08%. 

 

A alimentação fora do domicílio mostra 

como os repasses estão mais difíceis nos 

setores que empregam mais. Esse grupo 

que agrega serviços subiu somente 

6,63% nos últimos 12 meses, apesar de a 

alimentação dentro de casa ter subido 

16,12%. 

 

— Mas os serviços estão em aceleração, 

perto de 7%. Tem uma pressão que está 

começando a aparecer. Efeito da saída 

da pandemia — diz Vale. 

 

Uma análise da inflação por grupos, 

desde março de 2020 até fevereiro deste 

ano, mostra que a alimentação no 

domicílio aumentou 30%, os 

administrados (gasolina, energia) 

subiram perto de 20%. Na outra ponta, 

os serviços em geral subiram 8% e os 

serviços prestados às famílias, mais 

intensivo em mão de obra, ficaram 4% 

mais caros desde a pandemia, segundo 

levantamento da Tullet Prebon Brasil. 

 

 “É a maior inflação com a pior 

composição. Não há como fugir de 

tarifas e alimentos. Comida e 

administrados sobem desde a pandemia. 

Os serviços intensivos em trabalho estão 

na lanterna. É uma inflação carregada de 

efeitos distributivos muito duros”, 

observa a Tullett Prebon Brasil em 

trecho da análise. 

 

Altas recorrentes 
 
Maria Claudimere diz que seus custos no 

salão de beleza mais do que dobraram 

em cinco meses. Ela vem substituindo 

marcas para não precisar mexer no 

preço do serviço. Acostumada a gastar 

em média R$ 1.500 comprando esmaltes 

de marcas líderes, optou por outras mais 

baratas: 
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Preços dos alimentos têm pesado no 

bolso do consumidor brasileiro em 

2022. Na foto, supermercado no Jardim 

Paulista — Foto: Maria Isabel 

Oliveira/Agência O Globo 

 

— Gastei R$ 1.400 mesmo procurando 

promoções. Estou fazendo desse jeito 

para tentar ganhar na quantidade e não 

ter que passar o aumento para as 

clientes nem ter que mandar minhas 

manicures embora. 

 

Segundo Patricia Costa, economista do 

Dieese, essa situação de inflação alta e 

localizada, desemprego e queda da 

renda do trabalho estão “levando 

famílias a ter que escolher entre comprar 

comida e gás”: 

 

— As famílias estão comendo menos ou 

comendo mal, reduzindo a qualidade e a 

quantidade. 

 

Ela lembra que a inflação alta dos 

alimentos básicos não vem de hoje: 

 

— Temos falado dessa questão desde 

2020. Avisamos que isso uma hora ia 

acabar se espalhando. No fim de 2020, o 

INPC (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor, que calcula a variação de 

preços de famílias com renda até cinco 

mínimos) foi de 4,45%, com os 

alimentos subindo 15%. 

 

O setor de serviços pessoais no IPCA 

subiu 3,91% nos últimos 12 meses. 

 

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

ticia/2022/06/alta-da-cesta-basica-ate-

abril-ja-corroeu-ganho-do-salario-

minimo.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Economia 

Governo quer quebrar 
controle estatal sobre dutos 
para baratear combustível 
 
Medida em estudo pelo governo prevê 
forçar a Transpetro, braço da Petrobras, 
a compartilhar oleodutos e gasodutos 
com concorrentes 
 
Adriana Fernandes, O Estado de 
S.Paulo 
02 de junho de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - Nas negociações políticas 

para a aprovação de medidas com 

potencial de redução dos preços 

dos combustíveis, o governo discute 

com lideranças aliadas do Congresso o 

envio de um projeto para abrir 

a Transpetro, braço 

da Petrobras que opera terminais e 

dutos, à concorrência. A proposta visa 

garantir "de fato" que refinarias, 

distribuidoras e importadores tenham 

acesso à infraestrutura da Transpetro, 

que, na avaliação de integrantes do 

governo, tem grande ociosidade. 

 

Segundo o Estadão apurou, o envio do 

texto está sendo discutido com o 

Congresso para ser incluído na ofensiva 

de votação de projetos que podem 

ajudar a reduzir preços neste momento 

de alta da inflação no Brasil e no 

mundo. Entre os projetos em tramitação 

na Câmara, está a fixação de um teto de 

17% para alíquota do ICMS de 

combustíveis, energia elétrica, gás, 

telecomunicações e transportes. 

 

Hoje, para uma empresa competir com 

alguma refinaria precisa colocar o 

combustível no caminhão ao invés de 

usar os dutos da Transpetro. Subsidiária 

integral da Petrobras, a Transpetro tem 

uma atuação voltada para logística de 

transporte: dutos e terminais e 

transporte marítimo. Conta com mais de 

14 mil quilômetros 

de oleodutos e gasodutos, 47 

terminais (20 terrestres e 27 

aquaviários) e 55 navios. 

 

Segundo fontes a par das negociações, a 

Transpetro tem obrigação em lei de 

ceder e compartilhar essa infraestrutura. 

Mas, na prática, não o faz, de acordo com 

a avaliação do governo. A intenção da 

proposta é justamente forçar esse 

movimento de uma maneira mais 

contundente. Para o convencimento dos 

parlamentares, integrantes do governo 

têm reforçado que há trechos com 

ociosidade de 30% e em alguns dutos 

está acima de 50%. 

 

Em nota, a Transpetro disse seguir 

normas em relação ao livre acesso a suas 

instalações e que sempre presta 

informações aos órgãos de controle. "Os 

interessados podem ainda recorrer à 

agência reguladora em caso de negativa 

pelo operador, porém nunca houve 

determinação da agência obrigando a 

Transpetro a agir de forma distinta da 

que vem praticando, demonstrando o 

compromisso com a transparência e com 

as boas práticas concorrenciais", disse a 

estatal. 

 

Terminal da Transpetro; governo 

discute envio de projeto para abrir 

Transpetro à concorrência, por avaliar 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/combustivel
https://tudo-sobre.estadao.com.br/congresso-nacional
https://tudo-sobre.estadao.com.br/transpetro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/petrobras
https://tudo-sobre.estadao.com.br/inflacao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/camara-dos-deputados
https://tudo-sobre.estadao.com.br/icms
https://tudo-sobre.estadao.com.br/energia-eletrica
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/caminhao
https://tudo-sobre.estadao.com.br/oleoduto
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gasoduto
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que sua infraestrutura tem grande 

ociosidade.  Foto: Fábio Motta/Estadão 

 

O projeto dá mais instrumentos 

à Agência Nacional de Petróleo 

(ANP) para que toda a cadeia – 

refinarias, distribuidoras e 

importadores – possa usar os dutos da 

Transpetro. 

 

A determinação para compartilhamento 

é muito genérica e a ANP só tem hoje 

duas ferramentas de punição: multas 

irrisórias e cassar a licença da Petrobras, 

o que é inviável. 

 

O projeto em estudo traz os 

procedimentos e a maneira como esse 

compartilhamento deve ser feito, 

colocando regras transparentes e 

objetivas. No ano passado, o envio de 

uma medida provisória (MP) com essa 

proposta foi barrado pelo ex-ministro 

de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, substituído no cargo 

pelo economista Adolfo Sachsida. 

 

Redução de preços 
 
Fontes ouvidas pelo Estadão, na 

condição de anonimato, calculam que, se 

esse projeto tivesse sido aprovado em 

outubro, quando o ex-ministro Bento 

não deixou prosperar, o preço de 

hoje diesel poderia estar cerca de R$ 

0,30 a menos. 

 

Essa proposta foi inicialmente 

construída pela área técnica 

do Ministério da Economia e, agora, 

conta com apoio do Ministério de Minas 

e Energia. Nas conversas com o 

Congresso, um ponto tem sido 

ressaltado que esse projeto sozinho não 

resolve  todo o problema de hoje, mas 

pode ajudar a reduzir os preços. 

 

Não é o que avalia o ex-diretor da 

Agência Nacional de Petróleo (ANP), 

Helder Queiroz, professor do Instituto 

de Economia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Segundo ele, a medida em tese é boa, 

mas, na prática, “é nula” diante da 

urgência que o governo tem de reduzir 

os preços dos combustíveis. 

 

“É uma medida para o médio e longo 

prazo, por isso não seria suficiente para 

atender o que o governo almeja, que é a 

competição com preços mais baixos 

rapidamente”, afirma Queiroz. 

 

A referência do governo para o desenho 

da proposta tem sido a legislação 

britânica. A área jurídica avalia que a 

proposta não pode ser enviada por meio 

de medida provisória. Seria preciso um 

projeto de lei. 

 

O governo também quer enviar ao 

Congresso projeto que autoriza a venda 

dos contratos da Pré-Sal Petróleo SA 

(PPSA), estatal responsável hoje pela 

gestão dos contratos para a 

comercialização do petróleo e de gás 

natural produzidos nas áreas de partilha 

de produção do pré-sal. A empresa foi 

incluída no Programa de Parcerias 

de Investimentos (PPI), para início 

dos estudos de privatização das 

“empresas e dos ativos sob a sua 

gestão".  

 

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

ias/geral,governo-quebrar-controle-

estatal-dutos-baratear-

combustivel,70004082439  
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Compartilhar rede da 
Transpetro não reduz preço 
de combustível no curto 
prazo, diz ex-diretor da ANP 
 
Para pesquisador Helder Queiroz, ex-
diretor da ANP, medida é boa, mas não 
atende o desejo do governo de baixar os 
preços rapidamente 
 
Cleide Silva, O Estado de S.Paulo 
02 de junho de 2022 | 05h00 
 
O professor do Instituto de Economia 

da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e ex-diretor 

da Agência Nacional de Petróleo 

(ANP), Helder Queiroz, avalia que a 

medida obrigando a Transpetro a 

compartilhar sua infraestrutura 

de oleodutos com concorrentes em 

tese é boa, mas, na prática, “é  nula” 

diante da urgência que o governo tem de 

reduzir os preços dos combustíveis. 

 

“É uma medida para o médio e longo 

prazo, por isso não seria suficiente para 

atender o que o governo almeja, que é a 

competição com preços mais baixos 

rapidamente”, afirma Queiroz. “A 

efetividade de curto prazo de uma 

medida como essa é baixíssima ou nula.” 

 

Obrigar Transpetro a compartilhar 

infraestrutura não seria suficiente para 

reduzir preços dos combustíveis 

rapidamente.  Foto: Denis Ferreira 

Netto/Estadão 

 

Ele ressalta também que a capacidade 

ociosa dos dutos não é tão elevada, 

principalmente com a nova organização 

logística de vender parte do refino. 

Segundo ele, pode haver capacidade em 

faixas de tempo, por exemplo 30% em 

um dia, em uma semana, mas se 

considerar um período de um, dois 

meses dificilmente vai atingir esse nível 

de capacidade ociosa. 

 

No momento, em sua opinião, não há 

uma medida efetiva a não ser envolver 

o Tesouro e aumentar sua dívida, mas 

isso lá na frente vai gerar mais inflação. 

“Tudo que está sendo feito vem do 

improviso e do interesse eleitoreiro e 

lá na frente acaba trazendo mais 

problemas do que soluções.” 

 

Queiroz lembra ainda que o traço 

marcante do petróleo é a flutuação de 

preço, por isso é importante entender o 

processo e estar pronto para lidar com 

ele nos momentos de alta. “O mundo 

todo passa por uma inflação vinda 

da energia, é um momento 

excepcional, mas o Brasil não se 

estruturou e hoje não sabe o que fazer.”  

 

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

ias/geral,compartilhar-rede-transpetro-

nao-diminui-precos-combustiveis-

curto-prazo,70004082444   
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Sinais favoráveis para 
economia no primeiro 
semestre, mas cenário de 
desaceleração à frente 
 
Economia global, inflação americana e 
eleições vão impactar economia do 
Brasil 

 
2.jun.2022 às 10h52 
Eduardo Jarra 
Economista-chefe da Santander Asset 
Management 
 
O início do ano trouxe boas notícias pelo 

lado da atividade econômica, com sólido 

ritmo de expansão. A economia 

brasileira cresceu 1% na comparação 

com o quarto trimestre de 2022, após 

expansão de 0,7% no último trimestre 

do ano passado. Trata-se de um 

desempenho superior ao inicialmente 

esperado, considerando que as 

expectativas no final de 2021 estavam 

mais cautelosas. 

 

Para o segundo trimestre os sinais 

também são favoráveis, sugerindo 

dinamismo. Ou seja, o primeiro 

semestre como um todo deverá exibir 

um comportamento positivo. E o que 

explica essa resiliência do país? 

 

Primeiro, existe uma correlação positiva 

importante entre a atividade brasileira e 

o ciclo de commodities internacionais. 

Nesse período, a geopolítica –Guerra 

da Ucrânia– teve impacto considerável 

nos já elevados preços das commodities, 

gerando então um efeito expansionista 

para a economia doméstica. 

 
Preços de alimentos é exibido em 

mercado no Rio de Janeiro - Ricardo 

Moraes - 8.abr.2022/Reuters 

 

PIB DO 1º TRIMESTRE DE 2022 
 

 PIB cresce 1% no primeiro 
trimestre no Brasil 

 
 

 Serviços reagem com 
retorno da atividade após 
restrições na pandemia 

 
 

 Consumo das famílias sobe 
0,7% no primeiro trimestre 

 
 

 Veja o desempenho do PIB 
de vários países no 1º 
trimestre de 2022 

 
 

 Entenda o que é o PIB e 
como é feito o cálculo 

 
 

 Por que PIB não é o 
indicador que mais 
influencia eleitor, segundo 
economistas 

 
Segundo, tivemos estímulos da política 

fiscal no período. Terceiro, 

a normalização das restrições associadas 

à pandemia também ajudou, conforme 

vimos pelo crescimento do setor de 

serviços, o mais beneficiado. Já o 

mercado de trabalho exibiu um ritmo 

firme de contratações –contraponto 

importante frente à perda do poder de 

compra derivada da inflação–, afetando 
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positivamente a massa salarial e, 

consequentemente, o consumo das 

famílias. 

 

Para frente, vemos uma dinâmica 

diferente para a economia a partir do 

segundo semestre, especialmente 

considerando a política monetária e o 

ambiente de negócios. 

 

Desde o início do ano passado o Banco 

Central vem elevando a taxa Selic, 

atualmente em 12,75% ao ano. O ciclo de 

aperto dos juros pode ser concluído na 

próxima reunião, com uma alta de 0,5 

ponto percentual e a Selic em 13,25% a.a. 

Considerando a nossa projeção para a 

inflação, tal patamar de Selic implica 

juros reais entre 7,0% e 8,0% para os 

próximos trimestres. Trata-se de uma 

política monetária significativamente 

contracionista sob a ótica de atividade, 

atuando com defasagem temporal sobre 

a economia. Nesse contexto, esperamos 

efeito intenso dos juros sobre o 

crescimento, especialmente a partir da 

segunda metade do ano. 

 

Antecipamos também um ambiente 

econômico mais complexo. A economia 

global já está em desaceleração e 

a trajetória da inflação americana deve 

levar a níveis mais altos de juros, 

gerando expectativa de desaceleração 

adicional. No Brasil teremos o período 

eleitoral, que é compatível com maior 

incerteza econômica e condições 

financeiras mais restritivas, decisões de 

investimentos e consumo. 

 

Isso deverá provocar uma desaceleração 

da economia local nos próximos 

trimestres, inclusive com possível 

contração na segunda metade de 2022 e 

crescimento muito baixo no primeiro 

semestre de 2023. 

 

[ x ] 

 

Assim, projetamos crescimento de 1,1% 

para o PIB brasileiro em 2022. Para 

2023, prevemos expansão de apenas 

0,7%, com risco majoritariamente 

baixista: além do cenário externo 

desafiador, existe a chance de um 

processo desinflacionário mais lento no 

Brasil, que pode manter a Selic em 

níveis ainda elevados. 

 

Em suma, é verdade que a economia 

trouxe notícias positivas recentemente. 

Mas esse otimismo será desafiado no 

segundo semestre, quando teremos os 

efeitos de uma política monetária mais 

apertada e um ambiente econômico 

mais difícil. Esperamos um crescimento 

baixo em 2022 e 2023, com desempenho 

inferior ao dos demais países 

emergentes. Essa dinâmica é um 

lembrete dos desafios que o país deve 

enfrentar para alcançar um crescimento 

sustentável mais elevado, que reforçam 

a relevância de uma agenda de avanços 

estruturais. 

 

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

o/2022/06/sinais-favoraveis-para-

economia-no-primeiro-semestre-mas-

cenario-de-desaceleracao-a-

frente.shtml  
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Por que PIB não é o indicador 
que mais influencia eleitor, 
segundo economistas 
 
Economia brasileira cresceu 1% nos 
primeiros três meses de 2022, segundo 
IBGE 

 
2.jun.2022 às 10h27 
Julia Braun 
SÃO PAULO | BBC NEWS BRASIL 
 
A economia brasileira cresceu 1% no 

primeiro trimestre de 2022, em 

comparação com os três últimos meses 

de 2021, informou nesta quinta-feira (2) 

o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). 

 

Na comparação com igual período do 

ano anterior, o PIB (Produto Interno 

Bruto) apresentou crescimento de 1,7%. 

Em valores correntes, o PIB chegou a R$ 

2,249 trilhões. 

 

O resultado era esperado por analistas. 

Segundo especialistas consultados pela 

BBC News Brasil, o crescimento traduz 

resultados positivos impulsionados pela 

reabertura econômica e uma 

recuperação do mercado de trabalho, 

somados à valorização das commodities 

no cenário global. 

 

 

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro 

da Economia, Paulo Guedes, em 

cerimônia no Palácio do Planalto, 

Brasília - Ueslei Marcelino - 

11.mar.2022/Reuters 

 

A retomada é impulsionada pelo setor 

de serviços, que cresceu 1% no primeiro 

trimestre de 2022, segundo o IBGE. 

 

Mas, de acordo com cientistas políticos e 

economistas, a divulgação do dado não 

deve ter grande impacto na decisão de 

voto do eleitorado brasileiro. 

 

Isso porque, segundo os especialistas, o 

resultado positivo do PIB nem sempre 

está alinhado com uma sensação 

positiva e otimista em relação à 

economia entre a população. Outros 

fatores, como a alta da inflação e as taxas 

de desemprego, podem pesar muito 

mais no momento em que o brasileiro 

vai à urna. 

 

[ x ] 

 

Puxada pelo valor de alguns alimentos e 

dos combustíveis, a inflação oficial de 

preços no Brasil alcançou 12,13% em 

maio, no acumulado dos últimos 12 

meses, segundo o IPCA (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor). 

 

PIB DO 1º TRIMESTRE DE 2022 
 

 PIB cresce 1% no primeiro 
trimestre no Brasil 

 
 

 Serviços reagem com 
retorno da atividade após 
restrições na pandemia 

 
 

 Consumo das famílias sobe 
0,7% no primeiro trimestre 
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 Veja o desempenho do PIB 
de vários países no 1º 
trimestre de 2022 

 
 

 Entenda o que é o PIB e 
como é feito o cálculo 

 
 

 Por que PIB não é o 
indicador que mais 
influencia eleitor, segundo 
economistas 

 
"Na minha experiência, o crescimento 

do PIB em um patamar como esse 

demora a refletir em uma sensação 

positiva na opinião pública. 

Especialmente porque o crescimento é 

normalmente observado de forma 

heterogênea entre as diferentes regiões e 

setores da população", diz Mauricio 

Moura, presidente do Instituto Ideia e 

professor da Universidade George 

Washington, nos EUA. 

 

Segundo o doutor em economia e 

política, a maior parte do eleitorado não 

está atenta à divulgação de índices 

macroeconômicos, mas sim à forma 

como a economia afeta seu dia a dia. 

 

"As pessoas estão lidando com a 

dificuldade de pagar contas, encontrar 

emprego e sobreviver —e muitas vezes 

não entendem como os dados de 

crescimento que veem na televisão 

podem dialogar com a perda de renda 

que observam no seu dia a dia", afirma 

Moura. 

  
Rodolfo Margato, economista da XP, 

pondera que o cenário macroeconômico 

atual produz sinais mistos para a 

percepção do consumidor e do 

trabalhador. 

 

"Por um lado, observamos um 

crescimento da confiança dos 

consumidores e dos empresários na 

economia no período recente, o que está 

diretamente relacionado ao melhor 

desempenho do PIB e a uma melhora no 

mercado de trabalho", diz o especialista. 

 

"Mas tem o outro lado da história: 

uma inflação bastante elevada, que 

acaba machucando o sentimento 

econômico da população", complementa 

Margato. 

 

 
Preços de alimentos exibidos em 

mercado no Rio de Janeiro - Ricardo 

Moraes - 8.abr.2022/Reuters 

 

O ICE (Índice de Confiança 

Empresarial), calculado pela FGV 

(Fundação Getulio Vargas) e citado pelo 

especialista, avançou 2,9 pontos de abril 

para maio deste ano. Essa foi a terceira 

alta consecutiva do indicador, que 

atingiu 97,4 pontos, em uma escala de 0 

a 200 pontos, o maior nível desde 

outubro de 2021 (100,4 pontos). 

 

Quando se trata do mercado de trabalho, 

o principal índice de avaliação é a taxa de 

desemprego. Segundo a última 

divulgação do IBGE, de 31 de maio, a 

taxa caiu para 10,5% no trimestre 

encerrado em abril, para o menor nível 

desde 2016. Mas a falta de trabalho 

ainda atinge 11,3 milhões de brasileiros. 

 

O QUE ESTÁ POR TRÁS DO 
CRESCIMENTO DA ECONOMIA? 
 
De acordo com os dados divulgados pelo 

IBGE, houve queda na Agropecuária (-

0,9%), mas estabilidade na Indústria 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/veja-o-desempenho-do-pib-de-varios-paises-no-1o-trimestre-de-2022.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/entenda-o-que-e-o-pib-e-como-e-feito-o-calculo.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/por-que-pib-nao-e-o-indicador-que-mais-influencia-eleitor-segundo-economistas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/por-que-pib-nao-e-o-indicador-que-mais-influencia-eleitor-segundo-economistas.shtml
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(0,1%) e elevação dos Serviços (1%) no 

primeiro trimestre de 2022. 

 

No setor externo, as Exportações de 

Bens e Serviços cresceram 5%, enquanto 

as Importações de Bens e Serviços 

caíram 4,6% em relação ao quarto 

trimestre de 2021. 

 

Segundo Margato, os maiores fatores 

que impulsionam a alta do PIB são a 

reabertura econômica após a pandemia, 

a valorização das commodities no 

cenário global e a recuperação do 

mercado de trabalho. 

 

"O primeiro fator por trás desse 

crescimento, e talvez o mais importante, 

é a reabertura econômica com o 

benefício adicional da flexibilização 

mais recentes de medidas restritivas 

contra à Covid-19, como a não 

obrigatoriedade do uso de máscara em 

locais fechados, especialmente nas áreas 

de varejo e lazer", diz o economista. 

 

 
Segundo o Datafolha, entre março e 

maio, subiu de 46% para 52% a parcela 

de quem considera que sua situação 

econômica piorou nos últimos meses 

- Getty Images 

 

Ao mesmo tempo, os patamares 

bastante elevados de preços de 

commodities no mercado global têm 

beneficiado o Brasil, que é um grande 

exportador líquido de commodities 

como a soja e o minério de ferro. 

 

"Há um impacto direto sobre os setores 

que exportam commodities, como o 

agronegócio e o extrativismo mineral. A 

rentabilidade maior acaba ainda 

transbordando para outras atividades, 

como comércio e serviços." 

 

Por fim, Margato explica que com a 

reabertura da economia, muitas 

atividades e serviços que são intensivos 

em mão de obra passaram a contratar 

mais nos últimos meses. 

 

"É verdade que em termos de salário 

médio os níveis ainda estão 

relativamente baixos, ainda muito 

aquém do que observávamos antes da 

pandemia, mas há sinais inequívocos de 

uma recuperação sólida do emprego", 

diz. 

 

A previsão da XP é de que a tendência de 

crescimento da economia se mantenha 

também no segundo semestre. No 

entanto, a partir do terceiro trimestre, a 

consultoria espera uma queda como 

consequência da desaceleração da 

demanda doméstica e da elevação da 

taxa de juros. 

 

INFLAÇÃO E DEFASAGEM 
SALARIAL 
 
Para a professora de Ciência Política da 

UFSCar (Universidade Federal de São 

Carlos ) Maria do Socorro Braga, apesar 

da notícia boa em relação ao 

crescimento da economia, o impacto da 

inflação no poder de compra e a 

defasagem salarial são dois fatores 

percebidos com mais intensidade pelo 

eleitor atualmente do que os números do 

PIB. 

 

"Do ponto de vista do comportamento 

eleitoral, o voto pode ser bastante 

influenciado pela economia, ainda mais 

em um ano como esse, após uma 

pandemia", diz. 
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"Mas a divulgação do indicador pelo 

IBGE afeta apenas as camadas mais 

atentas e que têm amplo conhecimento 

do que o PIB significa para a economia. 

Em um contexto de inflação de dois 

dígitos, o que a maior parte das pessoas 

percebe mesmo é o seu poder de compra 

sendo corroído." 

 

Nesse contexto, segundo Braga, a 

candidatura do presidente Jair 

Bolsonaro (PL) à reeleição é a mais 

prejudicada, já que a população tende a 

atribuir o atual cenário econômico ao 

líder incumbente. 

 

"Não é esse crescimento do PIB no 

primeiro trimestre que vai gerar grandes 

mudanças nas pesquisas eleitorais. A 

não ser, é claro, que junto com isso 

sejam lançadas novas políticas 

econômicas que venham a reduzir o 

desemprego e a inflação e a aumentar o 

poder de compra em pouquíssimo 

tempo", diz. 

 

A mais nova pesquisa eleitoral 

FSB/BTG, divulgada em 30 de maio, 

aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva (PT) com 46% das intenções de 

voto no primeiro turno, à frente de 

Bolsonaro, com 32%. 

 

Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet 

(MDB) e André Janones (Avante) 

tiveram 9%, 2% e 1% das intenções, 

respectivamente. Os demais não 

pontuaram. 

 
'REELEIÇÃO É SOBRE 
ECONOMIA' 
 
Entre os entrevistados, 53% consideram 

que a situação econômica está tendo 

"muita influência" na sua decisão de 

voto. 

 

Somados aos que acham que a economia 

tem "um pouco de influência" (24%) 

nessa escolha, a importância do tema 

atinge 77% —enquanto 21% não veem 

influência alguma. 

 

"É um clichê, mas as reeleições são 

decididas por desempenho econômico", 

diz Mauricio Moura. "O Brasil teve 

vários presidentes eleitos ou reeleitos 

por influência da economia". 

 

No cenário atual, a percepção da 

situação econômica pela população 

ajuda a explicar o desempenho de Jair 

Bolsonaro nas pesquisas. Segundo o 

Datafolha, entre março e maio, subiu de 

46% para 52% a parcela de quem 

considera que sua situação econômica 

piorou nos últimos meses. 

 

Entre os eleitores do atual presidente, a 

possibilidade de uma mudança de voto 

devido a uma piora da economia é cerca 

de dez pontos percentuais maior do que 

entre os simpatizantes do ex-presidente 

Lula. 

 

Se a inflação aumentar, por exemplo, 

32% dos eleitores do presidente podem 

mudar o voto, segundo a pesquisa. Entre 

os de Lula, são 23%. 

 

"O levantamento do Datafolha ajuda 

explicar as razões porque, pela primeira 

vez, um incumbente começa o ano 

eleitoral sem conseguir reverter sua 

posição de desvantagem", diz Maria do 

Socorro Braga. 

 

Se não vencer, Bolsonaro será o primeiro 

presidente a não se reeleger entre todos 

os que puderam concorrer, desde a 

redemocratização, a um segundo 

mandato. 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/jair-bolsonaro/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/lula/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/lula/
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o/2022/06/por-que-pib-nao-e-o-
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CNJ pode requisitar dados de 
magistrados sem autorização 
judicial, diz STF 
 
2 de junho de 2022, 8h44 
 
É licito que o corregedor nacional de 

Justiça solicite dados fiscais e bancários 

de magistrado, desde que seja através de 

processo regularmente instaurado para 

apuração de infração por pessoa 

determinada, mediante decisão 

fundamentada e baseada em indícios 

concretos da prática do ato. 

 

STF validou o poder de requisição de 

dados sigilosos pelo CNJ em processos 

de apuração de infração de 

magistrados. Gil Ferreira/Agência CNJ  

 

Essa foi a decisão unânime do Supremo 

Tribunal Federal ao julgar uma ação 

direta de inconstitucionalidade no 

Plenário Virtual, em votação encerrada 

na sexta-feira (27/5). 

 

A Associação dos Magistrados 

Brasileiros (AMB), a Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho (Anamatra) e a Associação dos 

Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 

entraram com uma ação no STF contra a 

atuação do CNJ. 

 

As entidades de classe questionavam o 

artigo 8º, V, do Regimento Interno do 

Conselho Nacional de Justiça 

(Resolução nº 67/2009), que atribui ao 

corregedor nacional de Justiça 

competência para "requisitar das 

autoridades fiscais, monetárias e de 

outras autoridades competentes 

informações, exames, perícias ou 

documentos, sigilosos ou não, 

imprescindíveis ao esclarecimento de 

processos ou procedimentos submetidos 

à sua apreciação, dando conhecimento 

ao Plenário". 

 

Segundo os magistrados, tal 

competência atribuída ao CNJ extrapola 

a reserva de jurisdição (impedimento 

de órgãos exercerem atividades 

pertencentes a outro poder). 

 

O advogado-geral da União e o 

procurador-geral da República se 

manifestaram pelo não provimento da 

ação, sustentando que "a norma se 

compatibilizaria com a Constituição 

Federal, por consoante com as 

atribuições do CNJ estabelecidas pelo 

texto magno, além de inexistente 

proteção absoluta de informações 

sigilosas e em jogo hipótese de 

transferência, e não quebra, de sigilo". 

 

A relatora do caso foi a ministra Rosa 

Weber, que votou pela parcial 

procedência dos pedidos. Em seu voto, a 

ministra destacou que o levantamento 

de dados pelo CNJ é uma de suas 

atribuições previstas em norma 

constitucional. 

 

"O controle interno do Poder Judiciário 

coaduna-se com os valores republicanos 

e com a necessidade de manter a 

idoneidade do exercício do poder que é a 

jurisdição", escreveu ela. 

 

Em relação aos dados fiscais e bancários, 

a ministra ressaltou que o STF 

reconhece o status constitucional do 

sigilo fiscal, mas não como direito 
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absoluto. Ela destacou ainda 

que diversos julgados da Corte 

declararam a constitucionalidade de 

normas que autorizam o 

compartilhamento de relatórios de 

inteligência financeira a outros 

procedimentos fiscalizatórios, como 

Comissões Parlamentares de Inquérito, 

por exemplo. 

 

"Assim, havendo justificativa para a 

presente hipótese de transferência de 

sigilo, compreendo constitucionalmente 

idôneo que o próprio corregedor 

nacional de Justiça, no que está dentro 

de sua competência e observadas as 

devidas garantias, proceda à requisição, 

às autoridades competentes, dos dados 

sigilosos em questão", afirmou a 

ministra em voto. 

 

"Tais hipóteses excepcionam a regra 

geral prevista na lei, de que só possível o 

fornecimento de dados financeiros 

mediante ordem judicial, inclusive para 

instruir inquérito administrativo 

disciplinar", ressaltou Rosa Weber. 

 

O ministro Alexandre seguiu o voto da 

relatora, destacando que a autonomia do 

CNJ para requisitar informações é 

fundamental para cumprimento de suas 

atribuições. Entretanto, essas funções 

devem ser desempenhadas através de 

um regular de processo administrativo. 

 

"Estabelecida a possibilidade de o CNJ, 

amparado normativamente pela 

resolução (de assento constitucional) 

que antecede o Estatuto da 

Magistratura, requisitar dados 

bancários e financeiros no âmbito de sua 

missão correicional, apropriando-se do 

sigilo inerente aos dados transferidos, 

cabe mencionar, contudo, que o 

compartilhamento exige a instauração 

regular de processo administrativo, a 

determinação de pessoa certa a ser 

investigada e decisão fundamentada 

sobre a imprescindibilidade dos dados 

postulados, conforme assentado pela 

ministra relatora", argumentou 

Alexandre. 

 

Os ministros Cármen Lúcia, Luiz Edson 

Fachin, Dias Toffoli, Luís Roberto 

Barroso, Nunes Marques, André 

Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes e 

Alexandre acompanharam 

integralmente o voto-relator. Já Ricardo 

Lewandowski acompanhou o voto, mas 

com ressalvas. Para Lewandowski, o 

corregedor nacional de Justiça não pode 

ingressar na reserva de jurisdição. 

 

Clique aqui para ler o voto da 

relatora 

ADI 4.709 

  

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

02/cnj-requisitar-dados-juizes-previa-

autorizacao-judicial  

 

Retorne ao índice 
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Ministra do STJ veta 
testemunho de ex-promotor 
em ação em que ele atuou 
 
2 de junho de 2022, 9h47 
Por Rafa Santos 
 
Não é permitido ao membro do 

Ministério Público que nessa condição 

atuou na fase inquisitorial ser ouvido 

como testemunha em juízo, por absoluta 

incompatibilidade. 

 

Ministra Laurita Vaz apontou manifesta 

ilegalidade na decisão do TJ-SP 
José Roberto/SCO/STJ 

 

Com base nesse entendimento, firmado 

pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do RHC nº 20.079/SP, de 

relatoria da ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, a ministra Laurita Vaz 

anulou decisão do Tribunal de Justiça de 

São Paulo que permitiu que o ex-

promotor (atual desembargador do TJ-

SP) Christiano Jorge Santos fosse 

ouvido como testemunha em um 

processo de estelionato. 

 

No caso concreto, um homem foi 

denunciado pelo Ministério Público pela 

suposta prática crime descrito no artigo 

171, caput, c/c 29, caput, e 71, caput, do 

Código Penal (estelionato). Segundo o 

MP, o réu obteve vantagem ilícita de R$ 

744 mil, em prejuízo da Companhia 

Siderúrgica Nacional, mediante fraudes. 

 

A oitiva do ex-promotor foi requerida 

em substituição a outra testemunha. A 

defesa questionou o ato, já que ele 

estaria impedido de depor como 

testemunha, uma vez que havia 

presidido o procedimento investigatório 

criminal. 

 

O TJ-SP negou o pedido da defesa com a 

alegação de que não foram apresentados 

documentos fundamentais à análise da 

ocorrência do suposto constrangimento 

ilegal sofrido pelo paciente. 

 

Ao analisar o HC, a ministra entendeu 

que havia patente ilegalidade, condição 

suficiente para justificar a concessão da 

ordem de ofício para anular a oitiva. 

 

"De fato, o direito invocado pela defesa é 

inconteste, pois, além de terem sido 

juntadas cópias das manifestações do 

ex-promotor de Justiça no 

Procedimento Investigatório Criminal 

(PIC) de n. 94.0001.0000672/2017-0, o 

próprio assistente de acusação, no seu 

pedido, expressamente declinou que a 

mencionada testemunha atuou na fase 

inquisitorial em que foram apuradas as 

condutas delitivas imputadas ao 

paciente", escreveu a julgadora na 

decisão.  O réu foi representado pelo 

advogado Francis Hamer Bullos. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

HC 744.255 

 

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

02/ministra-veta-testemunho-ex-

promotor-acao-ele-atuou  

 

Retorne ao índice 
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TJ-MT absolve vereador 
depois de condenação 
transitar em julgado 
 
2 de junho de 2022, 10h46 
Por Rafa Santos 
 
A verdade que se busca no processo é a 

da acusação. O réu não precisa provar 

sua inocência, pois a Constituição 

Federal já lhe confere esse status. E a 

certeza dessa verdade não é subjetiva ou 

puramente potestativa, mas 

essencialmente objetiva, com obediência 

a critérios que permitam considerar, em 

termos de probabilidade, o quanto de 

prova é necessário para a condenação. 

 

Em seu voto vencedor, desembargador 

exaltou a presunção de inocência 
Divulgação 

 

Esse foi o entendimento do 

desembargador Orlando Perri, do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao 

proferir o voto vencedor no julgamento 

que absolveu o ex-presidente da Câmara 

de Vereadores de Várzea Grande (MT) 

Wanderley Cerqueira após vários anos 

do trânsito em julgado da condenação. 

 

A maioria dos desembargadores da 

Turma de Câmaras Criminais Reunidas 

seguiu o entendimento do voto 

vencedor. Cerqueira foi condenado em 

primeira instância por falsidade 

ideológica por nomear como assessor 

parlamentar um vigilante. A condenação 

foi confirmada pelo TJ-MT em sede de 

apelação. 

 

A defesa do ex-parlamentar, comandada 

pelo advogado criminalista Valber 

Melo, ajuizou revisão 

criminal sustentando haver provas 

novas da inocência do vereador, bem 

como que a decisão que o condenou era 

totalmente contrária às evidências dos 

autos. 

 

Em seu voto, Orlando Perri inicialmente 

afirmou que não ignora o entendimento 

do STF, no julgamento do HC 114.164, de 

relatoria do ministro Teori Zavascki, de 

que o objetivo da revisão criminal, 

fundada no inciso I do artigo 621 do 

Código de Processo Penal (contrária à 

prova dos autos), não é permitir "uma 

terceira instância" de julgamento, uma 

segunda apelação. 

 

Tal entendimento, entretanto, na visão 

do desembargador, é a reprodução do 

mantra da doutrina e jurisprudência 

pátrias que defende a coisa julgada como 

se esta "pudesse purificar os erros 

judiciários ou, quando não, criar sua 

própria verdade". 

 

O magistrado ainda afirmou que o maior 

pecado que um juiz pode cometer não é 

incidir no erro, mas não repará-lo, 

quando pode fazê-lo. 

 

Ao acolher os argumentos da defesa, o 

desembargador explicou que "diante do 

contexto fático-probatório delineado na 

ação penal de origem, não identifico que 

haviam elementos aptos a demonstrar 

que o revisionando detinha prévio 

conhecimento (quando dos atos de 

nomeação e mudança de cargo) que 

Benedito Chagas fosse exercer a função 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-02/tj-mt-absolve-vereador-depois-condenacao-transitar-julgado#author
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de vigia da Câmara Municipal de Várzea 

Grande". Diante disso, ele voltou pela 

absolvição, no que foi seguido pela 

maioria do colegiado. 

 

Clique aqui para ler a decisão 

1009712-82.2021.8.11.0000 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
02/tj-mt-absolve-vereador-depois-
condenacao-transitar-julgado  
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Câmara aprova marco legal 
das garantias de empréstimos 
 
Projeto autoriza empresas a 
intermediar oferta de garantias entre 
cliente e instituições financeiras. Texto 
segue para o Senado. 
 
quinta-feira, 2 de junho de 2022 
 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta 

quarta-feira, 1º, o projeto que cria o 

marco legal das garantias de 

empréstimos (PL 4.188/21). A proposta 

seguirá para o Senado. 

 

De autoria do Poder Executivo, o 

projeto foi aprovado na forma do 

substitutivo do relator, deputado João 

Maia. 

 

Confira alguns pontos do texto: 

 

 permite a exploração de um 

serviço de gestão especializada 

de garantias; 

 aumenta situações de penhora 

do único imóvel da família; 

 concede isenção de imposto 

sobre aplicações de estrangeiros 

em títulos privados; 

 agiliza a retomada de veículos 

comprados por leasing em razão 

de dívida. 

 

 

Câmara aprova marco legal das 

garantias de empréstimos. Texto segue 

para o Senado.(Imagem: Freepik) 

 

Segundo o projeto, o serviço de gestão 

de garantias será regulamentado pelo 

CMN - Conselho Moneta'rio Nacional e 

poderá ser prestado por instituições 

autorizadas pelo Banco Central. Essas 

instituições farão a gestão das garantias 

e de seu risco; o registro nos cartórios, 

no caso dos bens imóveis; a avaliação 

das garantias reais e pessoais; a venda 

dos bens, se a dívida for executada; e 

outros serviços. 

 

Quanto ao único imóvel da família, o 

texto aprovado muda a lei sobre a 

impenhorabilidade (lei 8.009/90) para 

permitir essa penhora em qualquer 

situação na qual o imóvel foi dado como 

garantia real, independentemente da 

obrigação garantida ou da destinação 

dos recursos obtidos, mesmo quando a 

dívida for de terceiro (um pai 

garantindo uma dívida do filho com o 

único imóvel que possui). 

 

Atualmente, a lei diz que a família não 

pode perder esse único imóvel por 

dívidas, exceto em alguns casos, como 

na hipoteca, quando ele é oferecido 

como garantia real. 

 

Nesse tópico, o relator acrescentou 

dispositivo para excluir da nova regra 

os imóveis rurais oferecidos como 

garantia real de operações rurais. 

 

IGG 

 

Segundo o novo modelo de gerência de 

garantias, as pessoas interessadas em 

tomar empréstimo junto a instituições 

financeiras que usam os serviços das 

IGGs, instituições gestoras de garantia, 

deverão antes firmar um contrato com 

uma dessas empresas. Após as 

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2309053
https://www.migalhas.com.br/
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avaliações de valor e de risco, a IGG 

definirá o valor máximo de empréstimo 

que os bens dados em garantia 

suportarão. 

 

A ideia do governo é livrar os bancos e 

outras instituições financeiras do custo 

de gerenciar as garantias com a 

intenção de diminuir os juros. Se a 

instituição financeira aceitar as 

garantias avaliadas pela IGG, deverá 

designá-la para desempenhar as 

atividades de gerenciamento. A IGG 

respondera' por seus atos perante 

credoras, devedores e o prestador da 

garantia. 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes
/367234/camara-aprova-marco-legal-
das-garantias-de-emprestimos  
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Juiz aplica retroatividade da 
lei de improbidade e afasta 
condenação 
 
Magistrado de SP entendeu que a ação 
estava prescrita, tanto pelo prazo 
estipulado na nova redação da lei de 
improbidade administrativa quanto na 
redação anterior. 
 
quinta-feira, 2 de junho de 2022 
 
O juízo da 10ª vara da Fazenda Pública 

de São Paulo julgou improcedente ação 

de improbidade administrativa movida 

para apurar supostas irregularidades 

em delegacia no Pari. 

 

A ação foi ajuizada pelo MPSP em 2020 

contra 49 pessoas que teriam relação 

com supostos atos de extorsão, 

corrupção passiva, concussão e 

condescendência criminosa 

perpetrados por policiais civis na região 

do Pari. 

 

Em sentença proferida em 31 de maio, o 

magistrado Otavio Tioiti Tokuda 

entendeu que a ação estava prescrita, 

tanto pelo prazo estipulado na nova 

redação da Lei de Improbidade 

Administrativa quanto na redação 

anterior. 

 

Considerou, ainda, que não havia dano 

ao erário, posto que a inicial sequer 

quantificou qual teria sido o prejuízo 

causado, tornando impossível o 

reconhecimento da pretensão de direito 

ao ressarcimento. 

 

Para o magistrado "os artigos jurídicos 

existentes sobre a nova lei apontam 

para a sua aplicação imediata e 

retroativa, sempre que se beneficiar o 

réu, princípio básico do direito penal 

(sancionador por definição), do direito 

tributário e do direito administrativo 

sancionador". 

 

Apontou, por fim, que a ausência de 

notícia quanto à condenação criminal 

dos Requeridos pelos crimes apontados 

como atos ímprobos colocam em dúvida 

até mesmo a ocorrência dos fatos, não 

cabendo ao juiz condenar por 

presunção. 

 

A defesa de um dos delegados 

processados foi feita pelos 

advogados Igor Sant'Anna 

Tamasauskas e Luísa Weichert, do 

escritório Bottini & Tamasauskas 

Advogados. 

 

 
Juiz julga improcedente ação de 

improbidade por inépcia da inicial e 

reconhece retroatividade da nova 

LIA.(Imagem: Freepik) 

 

 Processo: 1055993-

51.2020.8.26.0053 

 

Veja a decisão. 

  

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

/367241/juiz-aplica-retroatividade-da-

lei-de-improbidade-e-afasta-

condenacao  
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Cancelamento de voo por 
condições climáticas não 
enseja dano moral 
 
Juiz de SP considerou que não houve 
falta de zelo por parte da empresa 
aérea. 
 
quinta-feira, 2 de junho de 2022 
 
O 1º Juizado Especial Civil de Porto 

Velho/RO negou ação indenizatória por 

dano moral a passageiro contra a 

companhia aérea Latam, que alegou ter 

contratado voo de Guarulhos/SP para 

Porto Velho, saindo às 21h55min do dia 

17 de dezembro do ano passado, que foi 

cancelado. O consumidor foi realocado 

em novo voo, que saiu no dia seguinte 

pela manhã. 

 

Em sua defesa, a Latam destacou que as 

condições climáticas para decolagem e 

pouso não eram favoráveis e, por isso, 

houve a suspensão temporária dos voos 

no aeroporto, bem como demonstrou a 

ausência de pressupostos para 

caracterização dos danos pleiteados 

pelo passageiro, devido ao caso fortuito 

e força maior. A empresa também 

comprovou as assistências prestadas ao 

consumidor, em obediência ao que 

determina a resolução 400 da ANAC. 

 

Em sua decisão, o magistrado João Luiz 

Rolim Sampaio reconheceu que não era 

procedente o pedido do passageiro, 

porque não houve falta de zelo por parte 

da empresa aérea, que observou a 

resolução da ANAC, que determina a 

disponibilização de realocação para o 

passageiro caso haja interrupção do 

serviço. O cancelamento do voo se 

mostrou justificado e as situações 

climáticas resultarem em condições de 

força maior, excluindo assim eventual 

responsabilização para a companhia. 

 

 
Cancelamento de voo por condições 

climáticas não enseja dano 

moral.(Imagem: Freepik) 

 

O escritório Lee, Brock, Camargo 

Advogados (LBCA) atuou na causa 

pela Latam. 

 

 Processo: 7078580-

98.2021.8.22.0001 
  

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

/367231/cancelamento-de-voo-por-

condicoes-climaticas-nao-enseja-dano-

moral  
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STJ aplica princípio da 
insignificância em caso de 
venda ilegal de 2 bilhetes de 
metrô 
 
Homem era processado por adquirir 
bilhetes estudantis de filhos e revendê-
los, gerando prejuízo de R$ 4,30 ao 
metrô 
 
DANIELLY FERNANDES 
SÃO BERNARDO DO CAMPO 
02/06/2022 10:10 
 
comentários 

Crédito: Governo do Estado de São 

Paulo 

 

A 6ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) trancou uma ação 

penal contra um homem acusado de 

estelionato por comprar dois bilhetes do 

metrô por meio do cartão estudantil de 

seus filhos, por R$ 2,15 – metade do 

valor integral –, e revendê-los por R$ 4, 

gerando um lucro a ele de R$ 3,70, e um 

prejuízo de R$ 4,30 à empresa de 

transporte público. 

 

A relatora do recurso em habeas corpus, 

ministra Laurita Vaz, disse em seu voto 

que “o princípio da bagatela é aplicável 

quando se evidencia que o bem jurídico 

tutelado sofreu mínima lesão e a 

conduta do agente expressa pequena 

reprovabilidade e irrelevante 

periculosidade social”. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo (TJSP) negou o habeas 

corpus em que a defesa pleiteou a 

aplicação do princípio da 

insignificância. Segundo o tribunal, não 

seria insignificante vender passagem 

mais barata a quem tivesse interesse, 

pois isso causa prejuízo ao serviço de 

transporte público. A corte estadual 

também mencionou a Súmula 599 do 

STJ, a qual afirma que o princípio é 

inaplicável aos crimes contra a 

administração pública. 

 

A relatora da ação ressaltou que, no caso 

analisado, tanto a vantagem obtida 

quanto o prejuízo ocasionado à empresa 

de transporte público foram inferiores a 

0,5% do salário mínimo vigente em 

2019, época em que ocorreram os fatos. 

No acórdão, a ministra ressalta que o 

STJ afastou a incidência de sua Súmula 

599 em precedentes em que houve 

“ínfima lesão ao bem jurídico tutelado”. 

 

Vaz lembrou que no Supremo Tribunal 

Federal (STF) prevalece a orientação de 

que ter uma conduta em prejuízo da 

administração pública não impede a 

incidência do princípio de 

insignificância, já que devem ser 

avaliadas as especificidades do caso 

concreto. 

 

“No mais, não há notícia nos autos do 

envolvimento do recorrente em outros 

delitos, além de ser relevante seu relato 

em Delegacia de que passava por 

dificuldades em sustentar 

financeiramente sua família. Portanto 

não há a indicação de circunstância 

subjetiva que eventualmente pudesse 

impedir a aplicação do princípio da 

insignificância”, conclui a magistrada. 

 

https://www.jota.info/autor/danielly-fernandesjota-info
https://www.jota.info/justica/stj-aplica-principio-da-insignificancia-em-caso-de-venda-ilegal-de-2-bilhetes-de-metro-02062022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/superior-tribunal-de-justica
https://www.jota.info/tudo-sobre/tjsp
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=SUMU&livre=%40NUM=599
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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O processo-crime tramita com o número 

1532833-80.2019.8.26.0050 e o habeas 

corpus julgado foi numerado como RHC 

153.480. 

 

DANIELLY FERNANDES – 
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Universidade de Metodista de São 
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Observatório do TIT: 
Programa Nos Conformes e os 
autos lavrados pelo fisco 
 
O contribuinte paulista deve ser 
intimado para regularizar pendências 
tributárias antes de ser autuado? 
 
GRUPO DE PESQUISA SOBRE 
JURISPRUDÊNCIA DO TIT DO 
NEF/FGV DIREITO SP 
02/06/2022 05:45 
 
comentários 

Crédito: Pixabay 

 

A LC 1.320/2018 instituiu no estado 

de São Paulo o Programa de Estímulo à 

Conformidade Tributária, o Nos 

Conformes. Seu objetivo é o de diminuir 

a litigiosidade na esfera administrativa 

e, consequentemente na judicial, bem 

como o de promover o cumprimento 

espontâneo das obrigações tributárias 

estaduais. 

 

O seu artigo 1º elenca os princípios que 

orientam todas as medidas a serem 

adotadas no âmbito do aludido 

programa, dentre eles: 1) “simplificação 

do sistema tributário 

estadual”, 2) “boa-fé e previsibilidade 

de condutas”, bem como 3) “segurança 

jurídica pela objetividade e coerência 

na aplicação da legislação tributária”. 

Nesse contexto, o caput do artigo 14 

dispõe que a Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo (SEFAZ-SP) 

incentivará o contribuinte do ICMS a se 

regularizar. 

 

O parágrafo primeiro do mesmo 

dispositivo estabelece que 

o “contribuinte poderá ser notificado 

sobre a constatação de indício de 

irregularidade”, oportunidade em que 

ficará a salvo de multas, desde que sane 

a irregularidade no prazo indicado na 

notificação. 

 

Conjugadas essas disposições da lei com 

os princípios e diretrizes balizadores do 

referido programa, entendemos que 

é obrigatório ao fisco, em momento 

prévio à lavratura de auto de infração e 

imposição de multa (AIIM), notificar o 

contribuinte para promover eventuais 

ajustes quanto ao cumprimento de suas 

obrigações tributárias. 

 

Porém, na prática, temos visto muitos 

AIIM serem lavrados sem que 

previamente seja dada ao contribuinte 

tal oportunidade para regularizar 

pendências. 

 

Quando instado a se manifestar sobre 

a obrigatoriedade de haver a abertura 

prévia de prazo para regularização, 

como requisito para que o AIIM seja 

lavrado caso as irregularidades não 

sejam sanadas, o Tribunal de Impostos e 

Taxas do Estado de São Paulo (TIT-SP) 

tem mantido as autuações. As decisões 

sobre a matéria foram proferidas em 

âmbito de recurso ordinário[1]. 

 

De forma isolada ou conjunta, em 

síntese os argumentos para que os autos 

fossem mantidos foram os seguintes: 

 

1. a edição da LC 1.320/2018 é 

posterior à lavratura do 

https://www.jota.info/autor/grupo-de-pesquisa-sobre-jurisprudencia-do-tit-do-n
https://www.jota.info/autor/grupo-de-pesquisa-sobre-jurisprudencia-do-tit-do-n
https://www.jota.info/autor/grupo-de-pesquisa-sobre-jurisprudencia-do-tit-do-n
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/contribuinte-o-programa-nos-conformes-e-os-autos-lavrados-pelo-fisco-02062022#respond
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2018/lei.complementar-1320-06.04.2018.html
https://www.jota.info/tudo-sobre/icms
https://www.jota.info/tudo-sobre/tit
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/contribuinte-o-programa-nos-conformes-e-os-autos-lavrados-pelo-fisco-02062022#_ftn1
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg


39 

 

auto ou ao início da 

fiscalização. Assim, os 

balizamentos relativos ao 

Programa nos Conformes 

não podem ser aplicados; 

 

2. a LC 1.320/2018 depende 

de regulamentação quanto 

aos critérios a serem 

observados para a abertura 

ou não de prazo para 

regularização; 

 
 

3. eventuais retificações por 

parte do contribuinte 

apenas poderiam ser 

realizadas antes de iniciado 

o procedimento fiscal; 

 

4. a abertura de prazo seria 

uma mera faculdade da 

autoridade fiscalizadora; e 

 
 

5. o fato de ser uma faculdade 

não acarreta tratamento 

distinto entre contribuintes 

na mesma situação, pois a 

lei que veiculou o Programa 

nos Conformes determina a 

sua classificação em 

diferentes graus de 

aderência às obrigações 

tributárias. 

 

O primeiro argumento do TIT-SP faz 

sentido em parte. De fato, contribuintes 

com autos já lavrados não podem 

reclamar a abertura de prazo para 

regularização prévia, pois os seus 

anseios têm incompatibilidades lógica e 

temporal com a norma. Por um outro 

lado, estando a fiscalização ainda em 

curso, sem AIIM lavrado, devem 

prevalecer os princípios que culminam 

em autorização para o fiscalizado 

autorregularizar as obrigações. 

 

Sobre o segundo argumento, caso a lei 

dependesse de regulamentação para ser 

aplicada, diversos postos fiscais 

paulistas já não teriam iniciado o seu 

uso, com ações para melhorar a relação 

com os contribuintes e para que seja 

evitada a lavratura de auto, o que é fato 

notório. 

 

No que diz respeito ao terceiro ponto, se 

fosse para o contribuinte regularizar o 

cumprimento de suas obrigações 

tributárias antes de iniciado o 

procedimento fiscal, ele poderia se valer 

de denúncia espontânea, 

independentemente da edição da LC 

1.320/2018. 

 

Quanto ao deferimento de prazo ser 

uma mera opção (quarto argumento), 

entendemos que esse não é o espírito da 

LC 1.320/2018, tampouco o que anseia a 

Constituição Estadual Paulista, de 

5/10/1989. 

 

Caso a abertura de oportunidade para o 

contribuinte se regularizar dependesse 

de faculdade da autoridade 

fiscalizadora, essa hipótese abriria a 

chance de que aqueles que estivessem na 

mesma situação recebessem 

tratamentos distintos. 

 

Aqui aproveitamos, também, para 

afastar o quinto argumento do TIT-SP, 

pois mesmo que a classificação dos 

contribuintes em categorias estivesse 

sendo utilizada para os fins da abertura 

de prazo para autorregularização, ainda 

assim a lei não estabelece quem faz jus 

ao benefício na hipótese em que a 

análise de indícios de irregularidades é 

iniciada de ofício. Com efeito, nesse 

caso, a possibilidade de se 

autorregularizar deve ser aberta a todos. 

Assim, devemos ter em mente o que 

dispõem, respectivamente, os artigos 4º 

e 163, inciso II, da Constituição do 
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Estado de São Paulo, segundo os quais 

nos “procedimentos administrativos, 

qualquer que seja o objeto, observar-se-

ão, entre outros requisitos de validade, 

a igualdade entre os administrados” e 

que é vedado ao Estado “instituir 

tratamento desigual entre 

contribuintes”. 

 

Também nessa linha, o artigo 111 do 

mesmo diploma traz a necessidade de 

observância ao princípio da 

impessoalidade. Isso significa que todos 

os administrados devem ter tratamento 

uniforme, ou seja, sem discriminações 

de qualquer natureza. 

 

Como consequência disso, quando, em 

uma leitura rápida, disposições 

diminutas e/ou isoladas da LC 

1.320/2018 porventura levem a crer que 

a abertura de prazo para o contribuinte 

se regularizar é uma mera faculdade da 

fiscalização – como no trecho “o 

contribuinte ‘poderá’ ser notificado 

sobre a constatação de indício de 

irregularidade” – elas não devem ser 

consideradas de forma isolada. 

Necessitam ser examinadas no contexto 

em que se encontram. 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello 

corrobora o que defendemos[2]: 

 

O que explica, justifica e confere sentido 

a uma norma é precisamente a 

finalidade que a anima. A partir dela é 

que se compreende a racionalidade que 

lhe presidiu a edição. Logo, é na 

finalidade da lei que reside o critério 

norteador de sua correta aplicação, 

pois é em nome de um dado objetivo que 

se confere competência aos agentes da 

Administração. 

 

Em sintonia com a impossibilidade de 

consideração isolada de trechos da lei, 

Carlos Maximiliano examina 

especificamente o uso dos vocábulos 

“pode” e “deve” por diplomas e assim 

esclarece[3]: 

 

Propende o Direito moderno para 

atender mais ao conjunto do que às 

minucias, interpretar as normas com 

complexo ao invés de as examinar 

isoladas, preferir o sistema à 

particularidade. Se isto se diz da regra 

escrita em relação ao todo, por mais 

forte razão se repetirá acerca 

da palavra em relação à regra. Ater-se 

aos vocábulos é processo casuístico, 

retrógrado. Por isso mesmo se não 

opõe, sem maior 

exame, pode a deve, não pode a não 

deve […] 

 

Para arrematar, trazemos a seguir 

ementa de acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo[4], o qual 

garantiu a um contribuinte a 

possibilidade de regularizar suas 

obrigações tributárias após o início da 

fiscalização, nos termos da Lei n° 

1.320/2018: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

Mandado de Segurança – Decisão que 

indeferiu a liminar pretendida para 

determinar que a agravada não dê 

continuidade à fiscalização – 

Possibilidade, diante do disposto no 

§2º, do artigo 14, da Lei Complementar 

n° 1.320/2018 – Notificação fiscal que 

não retira, em tese, a espontaneidade 

do contribuinte – Presentes os 

pressupostos legais para a concessão 

da liminar pretendida em sede de 

mandado de segurança – Recurso 

provido”. 

 

Ao lermos o inteiro teor do acórdão, 

destacamos o seguinte trecho: 

 

“Assim, considerar que a notificação 

recebida pela agravante tem o cunho de 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/contribuinte-o-programa-nos-conformes-e-os-autos-lavrados-pelo-fisco-02062022#_ftn2
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tirar sua espontaneidade, é negar os 

objetivos pretendidos pela Lei 

Complementar nº 1320/18, qual 

seja, o de estimular os 

contribuintes de se 

autorregularizarem, o que não 

parece uma interpretação 

razoável”. 

 

Portanto, com os balizamentos trazidos 

explicitamente pela LC 1.320/2018, bem 

como pela Constituição paulista, o fisco 

é obrigado a abrir a oportunidade para o 

contribuinte regularizar as suas 

obrigações tributárias. Apenas na 

hipótese em que os ajustes não forem 

feitos no prazo concedido, o auditor 

estará autorizado a lavrar o auto de 

infração e imposição de multa. 
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Desde o final de 2017, os contribuintes 

sujeitos ao regime do lucro real que 

possuem benefícios fiscais relacionados 

ao Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) 

passaram a ter um certo conforto no que 

diz respeito à (não) tributação desses 

incentivos fiscais. 

 

Isso porque, para além da edição da Lei 

Complementar nº 160/2017, no contexto 

de uma tentativa de pôr fim à chamada 

“guerra fiscal do ICMS”, a 1ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

havia decidido que os incentivos fiscais 

estaduais de crédito presumido daquele 

tributo não integram a base de cálculo 

do Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), 

independentemente do cumprimento de 

quaisquer condicionantes (EREsp n° 

1.517.492/PR). 

 

Para aquela Corte, seria irrelevante a 

classificação do benefício concedido 

como subvenção para custeio ou para 

investimento, tão temida pelos 

contribuintes, e objeto de infindáveis 

discussões com o Fisco Federal por 

décadas. 

 

Vem decidindo o STJ, desse modo, que 

sobre os créditos fiscais renunciados 

pelos estados em favor do contribuinte 

como instrumento de política de 

desenvolvimento econômico deve ser 

reconhecida a imunidade constitucional 

recíproca do artigo 150, VI, da CF/88, de 

modo que não poderiam tais valores 

(dos créditos presumidos ou outorgados 

de ICMS) ser tributados pela União. 

 

Aceitar interpretação que autorizasse 

tributar os incentivos fiscais concedidos 

pelos estados, fossem eles 

classificados como subvenção para 

investimentos ou para custeio, 

implicaria violação de cláusula pétrea 

atinente ao princípio federativo, já que a 

União estaria invadindo a competência 

estadual dos estados que concederam 

incentivo fiscal do ICMS. Além disso, a 

União estaria retirando, por via oblíqua, 

o incentivo fiscal que determinado 

Estado, no exercício de sua 

competência tributária, outorgou. 

 

O que causou uma nova rodada de 

insegurança aos contribuintes foi o 

julgamento do REsp nº 1.968.755/PR, 

realizado em 05.04.2022 pelos ministros 

da 2ª Turma do STJ. Na ocasião, 

entendeu-se pela impossibilidade de 

excluir diretamente (sem análise da 

natureza da subvenção) os valores 

decorrentes de incentivo de isenção e 

de redução da base de cálculo de ICMS 
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na apuração do IRPJ e da CSLL, 

aplicando um distinguishing em relação 

ao EREsp n° 1.517.492/PR. 

 

Nesse caso, o ministro 

relator, Campbell Marques, afirmou, 

com base nos fundamentos da decisão 

do TRF4, que nas reduções e isenções 

de imposto o contribuinte estaria 

simplesmente deixando de ter uma 

saída de despesa, o que seria 

“grandeza negativa”, enquanto créditos 

presumidos, que, em tese, configuram 

receita, devem ser considerados 

“grandezas positivas”. Tais argumentos, 

todavia, podem ser objeto de críticas 

sob a perspectiva contábil. 

 

Isso porque, também os benefícios 

fiscais da isenção e da redução da base 

de cálculo (assim como os de crédito 

presumidos/outorgados) impactam a 

apuração do lucro líquido das empresas 

(base de partida para apuração do lucro 

real). Desde 2008, nos termos do 

Pronunciamento Técnico CPC 07, as 

subvenções devem transitar pelo 

resultado das companhias. 

 

O CPC 07 ainda determina que a forma 

como a subvenção é recebida não 

influencia no método de contabilização 

a ser adotado. Assim, a contabilização 

deve ser a mesma independentemente 

de a subvenção ser recebida em 

dinheiro ou como redução de passivo. 

 

Mesmo que, a título argumentativo, 

houvesse sólido fundamento contábil 

para sustentar a tese adotada pelo TRF 

4, sabe-se que o Direito não se curva ao 

conceito contábil para sua aplicação, 

ainda que a contabilidade (ou outra 

ciência afim) possa ser tomada como 

ponto de partida (STF, RE nº 606.107, j. 

em 22.05.2013). 

 

Além disso, o ministro Campbell 

Marques interpretou que autorizar a não 

tributação pelo IRPJ e pela CSLL seria 

o mesmo que conceder uma isenção 

heterônoma (com a queda da 

arrecadação pela União), o que seria 

vedado pela Constituição. Decidiu-se, 

assim, que “a construção do STJ sobre 

créditos presumidos não pode ser 

generalizada de forma a abarcar tudo 

quanto seja benefício fiscal de ICMS, 

devendo-se limitar a situações 

idênticas”. 

 

Não nos parece, todavia, ser essa a 

melhor interpretação. Pelo contrário, 

não vislumbramos razão para que a 

decisão da 2ª Turma, nesse caso, seja 

diferente da interpretação dada ao tema 

pela 1ª Seção em 2017 – em ambos os 

casos se estava diante da discussão se 

a renúncia fiscal dos Estados poderia 

ser tributada por outro ente federado. 

 

O caso ainda será apreciado pelo 

tribunal de origem, para fins de eventual 

aplicação das condições previstas no 

artigo 30 da Lei nº 12.973/2014 e 

identificação se os benefícios podem 

ser qualificados como subvenções para 

investimento e, como consequência, 

excluídos da base de cálculo do IRPJ e 

da CSLL. 

 

O panorama atual no STJ, portanto, é 

que ao crédito presumido de ICMS se 

aplica o entendimento de 

impossibilidade de tributação pela União 

(posição da 1ª Seção). Já aos demais 

benefícios fiscais de ICMS se aplica o 

disposto no artigo 10 da Lei 

Complementar nº 160/2017 e no artigo 

30 da Lei nº 12.973/2014 (posição da 2ª 

Turma, que ainda pode ser revisto pela 

Seção, considerando haver 

manifestação em sentido diverso 

proferida anteriormente pela 1ª Turma 

da Corte – REsp nº 1.222.547/RS). Mais 
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Brasil 

Estoques e biodiesel entram 
na mira para conter alta do 
diesel 
 
Governo discute saída para frear alta, 
que afeta imagem de Bolsonaro 
 
Por Rafael Bitencourt — De Brasília 
01/06/2022 05h02  Atualizado há 6 
horas 

 

 
Adolfo Sachsida: mudança da fatia de 

biodiesel no diesel fóssil cabe ao MME — 

Foto: MME 

 

Pressionado pelo risco de faltar diesel no 

segundo semestre, o governo considera 

duas alternativas para reforçar o 

armazenamento do combustível no 

mercado interno. Umas delas é a 

possibilidade de aumentar o estoque 

obrigatório das distribuidoras. Outra é 

elevar o percentual de participação do 

biodiesel - atualmente, fixada em 10% - 

no produto final comercializado nos 

postos. 

 

A informação sobre as duas medidas, 

ainda debatidas em nível técnico, foi 

repassada ao Valor por uma fonte 

oficial. “Tudo pode ter impacto no preço, 

que é outro problema”, comentou a 

mesma fonte. 

 

Segundo ela, as iniciativas podem ajudar 

a aumentar os estoques de diesel, mas 

não servem para conter o aumento de 

preços que prejudica a imagem do 

presidente Jair Bolsonaro em ano 

eleitoral. Ao contrário, elas reforçam 

ainda mais a tendência de alta nos 

próximos meses. 

 

As distribuidoras de combustíveis são 

obrigadas a manter um estoque de três a 

cinco dias para atender o mercado, a 

depender da região e considerando o 

volume de vendas do ano anterior. 

 

Segundo um representante, a medida 

não resolve o problema porque o 

estoque fica “estático”. Ele explicou que, 

num momento crítico, se a distribuidora 

apresentar um volume menor do que o 

exigido pela Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) - mesmo que seja para 

evitar um desabastecimento - ela é 

penalizada. 

 

O aumento dos estoques obrigatórios 

demanda ajuste em resolução da ANP. 

Já a mudança do percentual de biodiesel 

no diesel fóssil está a cargo do Ministério 

de Minas e Energia (MME). Procurada, 

a pasta disse que estoque é com a ANP, 

que, por sua vez, afirmou que “não vai 

comentar”. 

 

Ontem, a diretoria da ANP esteve em 

peso no gabinete do ministro Adolfo 

Sachsida. Segundo agenda oficial, o 

encontro serviu apenas para uma 

“apresentação institucional” da agência. 

 

A avaliação das medidas ocorre ao 

mesmo tempo em que o governo busca 

soluções para conter alta de preços dos 
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combustíveis e de insumos como 

eletricidade. Uma das principais apostas 

é o projeto que reduz alíquota de ICMS 

cobrada sobre esses produtos. 

 

O aumento da participação do biodiesel 

na mistura do combustível é uma 

bandeira dos produtores nacionais. O 

segmento defende a elevação do 

percentual de 10% para 12% ou 13%. 

 

O aumento do consumo de biodiesel, 

apesar de reduzir a emissão de poluentes 

e reforçar a oferta, encarece ainda mais 

o produto final. É o corte no imposto 

estadual que tem o potencial de 

arrefecer a disparada de preços dos 

combustíveis. 

 

O mercado vê um risco crescente de 

faltar diesel entre agosto e outubro. É o 

período que o país enfrenta um pico de 

consumo, com aumento das exportações 

de commodities agrícolas. 

 

Na sexta-feira, o MME anunciou que o 

Brasil tem estoque de óleo diesel para 38 

dias - se as importações fossem 

suspensas. O posicionamento foi 

divulgado depois de ter vazado o alerta 

da Petrobras enviado ao governo e à 

ANP sobre o risco de desabastecimento 

e também após o Valor informar que o 

país teria estoque por 20 dias - se 

interrompidas tanto as importações 

quanto a produção nacional. 

 

Uma saída defendida pelo mercado é 

uma declaração pela Petrobras da 

expectativa de entrega de diesel por polo 

de suprimento até o final do ano, além 

da estatal voltar a aplicar a paridade de 

preço internacional. 

 

A ideia debatida no governo é forçar as 

distribuidoras a comprarem mais 

combustíveis, independentemente do 

preço que ele estiver. Esse volume 

adicional seria importado, uma vez que 

a Petrobras está entregando tudo o que 

pode, ou de alguma refinaria nacional 

que eventualmente esteja evitando 

comercializar o diesel no mercado 

interno porque o preço está defasado em 

relação ao praticado no exterior. 

 

As distribuidoras teriam que 

comercializar o volume acima do 

estoque obrigatório que a ANP passasse 

a exigir. Com isso, haveria maior nível de 

diesel armazenado no país para o uso em 

caso de agravamento da crise. A nova 

regra de cobrança do ICMS pode mitigar 

um eventual aumento do preço cobrado 

do consumidor final. 

 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/
2022/06/01/estoques-e-biodiesel-
entram-na-mira-para-conter-alta-do-
diesel.ghtml   
 
Retorne ao índice 
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Finanças 

Presidente do BC afirma que 
vai correr o risco de ir além 
do seu mandato na agenda 
sustentável 
 
Roberto Campos Neto diz que "resistiu 
à tentação de criar um departamento 
verde", porque, em sua visão, é 
importante que todos entendam que 
todas as áreas do banco são verdes e o 
tema sustentabilidade precisa estar em 
todos os departamentos 
 
Por Larissa Garcia, Valor — Brasília 
01/06/2022 09h39  Atualizado há uma 
hora 

 
O presidente do Banco Central 

(BC), Roberto Campos Neto, afirmou 

que há discussões no mercado sobre se a 

autoridade monetária está além de seu 

mandato na agenda sustentável. "Nesse 

processo, uma coisa que surgiu foi se 

estamos indo além do nosso mandato 

aqui", afirmou. 

 

Campos participou da BIS Green Swan 

2022 Global Conference, promovida 

pelo BIS, pelo European Central Bank, 

pela Network for Greening the Financial 

System e pelo People’s Bank of China. 

 

"Há o risco de fazer muito e ir além 

do mandato e também há o risco 

de fazer muito pouco e deixar 

passar algo importante. 

Decidimos que o risco de fazer 

mais é o melhor, apesar de 

alegações de participantes do 

mercado de que estamos além do 

nosso mandato [na agenda 

sustentável]", ressaltou em inglês. 

 

O titular do BC lembrou que "resistiu à 

tentação de criar um departamento 

verde", porque, em sua visão, é 

importante que todos entendam que 

todas as áreas do banco são verdes e o 

tema sustentabilidade precisa estar em 

todos os departamentos. 

 

"Aqui temos boas notícias, porque ao 

contrário do que ocorreu na crise de 

2008, vemos pouco retrocesso [em 

relação à agenda sustentável], em 

termos de cultura de fazer as mudanças, 

há uma preocupação crescente com 

desenvolvimento sustentável e que os 

riscos vieram para ficar; estamos aqui 

para lidar com isso, a sociedade tem 

demandado cada vez mais de nós", disse. 

 

 
— Foto: Billy Boss/Câmara dos 

Deputados 

 

Inflação verde 
 
Campos Neto disse que a inflação verde 

está se tornando um impedimento para 

melhorar a inflação de fósseis no futuro 

e defendeu que a inovação tecnológica 

pode ser uma solução. "A tecnologia vai 

assegurar que teremos menos inflação 

fóssil." 

 

"Para atingir a transição [para economia 

verde], os elementos usados não são tão 

verdes", ressaltou. "No fim é difícil de 

separar, mas temos essa inflação verde 

vindo do passado e temos um problema 

de funding e e o problema de divisão de 

custos e colidimos isso com um 
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problema maior de suprimentos", 

complementou. 

 

Campos repetiu que alguns países têm 

adotado políticas protecionistas para 

garantir segurança energética e 

alimentícia, mas que isso pode afastar 

investimentos privados. "Políticas 

protecionistas [de energia e alimentos] 

não coordenadas estão acrescentando à 

inflação verde e de fósseis ao mesmo 

tempo", disse. "No caso da energia, acho 

vamos solucionar em breve, teremos 

incentivo para fontes alternativas. Já no 

caso de alimentos, tenho mais 

preocupações. O problema de fazer isso 

de forma sustentável e eficiente", 

destacou. 

 

O presidente do BC destacou ainda a 

necessidade de convergir às boas 

práticas internacionais. "O processo está 

relacionado à indústria e à agricultura. O 

Brasil é muito ligado à agricultura", 

salientou. "Às vezes o desafio é maior no 

setor produtivo que na política", 

afirmou. 

 

Campos Neto destacou ainda que a alta 

de commodities internacionais traz 

benefícios ao Brasil, que é exportador de 

insumos, mas gera custo social por meio 

da inflação. "Temos um choque positivo 

de um lado e um problema social de 

outro." 

 

Para Campos, há três formas de lidar 

com o problema. O primeiro é "ser 

liberal" e deixar o mercado "ditar o 

equilíbrio", o que ele considerou 

politicamente e socialmente inviável. 

"Em algum ponto, os preços vão subir e 

com o tempo cair (...) Isso não é viável 

politicamente ou socialmente", afirmou. 

 

A segunda opção, segundo ele, é intervir 

nos preços. "Vemos isso em muitos 

países", comentou. "No fim acho que o 

setor privado é que vai resolver o 

problema e não o governo", ressaltou. 

 

A terceira é transferir "o choque 

positivo" para solucionar o problema 

social em forma de subsídio. "Essa é uma 

boa solução, mas o problema é que uma 

vez que você cria subsídio, existe o risco 

de se tornar um gasto permanente", 

ponderou. 

 

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

ia/2022/06/01/presidente-do-bc-

afirma-que-vai-correr-o-risco-de-ir-

alem-do-seu-mandato-na-agenda-

sustentavel.ghtml  
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Finanças 

Inflação verde não é o 
problema, mas sim a de 
combustíveis fósseis e de 
alimentos, diz Lagarde 
 
Presidente da autoridade monetária diz 
que o BCE analisa a validade das 
análises de risco de crédito feita pelas 
companhias que acompanham os 
bancos para incluir em seus modelos os 
riscos climáticos 
 
Por Eduardo Magossi e Arthur Cagliari, 
Valor — São Paulo 
01/06/2022 09h15  Atualizado há uma 
hora 

 
A presidente do Banco Central 

Europeu (BCE), Christine Lagarde, 

afirmou nesta quarta-feira que o atual 

problema da inflação no mundo não 

vem da transição energética, que 

busca recursos mais sustentáveis e com 

menos impacto ao meio ambiente, mas 

sim dos combustíveis fósseis e 

dos alimentos, cujos preços estão 

sendo pressionados pela guerra na 

Ucrânia. 

 

Em participação na conferência 

virtual "Green Swan", com outras 

autoridades monetárias do mundo, 

incluindo Roberto 

Campos, presidente do Banco 

Central do Brasil, Lagarde 

acrescentou que a invasão russa da 

Ucrânia está sendo um catalisador para 

uma transição da energia fóssil para a 

verde e que o BCE integrou o risco 

climático em seus modelos de análise e 

também em suas projeções 

macroeconômicas, reforçando o 

impacto que as mudanças climáticas 

podem trazer. 

 

“No curto prazo, a inflação verde 

não é o problema. No curto prazo, 

a principal questão é a inflação dos 

combustíveis fósseis, é a inflação 

dos alimentos. Hoje temos várias 

inflações juntas, ao mesmo tempo, 

e que temos que cuidar. Mas o 

problema não é inflação verde.” 

 

Ao comentar sobre a pressão exercida 

pelos valores dos combustíveis 

fósseis, Lagarde lembrou que os preços 

de energia estão mais de 39% mais altos 

do que há um ano e isso contribui 

fortemente para que a inflação geral 

esteja tão alta atualmente. 

 

Por outro lado, equipamentos que 

ajudam a fazer a transição energética 

passam por um movimento reverso. “Se 

for olhar para os componentes que nos 

ajudam a nos aproximar da energia 

verde, como painéis solares e turbinas 

eólicas, seus preços estão caindo 

regularmente e isso é uma tendência." 

 

Lagarde reconheceu que no médio prazo 

os custos com a transição para uma 

economia mais sustentáveis vão ser mais 

elevados. Ela ressaltou que hoje os 

países já estão atrasados no cronograma 

para alcançar as metas da transição 

energética. Além disso, ela avaliou que, 

em um primeiro momento, mais 

minerais e metais podem ser necessários 

para a produção de tecnologias que 

ajudem a aproximá-los das metas. Ainda 

segundo Lagarde, nesta primeira fase de 

transição, a demanda por tais 

equipamentos vai ser maior que a oferta, 

o que deve elevar os preços. 

 

A presidente do BCE reforçou que todo o 

processo de transição envolve múltiplos 

fatores, como decisões políticas e 
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cooperação entre setores públicos e 

privados. “Hoje, 50% das tecnologias 

que vão ser necessárias para alcançar os 

termos do acordo de Paris na luta contra 

as mudanças climáticas ainda precisam 

ser desenvolvidas. Ainda não estão 

disponíveis. E neste sentido, setor 

público e setor privado terão que atuar 

juntos em busca de inovação.” 

 

Risco climático 
 
Segundo Lagarde, a Europa está 

avançando em seu programa para 

combater as mudanças climáticas. Como 

forma de ressaltar o impacto que o 

aquecimento global pode trazer, a 

presidente do BCE disse que, em termos 

de política monetária, a instituição já 

acrescentou esse risco em seus modelos 

de análise e também nas projeções 

macroeconômicas feitas pela instituição. 

 

Lagarde ainda ressaltou que estão 

analisando a validade das análises de 

risco de crédito feita pelas companhias 

que acompanham os bancos para que 

incluam em seus modelos os riscos 

climáticos. 

 

Segundo Lagarde, o banco está 

procurando avançar nas políticas 

climáticas explorando os padrões 

europeus para risco de clima, fazendo 

testes de estresse. Nesses testes, Lagarde 

disse que chegou ao resultado de uma 

queda de risco climático em 8%. Esses 

resultados serão divulgados em julho. 

 

“Estamos trabalhando em 

cenários climáticos que serão 

usados como padrão”, disse, 

durante a abertura da conferência 

virtual “Green Swan”, sobre o 

impacto da política monetária no 

clima. 

 

Segundo Lagarde, o BCE está 

trabalhando na supervisão do sistema 

bancário de forma prioritária e “nenhum 

banco falhou em atingir as expectativas 

para evitar os problemas climáticos”. 

Porém, ressaltou, “sem apontar dedos”, 

que os bancos precisam tratar o assunto 

com seriedade. A presidente do banco 

central europeu também disse que o 

programa do banco sobre clima para 

2021 até 2024 já está pronto. 

 

Diversidade energética 
 
Para Lagarde, o foco das discussões deve 

sair da eficiência energética e ir para a 

diversificação energética. Segundo ela, o 

mundo deve deixar de se concentrar 

apenas em combustíveis fósseis e em 

poucos fornecedores, promovendo uma 

transição verde rápida e transparente a 

partir da guerra da Ucrânia. Em suas 

considerações finais, a presidente do 

BCE destacou que a instituição trabalha 

para o desenvolvimento de um mercado 

de capitais verde, que supra o mercado 

com os investimentos necessários. 

 

 
— Foto: Michael Probst/AP 

 

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

ia/2022/06/01/risco-climatico-ja-esta-

incorporado-nos-modelos-e-projecoes-

do-bce-diz-lagarde.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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Empresas 

Petrobras lança site sobre 
preços dos combustíveis 
 
A companhia afirma que, além de trazer 
informações sobre os procedimentos, 
possibilita filtrar os valores pela média 
nacional ou por estados, considerando 
impostos e variáveis locais 
 
Por Felipe Laurence, Valor — São Paulo 
01/06/2022 09h19  Atualizado há 2 
horas 

 
A Petrobras anunciou nesta quarta-

feira que lançou um novo site para 

ensinar a população como são formados 

os preços da gasolina, diesel e gás de 

cozinha. A companhia diz que as 

informações sobre o tema são as mais 

acessadas do site institucional nos 

últimos seis meses. 

 

A companhia afirma que, além de trazer 

informações sobre os procedimentos, 

possibilita filtrar os valores pela média 

nacional ou por estados, considerando 

impostos e variáveis locais. 

 

“A empresa também tem prestado, 

regularmente, esclarecimentos às 

autoridades regulatórias, de defesa da 

concorrência, dos poderes executivo, 

legislativo e judiciário”, diz 

a Petrobras. 

 

 
A companhia diz que as informações 

sobre o tema são as mais acessadas do 

site institucional nos últimos seis meses 

— Foto: Bloomberg 

  
https://valor.globo.com/empresas/noti
cia/2022/06/01/petrobras-lanca-site-
sobre-precos-dos-combustiveis.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Legislação 

Fundos imobiliários vencem 
disputa com a Receita na 
Câmara Superior do Carf 
 
Decisão, que envolve fundo do 
empresário Abilio Diniz, é da 1ª Turma 
 
Por Adriana Aguiar — De São Paulo 
01/06/2022 08h05  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Caio Cesar Nader Quintella: decisão 

trouxe uma interpretação mais objetiva 

na análise de uma estrutura complexa — 

Foto: Divulgação 

 

Os fundos de investimento imobili

ário conseguiram um 

importante precedente na Câmara 

Superior do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais (Carf) - a última 

instância do órgão. Os conselheiros 

da 1ª Turma, por maioria de votos, 

entenderam que os beneficiários de 

um fundo também podem 

ser controladores do empreendime

nto imobiliário, objeto de 

seus investimentos, sem gerar 

a equiparação com empresa e a 

consequente cobrança de impostos. 

 

Em geral, os fundos de investimento 

imobiliário (FIIs) não são tributados. E 

os seus beneficiários ou são isentos, 

quando atendidos alguns requisitos, ou 

somente pagam impostos com a 

distribuição dos resultados. Contudo, a 

Lei nº 9.779, de 1999, que regulamentou 

os fundos, criou um limite para evitar 

concorrência predatória com as pessoas 

jurídicas que exploram as mesmas 

atividades - como incorporadoras e 

locadores de imóveis. 

 

O artigo 2º da norma prevê que um 

fundo, para manter a vantagem fiscal, 

não pode aplicar recursos “em 

empreendimento imobiliário que tenha 

como incorporador, construtor ou sócio, 

quotista que possua, isoladamente ou 

em conjunto com pessoa a ele ligada, 

mais de 25% das quotas”. Se a regra não 

for cumprida, aplica-se a tributação 

prevista para as empresas - Imposto de 

Renda (IRPJ), CSLL, PIS e Cofins. 

 

O caso analisado pela Câmara Superior é 

do Fundo de Investimento Imobiliário 

Península, pertencente ao empresário 

Abilio Diniz. A Receita Federal lavrou a 

autuação fiscal por entender que não foi 

cumprido o que determina o artigo 2º da 

Lei nº 9.779/99 (processo nº 

16327.001752/2010-25). 

 

O Fundo Península foi criado em 2005 

com um único cotista, o empresário 

Abilio Diniz. Em seguida, a empresa por 

ele controlada, Reco Máster 

Participações, ingressou no fundo com a 

maior parte das cotas. O Península então 

adquiriu 60 imóveis, para pagamento 

em 20 anos, da Companhia Brasileira de 

Distribuição (CBD) - Grupo Pão de 

Açúcar -, na qual o empresário figura 

como um dos controladores. A fonte 

principal de receita do fundo são os 

aluguéis recebidos da própria CBD. 

 

Essas operações aconteceram no 

contexto de reestruturação societária e 

mudança de controle da CBD, que 
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envolveu a constituição de holding 

(Wilkes Participações) pelos sócios 

Abilio Diniz e o Grupo Casino, os quais 

passaram a deter, cada um, 50% do seu 

capital votante. 

 

No julgamento, prevaleceu o voto do 

relator, conselheiro Luis Henrique 

Marotti Toselli. Para ele, o objetivo da 

norma (artigo 2º da Lei nº 9.779/99) foi 

a de evitar uma concorrência desleal, 

“proibindo o uso de FIIs contra as 

figuras, comuns no mercado de 

exploração imobiliária, do sócio do 

construtor e do sócio do incorporador, 

referindo-se, por exemplo, às sociedades 

de propósitos específicos ou ao dono da 

obra”. 

 

No caso, como o fundo fez a aquisição de 

imóveis prontos para locação, “por óbvio 

afasta-se de imediato a presença das 

figuras do incorporador ou do 

construtor”, diz o conselheiro no voto, ao 

analisar a figura do sócio. 

 

Ele acrescenta que “a CBD nunca foi 

‘sócia’ do FII nos imóveis. Nem mesmo 

ninguém do Grupo Diniz, que são sócios 

indiretos do único cotista (Reco), e não 

coproprietário dos imóveis”. E que a 

CBD, “embora locatária e antiga 

proprietária dos imóveis, não manteve 

qualquer direito de propriedade sobre os 

imóveis, afinal alienou integralmente 

esses direitos ao FII Península, que 

passou a ser o beneficiário dos aluguéis 

e titular desses ativos imobiliários”. 

 

De acordo com seu voto, “diante, então, 

da alienação integral dos imóveis ao 

fundo, somada ao fato de que os atos 

praticados não foram requalificados e 

nem tiveram suas causas jurídicas 

colocadas em xeque, deve-se admitir 

todos os efeitos jurídicos quanto à 

titularidade dos imóveis pelo FII 

Península, fato este mais do que 

suficiente para afastar qualquer 

possibilidade jurídica de existência de 

um sócio do empreendimento”. 

 

Ainda afirma que “ora, em qualquer 

acepção, incluindo um empreendimento 

imobiliário, não se pode pensar na figura 

de sócio a alguém que não contribua 

com bens ou serviços para a respectiva 

atividade econômica, participando por 

isso diretamente dos lucros obtidos. Sob 

este viés, ainda que a atividade de 

aquisição de imóveis prontos para 

locação fosse um empreendimento 

imobiliário, admissível como sócio do 

empreendimento seria tão somente o 

coproprietário ou condômino dos 

imóveis adquiridos pelo FII Península”. 

 

Para especialistas, o julgamento é 

relevante principalmente para fundos de 

investimento imobiliários que têm 

estruturas complexas e valores 

significativos envolvidos, como o 

Península. Hoje há 411 fundos 

disponíveis na B3. Este ano, já 

movimentaram R$ 19,7 bilhões. Ano 

passado, foram R$ 66,5 bilhões. E em 

2020, R$ 54,1 bilhões. 

 

O advogado Caio Cesar Nader Quintella, 

ex-vice presidente da 1ª Seção do Carf, 

afirma que o julgado é importante “não 

apenas por afastar a aplicação dessa 

verdadeira norma antielisão ou 

antiabuso no caso dessa estrutura 

societária adotada, mas por interpretar e 

sinalizar o conteúdo e os limites dessa 

regra, dando mais segurança aos 

players”. 

 

A decisão, acrescenta, “trouxe uma 

interpretação mais objetiva, na análise 

de uma estrutura complexa, 

considerando as empresas 

intermediárias, e entendendo que, por 

ser mero beneficiário final, não poderia 
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ser considerado o sócio, apenas por estar 

nas duas pontas da operação”. 

 

Segundo o advogado Bruno Sigaud, do 

Sigaud Advogados, trata-se de tema de 

grande impacto para o mercado 

imobiliário e para os fundos de 

investimento. “Mesmo sem um 

posicionamento formal a respeito, viu-se 

nos últimos anos um movimento da 

Receita Federal em tentar alargar a 

definição contida no artigo 2º da Lei nº 

9.779/99, ignorando-se a necessidade de 

haver concomitância entre a 

participação relevante do cotista no FII e 

seu investimento, como incorporador, 

construtor ou sócio, em 

empreendimento imobiliário investido 

pelo fundo”, diz. 

 

Procurado pelo Valor, o Grupo 

Ourinvest, que administra o Fundo 

Península, não deu retorno até o 

fechamento da edição. 

 

Em nota, a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) afirma que a 

decisão reverteu a jurisprudência da 1ª 

Turma da Câmara Superior e das turmas 

ordinárias do Carf sobre o planejamento 

tributário que envolveu a utilização do 

FII Península pelo grupo econômico do 

empresário Abilio Diniz. E que a posição 

da PGFN é aquela que prevaleceu nos 

julgamentos anteriores (acórdãos 9101-

004.580, 9101-004.090 e 3401-

007.236). 

 

Acrescenta que “o novo entendimento se 

resume ao caso concreto, considerando 

as peculiaridades fáticas da operação 

praticada pelo grupo econômico do Sr. 

Abilio Diniz”. 

 

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

cia/2022/06/01/fundos-imobiliarios-

vencem-disputa-com-a-receita-na-

camara-superior-do-carf.ghtml  

 

Retorne ao índice 
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https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/06/01/fundos-imobiliarios-vencem-disputa-com-a-receita-na-camara-superior-do-carf.ghtml
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Economia 

Reajuste dos servidores: 
aumento linear de 5% pode 
não sair. Entenda as idas e 
vindas 
 
Governo já pensou em subir apenas 
salários de parte do funcionalismo e 
agora estuda elevar vale-alimentação 
 
01/06/2022 05h05  Atualizado há 3 
horas 

 

 
O presidente Jair Bolsonaro (PL) — 

Foto: Divulgação 

 

Em mais uma reviravolta sobre o 

reajuste do funcionalismo público, o 

presidente Jair Bolsonaro avalia não dar 

mais um aumento linear de 5% para os 

servidores federais, segundo integrantes 

do governo. Como alternativa, o 

presidente pediu a técnicos do 

Executivo para prepararem um 

aumento superior a R$ 600 no vale-

alimentação de todos os servidores do 

governo federal. 

 

1. 16/11/ 2021 - Promessa: Em viagem 

a Doha, no Catar, Bolsonaro afirma que 

a aprovação da PEC dos Precatórios, que 

abriria espaço no Orçamento de 2022, 

permitiria ao governo dar um reajuste 

salarial a todos o servidores públicos 

federais. Na ocasião, ele não explicou de 

quanto seria o aumento. 

 

2. 21/12/2021 - Reajuste restrito: Sem 

espaço para um aumento amplo, 

Bolsonaro atua para que o Congresso 

aprove o Orçamento de 2022 com R$ 1,7 

bilhão destinado a um reajuste salarial 

restrito a servidores da Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, Depen e 

Ministério da Justiça. 

 

3. 20/01/2022 - Passo atrás: Diante da 

mobilização de outras carreiras do 

funcionalismo frente à possibilidade de 

apenas policiais receberem aumento, 

Bolsonaro passa a colocar em dúvida o 

cumprimento da promessa. Em 

entrevista à Joven Pan, ele diz que o 

reajuste para policiais estava suspenso. 

 

4. 13/04/2022 - Aumento 

linear: Bolsonaro decide dar um 

aumento linear de 5% a todos os 

servidores, tanto civis quanto militares. 

Representantes de categorias de 

policiais federais, no entanto, reclamam 

de terem sido enganados pelo presidente 

e reivindicam reajuste maior. 

 

5. 31/05/2022 - Vale-

alimentação: Servidores ficam 

insatisfeitos com sinalização de reajuste 

linear de 5%, antes de o aumento ser 

oficializado pelo governo. Com pouco 

espaço no Orçamento, Bolsonaro volta 

então a discutir a possibilidade de 

reajustar o vale-alimentação, 

beneficiando apenas os servidores 

ativos. 

 
https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/reajuste-dos-servidores-
aumento-linear-de-5percent-pode-nao-
sair-entenda-as-idas-e-vindas.ghtml  
 

Retorne ao índice 
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Economia 

Defasagem da tabela do 
Imposto de Renda chega a 
24,49% no governo 
Bolsonaro 
 
Até o momento, presidente não 
cumpriu promessa de isentar de IR 
quem recebe até cinco salários 
mínimos, ou R$ 6 mil. Atualmente, 
isenção vale para quem ganha até R$ 
1.903 
 
Por Fernanda Trisotto — Brasília 
01/06/2022 04h30  Atualizado há 2 
horas 

 

 
Defasagem da tabela do Imposto de 

Renda chega a 24,49% no governo 

Bolsonaro — Foto: Reprodução 

 

O presidente Jair Bolsonaro prometeu 

reiteradas vezes, desde a 

campanha de 2018, uma atualização 

da tabela do Imposto de Renda (IR) para 

pessoas físicas, o que ainda não 

aconteceu. Ao contrário: segundo a 

Associação Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil 

(Unafisco Nacional), a defasagem do 

tributo no governo é de 24,49%. 

 

Na campanha, Bolsonaro 

sinalizava uma ampliação da faixa 

de isenção para cinco salários 

mínimos, o que equivalia a cerca de R$ 

5 mil na época - em valores atuais seria 

R$ 6.060 . Para quem ganhasse além 

desse valor, seria cobrada uma alíquota 

única de 20%. Até o momento, 

Bolsonaro não conseguiu propor sequer 

a atualização da tabela pela inflação. 

 

A Unafisco Sindical também faz a conta 

da defasagem total do Imposto de Renda 

desde 1996. Segundo a entidade, com a 

inflação de 10,06% no ano passado, a 

defasagem acumulada da tabela do IR 

chegou a 134,53%. 

 

O levantamento mostra que, entre 1996 

e 2021, a variação acumulada do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), que mede a inflação 

oficial do país, chegou a 391,88%, bem 

abaixo do reajuste da tabela do Imposto 

de Renda, que foi de 109,63%. 

 

Especialistas ouvidos pelo GLOBO 

lembram que o desenho proposto pelo 

então candidato Bolsonaro contraria a 

Constituição, pois a alíquota única para 

todas as faixas salariais (acima de cinco 

mínimos) contraria a determinação de 

progressividade. 

 

— O imposto de renda é sempre 

progressivo. Para ter alíquota única teria 

que mudar a Constituição e ele, como 

presidente, não pode fazer isso por 

decreto — afirma a sócia de tributário do 

Tauil & Chequer Advogados Carolina 

Bottino. 

 

Bolsonaro chegou a detalhar a proposta 

em entrevista, mas nunca incluiu o texto 

de fato em seu plano de governo. 

 

Alíquota única fere Constituição 
 
Essa é a mesma avaliação do auditor 

fiscal Mauro Silva, presidente da 

Unafisco Nacional: 

 

— A Constituição exige que o Imposto de 

Renda tenha progressividade, e com 

uma alíquota só você não tem. Com 

https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-promete-correcao-da-tabela-do-imposto-de-renda-pela-inflacao-em-2020-23660180
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-promete-correcao-da-tabela-do-imposto-de-renda-pela-inflacao-em-2020-23660180
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-promete-correcao-da-tabela-do-imposto-de-renda-pela-inflacao-em-2020-23660180
https://oglobo.globo.com/economia/bolsonaro-acumula-defasagem-de-24-na-tabela-do-ir-maior-para-um-mandato-desde-1996-25481613
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-ficaria-imposto-de-renda-pela-proposta-de-bolsonaro-23195709
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-ficaria-imposto-de-renda-pela-proposta-de-bolsonaro-23195709
https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-ficaria-imposto-de-renda-pela-proposta-de-bolsonaro-23195709
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duas, até pode dizer que já tem. Você 

tem que ter mais de uma alíquota para 

uma progressividade mínima, tímida. A 

progressividade significa que quem 

ganha mais pagará mais 

proporcionalmente. 

 

Ele ainda diz que há entendimento de 

que isso pode ser considerado um direito 

de garantia individual, o que o tornaria 

uma cláusula pétrea, impossibilitando a 

mudança até mesmo por proposta de 

Emenda à Constituição. 

 

Desde 2015 sem atualização, a 

defasagem na tabela do IR pesa no bolso 

do brasileiro. Segundo analistas, haveria 

duas formas de modificar a tabela. A 

mais demorada é enviar um projeto de 

lei ao Congresso. A forma mais célere é 

editar uma Medida Provisória (MP) 

reajustando a tabela, o que pode ser feito 

pelo presidente Jair Bolsonaro. 

 

Em 2015, o último reajuste da tabela foi 

feito via MP, posteriormente convertida 

em lei. Naquela época, o reajuste médio 

na tabela do IR foi de 5,6%, sendo que o 

limite de isenção foi corrigido em 6,5%, 

subindo para R$ 1.903,98, que está em 

vigor até hoje. 

 

Caso o ajuste na tabela seja feito neste 

ano, há divergências entre tributaristas 

de quando a mudança passa a valer. Para 

Carolina Bottino, a alteração ficaria para 

o ano seguinte: 

 

— A medida valerá somente para o ano-

calendário 2022, ou seja, irá afetar o 

Imposto de Renda declarado pelos 

contribuintes em 2023. 

 

Já Samir Nemer, do FurtadoNemer 

Advogados, afirma que as mudanças 

poderiam valer até mesmo para 

declarações entregues ainda neste ano. 

Isso se aplicaria a casos em que a 

alteração levasse à redução da incidência 

de imposto. Nos casos em que houvesse 

aumento de tributação, a vigência seria 

no ano que vem. 

 

— Caso haja aumento do IR (por 

elevação da alíquota), para as faixas de 

maior renda por exemplo, como forma 

de diminuir a perda de receita com o 

reajuste das faixas de menor renda, este 

aumento do IR só pode valer para o 

exercício de 2023, por força de garantia 

constitucional que veda o aumento para 

o mesmo exercício que o houver 

majorado — explica. 

 

Essa também é a interpretação de 

auditores fiscais, que entendem que a 

medida passa a valer imediatamente nos 

casos em que não implica aumento de 

imposto. 

 

Nemer faz uma ressalva para 2022: por 

ser ano eleitoral, há alguns especialistas 

que entendem que o reajuste neste ano 

seria vedado por causa da legislação, que 

proíbe a distribuição de bens, valores e 

benefícios por parte da administração 

pública. 

 

— Pessoalmente não vejo impedimento, 

porque o reajuste da tabela do IR não 

configura “benefícios”, mas sim 

atualização/redução da defasagem 

acumulada da tabela do Imposto de 

Renda diante dos altos índices 

inflacionários dos últimos anos. 

 

Além da legislação eleitoral, outro ponto 

que gera divergências entre tributaristas 

é a necessidade de indicação de fonte de 

compensação, para não descumprir a Lei 

de Responsabilidade fiscal. 

 

— Eventual correção da tabela 

progressiva do IRPF, por alcançar, de 

forma indiscriminada, a todos os 

contribuintes, não se enquadra no 
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conceito de renúncia de receitas 

estabelecido no artigo 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal — diz Carolina. 

 

Ela explica que a exigência de fonte de 

compensação se aplicaria para casos em 

que há tratamento diferenciado entre os 

contribuintes, o que não é o caso do IR. 

 

Já Nemer entende que a eventual perda 

de arrecadação do reajuste da tabela do 

IR não precisa de indicação de 

compensação e não fere a LRF, mas deve 

estar prevista no resultado primário do 

governo, que considera o resultado entre 

receitas e despesas. 

 

Para ele, a atualização da tabela do IR é 

mera recomposição ou atualização das 

faixas de renda, com a diminuição da 

diferença entre o índice de correção e de 

inflação, que acabam reduzindo os 

proventos dos brasileiros. 

 

— A não correção da tabela do IRPF ou 

mesmo sua correção parcial em relação 

à inflação aumenta a carga tributária e 

penaliza de maneira mais acentuada o 

contribuinte de menor renda, 

notadamente a classe média assalariada 

— afirma. 

 

https://oglobo.globo.com/economia/no
ticia/2022/06/defasagem-da-tabela-
do-imposto-de-renda-chega-a-
2449percent-no-governo-
bolsonaro.ghtml?utm_source=globo.co
m&utm_medium=oglobo  
 

Retorne ao índice 
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15 

 

 
 
Economia 

Sem reforma tributária, 
Senado quer focar em 
mudança do Imposto de 
Renda e Refis 
 
Reunião na Comissão de Constituição e 
Justiça da Casa que analisaria PEC 
termina pela quarta vez sem votação 

 
Daniel Weterman e Adriana Fernandes, 
O Estado de S.Paulo 
01 de junho de 2022 | 05h00 
 
BRASÍLIA - Com a proposta de 

uma reforma tributária ampla sem 

chances de emplacar neste ano, 

o Senado avançou na estratégia de 

enxugar o projeto de mudança 

do Imposto de Renda defendido pela 

equipe econômica em troca da 

aprovação de um novo programa de 

refinanciamento de 

dívidas (Refis) para pessoas físicas e 

grandes empresas na Câmara.  

 

A alternativa é defendida pelo 

presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), que não conseguiu 

apoio suficiente para aprovar uma 

mudança ampla no sistema tributário do 

País em ano eleitoral. Pacheco propôs 

na terça-feira, 31, mudanças no projeto 

do IR em uma reunião com o relator da 

proposta, Angelo Coronel (PSD-BA). 

 

Congresso Nacional; presidente do 

Senado quer aprovar reforma do IR, que 

passou na Câmara no ano passado, mas 

com uma versão mais enxuta.  Foto: 

Dida Sampaio/Estadão 

 

A votação da reforma tributária ampla, 

contida na Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 110, foi adiada na 

terça-feira pela quarta vez na Comissão 

de Constituição e Justiça (CCJ) do 

Senado. Os senadores agiram para 

derrubar a reunião, não registrando 

presença no colegiado. Nem mesmo o 

presidente da comissão, Davi 

Alcolumbre (DEM-AP), marcou 

participação. 

 

Informado sobre o clima logo pela 

manhã, Pacheco resolveu não insistir na 

votação e admitiu a derrota. A avaliação 

do comando do Senado é de que a 

tentativa mostrou que não há chance de 

votação da PEC em período pré-

eleitoral. 

 

Defensores da proposta, no entanto, 

acusam o presidente da CCJ de ter feito 

uma manobra para não ter quórum na 

sessão. O relator da PEC, 

senador Roberto Rocha (PTB-MA), 

criticou a decisão que mandou não 

computar como presença o registro feito 

de maneira remota na sala virtual da 

CCJ. 

 

Versão enxuta 
 
Sem a votação na CCJ, o presidente do 

Senado quer aprovar a reforma do IR, 

http://tudo-sobre.estadao.com.br/reforma-tributaria
https://tudo-sobre.estadao.com.br/senado-federal
https://tudo-sobre.estadao.com.br/ir
https://tudo-sobre.estadao.com.br/refis-programa-de-recuperacao-fiscal
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que passou na Câmara no ano passado, 

mas com uma versão mais enxuta, após 

receber uma sugestão do Ministério 

da Economia para destravar o projeto 

– que enfrenta resistência de senadores 

e governadores.  

 

A proposta ficaria apenas com o 

aumento da isenção do imposto para 

pessoas físicas, de R$ 1 mil para R$ 2,5 

mil; a redução da carga para pessoas 

jurídicas, de 34% para 30% (e não mais 

para 26%); e a tributação de dividendos 

com uma alíquota de 10% (em vez do 

porcentual de 15% previsto no texto da 

Câmara).  

 

Na semana passada, Angelo Coronel 

chegou a dizer que, “enquanto eu estiver 

vivo”, o projeto ficaria na gaveta. Após o 

apelo de Pacheco, o senador admitiu que 

pode rever a posição. “Estamos 

estudando a melhor maneira que atenda 

o mercado e os entes federativos”, disse 

Coronel ao Estadão. 

 

Com a reforma do IR, o Senado espera 

destravar o projeto que prevê um Refis 

amplo para médias e grandes empresas 

que está na Câmara. Enquanto o IR tem 

resistência no Senado, o Refis enfrenta 

críticas de deputados. Dessa forma, um 

acordo poderia destravar as duas 

medidas no Congresso. O presidente 

da Câmara, Arthur 

Lira (Progressistas-AL), só aceita tocar 

o Refis se o projeto do IR for aprovado.   

 

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

ias/geral,sem-reforma-tributaria-

senado-mudanca-imposto-renda-

refis,70004081407  
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Economia 

Teto para ICMS sobre 
combustíveis ganha adesão de 
Pacheco 
 
Para evitar nova lei, governadores 
recuam em discussão sobre o diesel, 
mas presidente do Senado promete 
levar projeto adiante 

 
Daniel Weterman e Adriana Fernandes, 
O Estado de S.Paulo 
01 de junho de 2022 | 05h00 

 
BRASÍLIA - O presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

se juntou à articulação do governo Jair 

Bolsonaro e do presidente da 

Câmara, Arthur Lira (Progressistas-

AL), para aprovar no prazo de um mês o 

projeto que impõe um teto na cobrança 

do ICMS sobre os combustíveis, 

proposta que enfrenta resistência dos 

governadores. 

 

Pacheco deu aval ao avanço da proposta 

no Senado e enviou um recado aos 

secretários estaduais de Fazenda, em 

reunião ontem, dizendo que os 

senadores votarão a proposta mesmo 

que os Estados recuem de um 

movimento recente e diminuam a 

alíquota do ICMS sobre o diesel. 

Segundo apurou o Estadão, a votação 

do plenário é um compromisso que 

Pacheco assumiu com Lira. 

 

Para tentar enterrar o projeto do teto do 

ICMS, os governadores lançaram mão 

de uma estratégia para rever uma 

decisão recente do Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz) e abrir mão 

da alíquota única do ICMS sobre o 

diesel, de R$ 1,006 por litro, congelando 

a cobrança com base no preço dos 

últimos 60 meses, o que reduziria o 

tributo em cada localidade, e 

prorrogando o congelamento do 

imposto sobre a gasolina, GLP e álcool 

combustível até dezembro. O 

congelamento em vigor termina no final 

de junho. Essa decisão pode ser 

anunciada amanhã após reunião de 

conciliação com integrantes do governo 

no Supremo Tribunal Federal (STF). 

 

Pacheco se juntou à articulação 

de Bolsonaro e Lira para aprovar projeto 

que impõe um teto na cobrança do ICMS 

sobre os combustíveis  Foto: Dida 

Sampaio/Estadão - 26/10/2021 

 

No Senado, porém, Pacheco decidiu dar 

andamento ao projeto 

da Câmara apesar do gesto de recuo 

dos governadores. O que pode ocorrer 

para amenizar a resistência dos Estados 

é discutir uma medida de compensação 

se houver perdas na arrecadação dos 

governos regionais, conforme o 

presidente do Senado sinalizou no início 

da semana, após reunião com os 

secretários. Contrariando pedido dos 

governadores, Pacheco avisou que vai 

pautar o projeto diretamente no 

plenário. Ele montou um grupo de 

trabalho para melhorar o texto, mas a 

interlocutores diz que essa medida não é 

protelatória e que o ambiente para a 

redução do ICMS para ajudar a reduzir o 

custo da população ganhou espaço. O 

grupo já teve reuniões ontem. 

 

Impasse 
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No texto da Câmara, a compensação é 

feita por abatimento da dívida, o que não 

agradou a todos os Estados. Uma 

alternativa discutida no Senado é 

oferecer uma transferência direta de 

recursos, o que impactaria o teto de 

gastos da União. “É mais fácil sempre 

utilizar a dívida pública, mas há quatro 

Estados que não têm praticamente 

nenhuma dívida pública. Se for com 

recursos, isso tem implicação no teto de 

gastos públicos, tem de abrir espaço no 

Orçamento para fazer essa 

compensação”, disse o relator do projeto 

no Senado, Fernando Bezerra (MDB-

PE), após reunião com secretários, 

ontem, para quem a “compensação não 

foi feita de forma harmônica (na 

Câmara)”. 

  

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

ias/geral,teto-icms-combustiveis-

adesao-pacheco,70004081456  
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Economia 

Embargos à Rússia ampliam 
crise do diesel e setor pede 
protocolo para garantir 
abastecimento 
 
Para distribuidoras, Brasil precisa 
planejar importações para evitar falta 
do combustível 
 
31.mai.2022 às 19h44 
Nicola Pamplona 
RIO DE JANEIRO 
 
O embargo da União Europeia a 

importações de petróleo e derivados da 

Rússia amplia a crise no mercado global 

de diesel e o setor já discute a 

necessidade de um protocolo para 

garantir o abastecimento no início do 

segundo semestre. 

 

Distribuidoras, importadores e órgãos 

estatais têm se reunido nos últimos dias 

para analisar alternativas. O governo diz 

que os estoques atuais duram 38 dias 

sem depender de importações, mas há 

preocupação com eventuais rupturas no 

suprimento, por problemas em 

refinarias nacionais ou no exterior. 

 

 
Preço de combustíveis em 11 de março, 

exibidos em posto localizado em São 

Paulo - Rahel Patrasso - 

11.mar.2022/Xinhua 

 

Por isso, distribuidoras de combustíveis 

pedem a implantação de um protocolo 

de crise semelhante ao vigente no 

período da greve dos caminhoneiros de 

2018, quando todo o setor se reunia para 

planejar o abastecimento do 

combustível. 

 

Naquela época, a preocupação era com o 

abastecimento durante a paralisação e 

com a recomposição rápida dos estoques 

após a greve, que deixou postos sem 

combustíveis por todo o país. 

 

Agora, a ideia é planejar importações 

com antecedência, para manter os 

estoques em níveis adequados. O preço 

já não é mais um motivo de 

preocupação, afirmou um executivo 

ouvido pela Folha, diante da 

perspectiva de falta do produto. 

 

Como em 2018, esse protocolo contaria 

com fiscalização do Cade (Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica) e 

da ANP (Agência Nacional do Petróleo, 

Gás e Biocombustíveis). 

 

A crise de abastecimento de diesel é 

global, reflexo das restrições às 

importações vindas da Rússia e ao 

aumento do consumo para geração de 

energia na Europa, que vem sofrendo 

também com cortes no fornecimento de 

gás. 

 

O Brasil depende de importações para 

abastecer um quarto do consumo 

interno do combustível e o setor já vinha 

experimentando dificuldades tanto com 

a redução da oferta quanto com a 

elevada defasagem dos preços internos 

em relação ao mercado internacional. 

 

"Soubemos de distribuidoras grandes 

que foram ao mercado e viram redução 

do número de propostas. Eram 10 e 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/nicola-pamplona.shtml
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agora vem 1", diz o consultor Aurélio 

Amaral, ex-diretor da ANP. "E não 

compra no balcão, são contratos de 30 a 

60 dias de antecedência." 

 

Ele ressalta que os estoques globais dos 

chamados destilados médios, categoria 

que inclui diesel e querosene de aviação, 

atingiram o menor patamar desde 2008, 

segundo a AIE (Agência Internacional 

de Energia). Os Estados Unidos têm o 

menor volume de estoques de diesel em 

17 anos. 

 

Com o mercado mundial apertado, é 

maior o risco de falta de produtos por 

problemas pontuais, como por exemplo 

a parada de refinarias nos Estados 

Unidos durante a temporada de furacões 

na região do Golfo do México, que 

concentra boa parte da capacidade de 

refino naquele país. 

 

A ANP vem se reunindo com empresas 

do setor para avaliar o cenário. Há 

também um grupo de trabalho no MME 

(Ministério de Minas e Energia), que se 

reúne semanalmente para discutir o 

tema. Até o momento, porém, nenhuma 

proposta foi anunciada. 

 

PRODUTORES DE BIODIESEL 
PROPÕEM AUMENTO NA 
MISTURA PARA 14% 
 
Os produtores brasileiros de biodiesel 

propõem um aumento na mistura ao 

diesel vendido nos postos, hoje em 10%. 

A proposta atual prevê o aumento para 

12% já em junho e depois uma alta 

gradual até chegar em 14% em setembro. 

 

O governo teme impactos no preço do 

diesel, que já está em patamar recorde. 

A Petrobras calcula, por exemplo, que o 

preço médio do biodiesel entregue hoje 

às distribuidoras seja de R$ 7,40 por 

litro, enquanto o diesel de petróleo sai 

das refinarias, em média, a R$ 4,90 por 

litro. 

 

Juan Diego Ferréz, presidente do 

conselho da Ubrabio (União Brasileira 

do Biodiesel e Bioquerosene), diz que o 

impacto da adição de dois pontos 

percentuais à mistura ficaria entre R$ 

0,05 e R$ 0,06 por litro. "Mais caro é 

faltar diesel, imagina o produtor não ter 

diesel para sua lavoura", defende. 

 

Segundo ele, o setor tem estoques 

suficientes para atender ao aumento da 

mistura já em junho e, com sinalização 

de que o percentual será ampliado, tem 

tempo para aumentar a produção nos 

meses seguintes. 

 
https://www1.folha.uol.com.br/mercad
o/2022/05/embargos-a-russia-
ampliam-crise-do-diesel-e-setor-pede-
protocolo-para-garantir-
abastecimento.shtml  
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Campos Neto diz que subsídio 
para amortecer alta de 
commodities é boa solução, 
mas gera risco 
 
'Subsídio pode se tornar um gasto 
permanente', afirma presidente do BC 

 
1º.jun.2022 às 11h27 
Bernardo Caram 
BRASÍLIA | REUTERS 
 
A implementação de subsídios para 

mitigar os impactos sociais da alta das 

commodities é uma boa solução, disse 

nesta quarta-feira (1º) o presidente do 

Banco Central, Roberto Campos Neto, 

ponderando que medidas nesse sentido 

carregam risco de se tornarem gastos 

públicos permanentes. 

 

Em painel do BIS (Banco de 

Compensações Internacionais) sobre o 

papel dos bancos centrais na transição 

verde, Campos Neto apresentou 

possíveis alternativas para governos 

lidarem com a disparada de preços 

desses insumos. 

 

Ao afirmar que o Brasil tem ganhos 

nesse cenário por produzir mais 

commodities do que consome, ele 

ponderou que há o lado negativo na área 

social, com impacto sobre a população 

mais pobre. 

 
Roberto Campos Neto, presidente do 

Banco Central, participa de cerimônia 

no Palácio do Planalto - Adriano 

Machado - 25.mai.2022/Reuters 

 

Campos Neto disse que países podem ser 

liberais e deixar os preços flutuarem até 

alcançarem equilíbrio, mas avaliou que 

essa alternativa não é socialmente ou 

politicamente viável. 

 

A segunda opção, que tem tido a 

preferência de países segundo ele, é a 

interferência em preços de commodities, 

como petróleo e energia. 

 

O presidente do BC voltou a dizer, 

porém, que essa ideia impacta 

negativamente investimentos e 

compromete o setor produtivo. 

 

"Você pode adotar a terceira solução, 

que é transferir parte do choque positivo 

para resolver os problemas sociais por 

meio de subsídios. Essa é uma boa 

solução, mas o problema é que uma vez 

criado o subsídio, há o risco de se tornar 

um gasto permanente", disse. 

 

Na apresentação, Campos Neto também 

afirmou que o Banco Central vai 

monitorar e divulgar riscos gerados 

pelas mudanças climáticas e ameaças 

desses eventos para a estabilidade 

financeira. 

 

Em setembro do ano passado, o BC 

anunciou novas regras que obrigam os 

bancos a incorporar a seus testes de 
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estresse riscos relacionados a eventos 

como secas, inundações e incêndios, a 

partir de julho de 2022. 

 

Para o presidente do BC, o Brasil está 

muito conectado com a volatilidade de 

preços de alimentos e viveu vários 

eventos climáticos recentemente que 

impactam o setor, junto com 

a pandemia de Covid-19. 

 

Além do monitoramento de riscos 

climáticos, o presidente do BC disse que 

a autarquia desenvolve outros projetos 

na área de sustentabilidade. Entre eles, 

citou o bureau verde, sistema de crédito 

rural sustentável dentro do arcabouço 

do open finance, com critérios sociais, 

ambientais e climáticos. 

 

Campos Neto afirmou que o redesenho 

das cadeias globais de valor gerado pela 

pandemia e a Guerra da Ucrânia vai 

consumir mais energia e ser menos 

eficiente. Ele ressaltou que o cenário 

atual tem sinais vermelhos nas áreas de 

energia e alimentos, com investimentos 

travados e impacto sobre preços. 

 

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

o/2022/06/campos-neto-diz-que-

subsidio-para-amortecer-alta-de-

commodities-e-boa-solucao-mas-gera-

risco.shtml   
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Juíza vê abuso e possibilidade 
de flagrante forjado da GCM e 
relaxa prisão 
 
1 de junho de 2022, 12h19 
Por Eduardo Velozo Fuccia 
 
Após decretar a preventiva de um 

homem negro autuado sob a acusação de 

tráfico de drogas na região da 

cracolândia, no Centro de São Paulo, a 

juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli, 

do plantão do Fórum Criminal da Barra 

Funda, reviu a sua decisão e mandou 

soltá-lo. Motivo: o vídeo da abordagem 

mostra que o flagrante pode ter 

sido forjado pela Guarda Civil 

Metropolitana (GCM). 

 

ReproduçãoVídeo mostra policial chegando 

com sacola depois que homem já estava 

imobilizado 

 

Nas imagens, um agente da corporação 

se aproxima do suspeito, quando ele já 

está imobilizado por outros três guardas, 

inclusive, com um deles colocando o 

joelho sobre o corpo do acusado. O 

quarto integrante da GCM chega com 

um saco plástico branco dobrado, no 

qual estariam os entorpecentes 

supostamente apreendidos com o 

averiguado. 

 

"Analisando detidamente o vídeo 

apresentado pela Defensoria Pública 

após o término da audiência de custódia, 

verifico que o último guarda civil a se 

aproximar do autuado, já rendido e 

revistado, sai da viatura com uma sacola 

branca em mãos, onde aparentemente 

foram apreendidos os entorpecentes", 

observou a magistrada. 

 

Na decisão que reavaliou o caso e 

determinou o relaxamento da prisão em 

flagrante, a juíza também destacou a 

truculência da ação. "As imagens 

corroboram a alegação do custodiado de 

que teria sofrido abuso por parte dos 

guardas, uma vez que é possível ver 

nitidamente um deles apoiando toda a 

força do corpo sobre a perna dobrada do 

autuado, ao que consta, sem 

necessidade, pois já estava contido e 

imobilizado." 

 

A julgadora relaxou o flagrante com 

fundamento na "ausência de prova de 

autoria e materialidade". Gabriela 

Bertoli também determinou a 

comunicação dos fatos à Corregedoria 

da GCM e ao Ministério Público, "para 

possíveis providências em âmbito 

criminal dos agentes envolvidos". A 

decisão foi tomada na tarde de terça-

feira (31/3), logo após a audiência de 

custódia, que havia convertida em 

preventiva a prisão em flagrante. 

 

O defensor público Diego Rezende 

Polachini requereu a juntada do vídeo 

aos autos e pediu o relaxamento da 

prisão do acusado "em virtude da 

violência, ausência de fundada suspeita 

para abordagem e incompetência da 

Guarda Civil para realizar o 

procedimento". Ele acrescentou que a 

gravação mostra a existência de "fortes 

indícios de que a droga não estava com o 

paciente e não foi descoberta em busca 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-01/juiza-ve-possibilidade-flagrante-forjado-gcm-relaxa-prisao#author
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pessoal, diverso do alegado pelos 

guardas". 

 

Os guardas declararam que perseguiram 

o suspeito, que tropeçou e caiu, sofrendo 

pequena escoriação da cabeça. Neste 

momento, os agentes conseguiram se 

aproximar do acusado, imobilizando-o e 

encontrando com ele o saco contendo 

duas pedras grandes e uma pequena de 

crack, além de uma balança de precisão. 

No entanto, a versão da GCM é 

"incoerente" com o vídeo, acentuou o 

defensor público. 

 

O acusado tem 56 anos e foi preso na 

Rua Ana Cintra, às 14h15 de segunda-

feira (30/5). Conduzido ao 77º DP 

(Santa Cecília), ele foi autuado por 

tráfico pelo delegado Felipe Barretto de 

Oliveira. Os guardas disseram à 

autoridade policial que estavam na Rua 

Helvétia com a Avenida São João, 

quando o acusado passou por eles com 

um "volume chamativo" na cintura e 

correu ao ser solicitada a sua parada. 

 

O volume mencionado pelos membros 

da GCM é o mesmo que aparece no vídeo 

sendo trazido por um dos guardas 

quando o suspeito ainda era revistado no 

chão pelos demais agentes. O acusado 

negou ao delegado o porte do crack e da 

balança exibidos no distrito policial, 

bem como acusou os guardas de 

agressão. 

 

No entanto, Oliveira autuou o acusado 

por tráfico em razão dos "elementos aqui 

apresentados, consubstanciados em 

firmes indícios de materialidade e 

autoria, cuja verossimilhança emerge do 

relato dos guardas civis". Apesar de a 

prisão ter ocorrido diante de diversas 

pessoas, nenhuma testemunha além dos 

integrantes da GCM foi apresentada na 

repartição policial. 

 

Ainda conforme o delegado, "neste juízo 

sumário, entende-se que os agentes 

precisaram fazer o uso moderado da 

força para conseguirem conter o 

indiciado, não havendo indícios, s.m.j. 

(salvo melhor juízo), de uso excessivo da 

força, sem prejuízo de melhor apuração 

dos fatos". 

 

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

01/juiza-ve-possibilidade-flagrante-

forjado-gcm-relaxa-prisao   

 

Retorne ao índice 
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CJF recomenda 
acompanhamento de retorno 
presencial de magistrados 
 
1 de junho de 2022, 9h43 
 
O Conselho da Justiça Federal 

recomendou que os Tribunais Regionais 

Federais acompanhem e registrem o 

retorno das atividades presenciais de 

seus magistrados. 

 

CJF recomenda acompanhamento da 

volta dos magistrados ao trabalho 

presencialDivulgação 

 

As Corregedorias Regionais deverão 

fiscalizar as unidades jurisdicionais e os 

dados deverão ser encaminhados todos 

os meses à Corregedoria-Geral da 

Justiça Federal para análise. 

 

A medida foi tomada devido à 

"importância da presença física das 

autoridades representativas do Poder 

Judiciário federal em suas unidades de 

lotação" e à necessidade de "controle 

efetivo sobre a prestação jurisdicional e 

o atendimento presencial dos 

jurisdicionados", especialmente os 

excluídos digitais. 

 

A recomendação também se baseia no 

inciso V do artigo 35 da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional (Loman) e no 

artigo 93 da Constituição, segundo os 

quais os magistrados têm o dever de 

trabalhar presencialmente, exceto em 

casos autorizados pelos tribunais. 

 

O documento ainda lembra que o 

teletrabalho estabelecido durante a crise 

da Covid-19 "não afasta a 

obrigatoriedade de ser mantido o serviço 

presencial nas seções e subseções 

judiciárias". 

 

O ato é assinado pelo ministro 

Humberto Martins, presidente do CJF, e 

pelo ministro Jorge Mussi, corregedor-

geral da Justiça Federal. 

 

Clique aqui para ler a 

recomendação 

 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
01/cjf-recomenda-acompanhamento-
retorno-presencial-magistrados  
 
Retorne ao índice 
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STJ aplica insignificância e 
tranca ação por venda 
irregular de dois bilhetes de 
metrô 
 
1 de junho de 2022, 11h27 
 
Aplicando o princípio da insignificância, 

a 6ª Turma do Superior Tribunal de 

Justiça trancou ação penal contra um 

homem acusado de estelionato por 

vender duas passagens de metrô em São 

Paulo (SP) por preço abaixo da tarifa. 

 

ReproduçãoVenda irregular de bilhete do 

metrô se sujeita ao princípio da 

insignificância 

 

De acordo com a denúncia do Ministério 

Público, ele adquiriu os bilhetes por 

meio do cartão estudantil de seus filhos, 

por R$ 2,15 — metade do valor integral. 

Com a venda de cada passagem por R$ 

4, ele supostamente obteve lucro de R$ 

3,70 e causou prejuízo de R$ 4,30 à 

empresa de transporte público. 

 

A relatora do recurso em habeas corpus, 

ministra Laurita Vaz, afirmou que "o 

princípio da bagatela é aplicável quando 

se evidencia que o bem jurídico tutelado 

sofreu mínima lesão e a conduta do 

agente expressa pequena 

reprovabilidade e irrelevante 

periculosidade social". 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-

SP) negou habeas corpus em que a 

defesa pleiteou a aplicação do princípio 

da insignificância. Segundo a corte 

estadual, não seria insignificante vender 

passagem mais barata a quem quisesse 

adquiri-la, em prejuízo do serviço de 

transporte público. Também invocou 

a Súmula 599 do STJ, a qual dispõe 

que o princípio é inaplicável aos crimes 

contra a administração pública. 

 

Lesão irrelevante 

 

Em seu voto, a ministra Laurita explicou 

que a incidência do princípio da bagatela 

deve observar as particularidades do 

caso concreto, a fim de verificar se há 

necessidade da utilização do direito 

penal como resposta 

estatal — justificada em casos de lesões 

de significativa gravidade ao bem 

jurídico protegido. 

 

A relatora ressaltou que, no caso 

analisado, tanto a vantagem obtida 

quanto o prejuízo ocasionado à empresa 

de transporte público foram inferiores a 

0,5% do salário mínimo vigente em 

2019, época dos fatos. 

 

Lembrando que o STJ afastou a 

incidência de sua Súmula 599 em 

precedentes em que houve ínfima lesão 

ao bem jurídico tutelado (HC 245.457), 

Laurita Vaz apontou que "há de se 

reconhecer, portanto, que na hipótese 

incide o princípio da bagatela". 

 

Administração pública 

 

A magistrada também lembrou que no 

Supremo Tribunal Federal prevalece a 

orientação de que o cometimento de 

conduta em prejuízo da administração 

https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/
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pública não impede, a princípio, a 

incidência do princípio da bagatela, pois 

devem ser avaliadas as especificidades 

do caso concreto (RHC 190.315/STF). 

 

Ao votar pelo provimento do recurso 

para determinar o trancamento do 

processo, a ministra observou 

inexistirem circunstâncias pessoais do 

acusado que impeçam a aplicação do 

princípio da insignificância, já que não 

há notícias do envolvimento dele em 

outros delitos. Com informações da 

assessoria de imprensa do Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

Clique aqui para ler o acórdão 

RHC 153.480 
 
https://www.conjur.com.br/2022-jun-
01/stj-aplica-insignificancia-venda-
irregular-bilhetes-metro  
 

Retorne ao índice 
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Senado aprova MP que cria 
sistema de registros públicos 
eletrônico 
 
Medida agora volta à Câmara. 
 
terça-feira, 31 de maio de 2022 
 
O Senado aprovou nesta terça-feira, 31, 

com alterações, a MP 1.085/21, que 

institui o Serp - Sistema Eletrônico dos 

Registros Públicos para procedimentos 

relativos aos registros públicos de atos 

e negócios jurídicos. 

 

Foram acatadas uma série de emendas 

propostas pelos senadores. Assim, a 

medida volta à análise da Câmara. A MP 

perde a validade nesta quarta-feira, 1º. 

 

 
Senado aprova MP dos 

Cartórios.(Imagem: Waldemir 

Barreto/Agência Senado) 

 

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. 

  

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

/367128/senado-aprova-mp-que-cria-

sistema-de-registros-publicos-

eletronico  

 

Retorne ao índice 
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STJ define rateio em créditos 
com idêntico privilégio de 
honorários 
 
Colegiado considerou serem 
inaplicáveis os limites previstos no inc. 
I do art. 83 da lei de falências. 
 
terça-feira, 31 de maio de 2022 
 
A 3ª turma do STJ definiu que, em 

concurso particular de credores que 

detêm créditos com idêntico privilégio - 

no caso, honorários advocatícios -, é 

irrelevante a anterioridade da penhora, 

devendo o rateio ser realizado de forma 

proporcional ao valor de cada crédito. 

 

O colegiado considerou serem 

inaplicáveis os limites previstos no inc. 

I do art. 83 da lei de falências.  

 

O recorrido é credor de verba de 

honorários advocatícios contratuais 

devidos por empresa de tecnologia. Em 

seu favor, foi deferido o pedido de 

reserva de valores, equivalente a R$ 160 

mil, a incidir sobre a quantia que tem a 

receber a sociedade empresária, onde 

litiga com empresa de 

telecomunicações. 

 

Posteriormente, o recorrido obteve, em 

juízo diverso, ordem de arresto do 

montante, convertida em penhora no 

rosto dos autos. 

 

O recorrente, escritório de advocacia, 

por seu turno, também figura como 

credor de honorários advocatícios em 

face da empresa de tecnologia na qual o 

juízo, em fase de cumprimento de 

sentença, determinou a penhora de R$ 

8.036.686,23. 

 

No caso, portanto, tem-se dois credores 

buscando a satisfação de seus créditos 

sobre o mesmo bem (pecúnia 

depositada em juízo), sem que tenha 

havido declaração de 

insolvência/falência da devedora. 

 

O acórdão assentou que o montante 

constrito é insuficiente para saldar 

integralmente a dívida em aberto e 

determinou que a divisão da quantia 

seja realizada per capita, com aplicação 

do limite estabelecido pelo art. 83, I, da 

Lei 11.101/05. 

 

O recorrente, por seu turno, defendeu a 

tese de que a divisão deve ser 

proporcional ao valor dos créditos, sem 

a limitação imposta. 

 
STJ define rateio em créditos com 

idêntico privilégio de 

honorários.(Imagem: OAB/DF) 

 

Ao analisar o caso, a relatora, ministra 

Nancy Andrighi, ressaltou que a 

solvência dos créditos privilegiados 

detidos pelos concorrentes independe 

de se perquirir acerca da anterioridade 

da penhora, devendo o rateio do 

montante constrito ser procedido de 

forma proporcional ao valor dos 

créditos. 

 

"Afigura-se incabível, no particular, a 

aplicação do limite de 150 salários-

mínimos previsto no art. 83, I, da Lei 

11.101/05, haja vista as diferentes 

características e objetivos da falência 

https://www.migalhas.com.br/
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(concurso universal) e do concurso 

particular instaurado entre credores 

detentores de idêntico privilégio." 

 

Assim, deu provimento ao recurso 

especial para determinar o rateio da 

quantia penhorada de forma 

proporcional ao valor dos respectivos 

créditos, afastado o limite do art. 83, I, 

da lei 11.101/05. 

 

Os advogados Pedro 

Dinamarco, Helena 

Cicaroni, João Carlos 

Vieira e Bianca Bellusci D'Andrea, 

do escritório Dinamarco, Rossi, 

Beraldo & Bedaque Advocacia, 

representaram a parte recorrente, 

vencedora no julgamento. 

 

 Processo: REsp 1.989.088 

  

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

/367126/stj-define-rateio-em-creditos-

com-identico-privilegio-de-honorarios  

 

Retorne ao índice 
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Câmara conclui votação e MP 
que moderniza cartórios vai à 
sanção 
 
Pelo texto aprovado, sistema eletrônico 
centralizado deve ser implantado até 31 
de janeiro de 2023. 
 
quarta-feira, 1 de junho de 2022 
 
A Câmara dos Deputados aprovou nesta 

terça-feira, 31, 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 MP será enviada à sanção 

presidencial. 

 

Prestes a caducar, o mesmo texto 

também passou pelo Senado nesta 

terça-feira, onde foram acatadas uma 

série de propostas, fazendo com que o 

texto retornasse para a Câmara. 

 

O plenário da Casa aprovou todas as 15 

emendas do Senado ao texto do relator, 

deputado Isnaldo Bulhões Jr., 

incluindo várias mudanças na 

legislação sobre registro de imóveis e 

registro civil. 

 

 
Deputado Isnaldo Bulhões é relator da 

MP dos cartórios na Câmara.(Imagem: 

Pablo Valadares/Câmara dos 

Deputados) 

 

Novo sistema – Serp 

 

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. 

 

É o chamado Serp - Sistema Eletrônico 

dos Registros Públicos, que 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. Essa entidade seguirá 

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. 

 

Opinião 

 

Para o advogado Carlos Eduardo 

Elias de 

Oliveira, colunista migalheiro, a MP 

que cria o Serp visa burocratizar ao 

máximo os serviços cartorários. No 

https://www.migalhas.com.br/quentes/367128/senado-aprova-mp-que-cria-sistema-de-registros-publicos-eletronico
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-notariais-e-registrais
https://www.migalhas.com.br/
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último dia 12, quando ainda não tinha 

sido finalizada a votação, o especialista 

concedeu entrevista à TV Migalhas. Ele 

destacou que a medida vai facilitar a 

vida do cidadão, que, de qualquer lugar 

do país, poderá ter acesso com 

facilidade a esse tipo de serviço. Veja 

trecho: 

 

Por outro lado, o texto tem recebido 

críticas por parte de tabeliães e 

registradores. Isto porque a MP parte 

do pressuposto de que as especialidades 

seriam todas uma única, e elas não são. 

Ao contrário, são totalmente 

independentes, embora dentro de um 

grande gênero que são os serviços 

notariais e registrais. 

 

 Acesse a entrevista completa 

aqui.  

 

Assinatura eletrônica 

 

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. 

 

O CNJ poderá regulamentar situações 

de uso da assinatura avançada nas 

transações com imóveis. 

 

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. 

 

A todo caso devem ser seguidas as 

regras da LGPD e da lei de Identificação 

Civil Nacional (ICN). 

 

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 Sistema 

Integrado de Recuperação de Ativos 

https://www.youtube.com/tvmigalhas
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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(Sira), 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 

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 

Sistema de Registro Eletrônico de 

Imóveis (SREI) 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. 

 

Para 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. 

 

A pedido do requerente, poderá haver o 

arquivamento da íntegra do contrato 

que deu origem ao extrato eletrônico 

relativo a bens móveis. Para bens 

imóveis, o extrato deve ser 

acompanhado obrigatoriamente por 

cópia simples da íntegra do contrato. 

 

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 Fundo para a 

Implementação e Custeio do Sistema 

Eletrônico dos Registros Públicos 

(FICS), 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

/367137/camara-conclui-votacao-e-mp-

que-moderniza-cartorios-vai-a-sancao  

 

Retorne ao índice 

  

https://www.migalhas.com.br/quentes/367137/camara-conclui-votacao-e-mp-que-moderniza-cartorios-vai-a-sancao
https://www.migalhas.com.br/quentes/367137/camara-conclui-votacao-e-mp-que-moderniza-cartorios-vai-a-sancao
https://www.migalhas.com.br/quentes/367137/camara-conclui-votacao-e-mp-que-moderniza-cartorios-vai-a-sancao
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Ipea: suspensão de reajuste 
na conta de luz pode gerar 
perda de US$ 5,5 bi ao ano 
 
Segundo instituto, projeto em 
tramitação no Congresso poderia 
reduzir 0.3% do PIB em investimentos 
privados 
 
FABIO GRANER 
BRASÍLIA 
01/06/2022 12:15 
 
comentários 

Linha de transmissão de energia que liga 

a hidrelétrica de Belo Monte à região 

Sudeste. Foto: Beth Santos/Secretaria-

Geral da PR 

 

A aprovação do projeto de decreto 

legislativo (PDL) que suspende reajustes 

de energia elétrica nos estados, em 

discussão no Congresso, poderia 

reduzir investimentos privados no país 

na área de infraestrutura em US$ 5,5 

bilhões por ano. A estimativa consta em 

nota técnica do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), assinada 

por Katia Rocha, técnica do órgão. 

 

“Uma rápida análise nos permite inferir 

que uma queda de 9 posições no ranking 

de qualidade regulatória Brasileiro 

(semelhante à observada entre 

2012/2016 a reboque da MP 579) tem o 

potencial de diminuir os investimentos 

privados futuros da ordem de 0.3% PIB 

/ a.a., cerca de USD 5,5 Bilhões/ a.a., 

equivalente a um terço do custo da usina 

de Belo Monte por ano”, diz o 

documento divulgado hoje na página do 

Ipea. “Numa economia que investiu 

menos de 2% PIB ano em infraestrutura 

econômica na última década (somando-

se aqui público e privado), tal valor 

representa uma queda de 30% nos 

investimentos privados”, completa o 

texto. 

 

O Ipea hoje é comandado por Erik 

Figueiredo, que trabalhou diretamente 

com o ex-secretário de política 

econômica do Ministério da 

Economia e hoje ministro de Minas e 

Energia, Adolfo Sachsida. Ao 

assumir o instituto, ele tem buscado 

colocá-lo mais presente nos debates do 

dia a dia da economia. 

 

Nesse contexto, Figueiredo também 

assina uma nota técnica defendendo 

melhorias no marco regulatório do setor 

elétrico, por meio do projeto de lei 

414/2021. Ele estimou que se as 

medidas previstas na proposta levarem a 

uma queda no preço da energia de 10%, 

isso produziria um aumento do PIB 

brasileiro em 0,45 ponto percentual 

(p.p.). 

 

“De uma forma mais direta, em 2021, o 

PIB brasileiro cresceu 4,60%. Caso 

tivéssemos uma energia 10% mais 

barata, esse crescimento teria sido de 

5,05%. Ou seja, quase R$ 40 bilhões a 

mais de geração de riqueza 

(considerando que o PIB de 2021 foi de 

R$ 8,7 trilhões)”, diz a nota. “No caso de 

uma redução de 20%, o impacto no PIB 

seria de 0,54 p.p. Nesse caso, teríamos 

crescido 5,14% em 2021 e produzido R$ 

45 bilhões a mais naquele ano. Para se 

ter uma ideia da distribuição dessa 

riqueza, a energia mais barata 

https://www.jota.info/autor/fabio-granerjota-info
https://www.jota.info/legislativo/ipea-suspensao-de-reajuste-na-conta-de-luz-pode-gerar-perda-de-us-55-bi-ao-ano-01062022#respond
https://www.jota.info/tudo-sobre/energia-eletrica
https://www.jota.info/tudo-sobre/congresso
https://www.jota.info/tudo-sobre/ipea
https://www.jota.info/tudo-sobre/ipea
https://www.jota.info/tudo-sobre/ministerio-da-economia
https://www.jota.info/tudo-sobre/ministerio-da-economia
https://www.jota.info/tudo-sobre/ministerio-de-minas-e-energia
https://www.jota.info/tudo-sobre/ministerio-de-minas-e-energia
https://www.jota.info/tudo-sobre/adolfo-sachsida
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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possibilitaria um incremento no PIB do 

Nordeste na ordem de R$ 6,3 bilhões”, 

completa. 

 

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/legislativo/ipea-
suspensao-de-reajuste-na-conta-de-luz-
pode-gerar-perda-de-us-55-bi-ao-ano-
01062022  
 

Retorne ao índice 

  

https://www.jota.info/legislativo/ipea-suspensao-de-reajuste-na-conta-de-luz-pode-gerar-perda-de-us-55-bi-ao-ano-01062022
https://www.jota.info/legislativo/ipea-suspensao-de-reajuste-na-conta-de-luz-pode-gerar-perda-de-us-55-bi-ao-ano-01062022
https://www.jota.info/legislativo/ipea-suspensao-de-reajuste-na-conta-de-luz-pode-gerar-perda-de-us-55-bi-ao-ano-01062022
https://www.jota.info/legislativo/ipea-suspensao-de-reajuste-na-conta-de-luz-pode-gerar-perda-de-us-55-bi-ao-ano-01062022
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STF rejeita embargos em caso 
sobre ISS na inserção de texto 
publicitário 
 
Ministros declararam a 
constitucionalidade de lei 
complementar que prevê incidência de 
ISS, e não de ICMS 
 
CRISTIANE BONFANTI 
BRASÍLIA 
01/06/2022 06:49 
 
comentários 

Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF 

 

Os ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF) rejeitaram, de forma 

unânime, embargos de declaração 

opostos contra a decisão que concluiu 

que incide ISS, e não ICMS, sobre o 

serviço de inserção de textos 

publicitários e de propaganda em 

qualquer meio. 

 

Em julgamento concluído em 8 de 

março, o STF julgou improcedente a 

ação do estado do Rio de Janeiro e 

declarou a constitucionalidade do item 

17.25 da lista anexa à Lei Complementar 

116/03, incluído pela Lei Complementar 

157/16. 

 

O dispositivo prevê a incidência do ISS 

sobre a atividade de “inserção de textos, 

desenhos e outros materiais de 

propaganda e publicidade em qualquer 

meio, exceto em livros, jornais, 

periódicos e nas modalidades de 

serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens de recepção livre e 

gratuita”. 

 

Nos embargos de declaração, o estado 

do Rio de Janeiro argumentou, entre 

outros pontos, que o STF não teria 

apreciado a argumentação de que não há 

operação mista na veiculação de 

publicidade. Quando a operação é mista, 

se o serviço estiver definido em lei 

complementar (o que é o caso em 

questão), incide apenas ISS. 

 

Para o estado, como a operação não 

envolve o fornecimento de mercadorias, 

mas apenas a prestação do serviço, a 

operação não pode ser considerada 

mista. Além disso, para o estado, a 

cobrança do ISS seria residual em 

relação à cobrança do ICMS-

Comunicação. Ou seja, a prioridade 

seria cobrar o ICMS-Comunicação. 

 

O relator, ministro Dias Toffoli, 

afirmou que não houve qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade na 

decisão. No julgamento de mérito, os 

magistrados concluíram que cabe à lei 

complementar definir os serviços de 

qualquer natureza para fins de 

incidência do ISS. No caso em questão, 

foi justamente o que ocorreu, uma vez 

que a Lei Complementar 157/16 previu 

que a atividade em discussão é tributada 

pelo ISS. 

 

Os ministros entenderam ainda que, 

pela jurisprudência do STF, mesmo que 

uma atividade seja mista, envolvendo as 

chamadas obrigações de dar e de fazer, o 

entendimento é que a tributação ocorra 

pelo ISS, a partir da adoção de um 

critério objetivo. 

https://www.jota.info/autor/cristiane-bonfantijota-info
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-rejeita-embargos-em-caso-sobre-iss-na-insercao-de-texto-publicitario-01062022#respond
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/iss
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/icms-entenda-os-aspectos-fundamentais-13052021
https://www.jota.info/tudo-sobre/estado-do-rio-de-janeiro
https://www.jota.info/tudo-sobre/estado-do-rio-de-janeiro
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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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-caso-sobre-iss-na-
insercao-de-texto-publicitario-
01062022  
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Como mentir com estatísticas 
previdenciárias 
 
A adivinhação sofisticada trazida pelo 
INSS em processos que tramitam no 
STF 
 
JOÃO BADARI 
01/06/2022 05:15 
 

Crédito: Marcelo Camargo/Agência 

Brasil 

 

No ano de 1954 o escritor e jornalista 

Darrell Huff lançou a célebre obra “How 

to lie with statistics” (Como mentir com 

estatísticas), na qual, com uma 

linguagem de fácil compreensão, 

abordou o mau uso da estatística para 

maquiar dados e notabilizar opiniões. 

 

Um clássico da década de 1950 que se 

mostra atual e continua nos indagando: 

“afinal, podemos confiar cegamente nas 

análises estatísticas?”. Aqui neste artigo 

vou abordar um tema que envolve o 

Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) e o direito dos aposentados: 

a revisão da vida toda. Iremos traçar 

um paralelo entre a obra de 1954 e as 

notas técnicas utilizadas pelo governo 

federal no processo que está sendo 

julgado pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF). 

Nem sempre podemos confiar em 

estatísticas apresentadas, pois elas 

podem ser facilmente manipuladas e 

conduzidas para o caminho que 

buscamos convencer. Analisando-se 

temas previdenciários que chegaram à 

Corte Superior, verifica-se que o INSS se 

socorre do jus terrorismo financeiro, 

deixando em segundo plano o critério 

constitucional da demanda. 

 

Tal estratégia se mostra válida e 

completamente compreendida para que 

seja tomada a melhor decisão, pois 

grandes demandas possuem 

consequências econômicas, mas a 

estratégia é válida e leal desde que os 

dados não sejam manipulados de forma 

a distorcer a realidade do processo. 

 

Para que o processo tenha decisão que 

atenda aos anseios sociais e 

constitucionais, se mostra necessário 

que as partes ajam com lealdade 

processual, trazendo informações que 

refletem a realidade da demanda aos 

julgadores. Este é um princípio básico, 

pois uma informação desencontrada ou 

manipulada pode servir como norte para 

uma conclusão injusta. Isso traz a 

necessidade de discutir métodos 

estatísticos e seus termos, para que os 

cidadãos e julgadores se protejam da má 

utilização. 

 

Na revisão da vida toda, os aposentados 

buscam que o INSS utilize em seus 

cálculos os salários de contribuição 

recolhidos anteriores a julho de 1994, 

pois foram sumariamente 

desconsiderados pela autarquia. É uma 

questão de segurança jurídica, 

envolvendo o fato de que estes 

aposentados foram prejudicados por 

uma regra de transição mais 

desvantajosa que a regra permanente. 

 

https://www.jota.info/autor/joao-badari
https://www.jota.info/tudo-sobre/revisao-da-vida-toda
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.jota.info/tudo-sobre/stf
https://www.emerenciano.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Logo-Jota.jpg
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E para se defender nesta ação o INSS 

utilizou argumentos econômicos 

baseados em estatísticas, buscando 

trazer ao debate o custo da decisão, caso 

favorável aos aposentados. 

Primeiramente juntou no processo uma 

Nota Técnica segundo a qual a ação 

custaria R$ 46 bilhões em dez anos, e 

após o processo ser concluído com 6 

votos favoráveis aos aposentados, 

apresentou a um jornal de grande 

circulação uma Nota Técnica que 

aumentava o custo para R$ 360 bilhões 

em 15 anos. 

 

É notório que o INSS aplique este 

mecanismo quando um processo se 

encaminha ao Supremo Tribunal 

Federal, privilegiando aterrorizar pelo 

custo, buscando a sobreposição de 

princípios constitucionais e direitos 

fundamentais por critérios econômicos. 

 

Mas aqui trazemos a ressalva: estas 

estatísticas refletem a realidade? Por 

meio de cinco simples perguntas, que 

são os pilares do livro de Huff, podemos 

concluir que elas manipulam os dados 

em favor do INSS. São elas: 

 

1) Quem diz isso? 
 
Aqui verificamos se existe ou não 

parcialidade de quem traz o estudo ou 

afirmação, e neste caso o estudo é 

realizado pelo maior interessado: o 

INSS. Ou seja, carece de imparcialidade. 

 

2) Como é que ele sabe? 
 
Devemos aqui observar a qualidade dos 

dados utilizados para a realização do 

estudo, prezando pelo conhecimento das 

amostras utilizadas. Na Nota Técnica 

está expresso que sua elaboração se deu 

por suposições e não havia dados 

confiáveis para a elaboração do parecer. 

 

A qualidade dos dados utilizados, 

conforme está em seu texto, não permite 

de forma segura trazer uma conclusão 

precisa. E também trabalha com 

suposições, que, por óbvio, não podem 

ser consideradas científicas. 

Portanto, ele não sabe. 

 

3) O que está faltando? 
 
Faltam dados. Ambas as notas carecem 

de dados relevantes para chegarmos a 

um valor, sejam estes específicos, como 

o número de quantos benefícios de 

aposentados rurais especiais foram 

excluídos do cálculo, e dados gerais, 

como a expectativa de vida considerada 

para se aferir o valor futuro (10/15 anos) 

a ser pago nos benefícios revisados. 

 

4) Alguém mudou de assunto? 
 
O INSS apresenta duas notas técnicas 

(NT SEI 4921/20 e NT 12/2022 Dirben) 

completamente diferentes, seja no custo 

apresentado, na metodologia de cálculo 

e até mesmo nos parâmetros legais de 

quem se beneficiaria com este 

julgamento. 

 

5) Isto faz sentido? 
 
Nenhum, e darei alguns exemplos que 

estão explícitos nos pareceres: trabalha 

com suposição de que 50% dos 

aposentados irão ajuizar a ação, inclui 

períodos e benefícios em que a lei exclui 

o direito de revisão, utiliza em um dos 

estudos até mesmo benefícios cessados e 

suspensos, uso de amostragem aleatória 

com valor superior a duas vezes a média 

paga pelo INSS, utilização de benefícios 

por incapacidade com prazo de 15 anos 

(sendo que a lei determina 120 dias), 

dentre outros. 

 

Além destas cinco questões, no capítulo 

3 do livro Huff trata dos “numerozinhos 

que não estão lá”, enfatizando que uma 
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nota com uso de estatísticas por vezes 

deixa de lado informações relevantes 

para o correto entendimento sobre o que 

se busca comprovar. E no caso da 

revisão da vida toda um 

importante “numerozinho que não está 

lá” é o prazo de dez anos para o 

aposentado pedir a sua revisão, previsto 

no artigo 103 da Lei 8.213/99. 

 

Se a aposentadoria tem mais de dez 

anos, este aposentado pode ter o direito, 

mas não poderá mais exigi-lo, em razão 

do prazo legal ter esgotado. E isso é de 

suma importância para a busca do custo 

desta ação, pois utilizar na conta pessoas 

que não podem mais exigir este direito é 

uma maneira clara de manipular os 

dados, inflando o custo e não trazendo a 

clareza sobre o que se busca demonstrar. 

 

E mais: a nota apresentada ao STF expõe 

que os anos em que decaíram o direito 

são os que mais sobem o benefício, e 

ainda assim os mantém na conta. 

 

Deformações estatísticas ocorrem 

constantemente quando alguém de uma 

área do conhecimento se lança a utilizar 

dados de outra área, desconhecendo as 

particularidades desta. Na apresentação 

pelo INSS das notas técnicas ocorreram 

fugas das realidades da ação, causando 

enormes distorções nos números. 

 

Até mesmo confrontando os dois 

estudos econômicos apresentados pelo 

INSS as conclusões e metodologias são 

completamente diferentes, pois cada 

uma foi realizada por quem não 

conhecia o básico da ação: para quem 

não será benéfica, até quando cabe a 

ação, a partir de qual data poderá ser 

aplicada, dentre outros 

questionamentos básicos, porém 

fundamentais, para a estimativa. 

 

No livro de Huff, encontramos a 

afirmação de que contadores, 

administradores e economistas, por 

conhecerem a origem dos números e de 

como manipulá-los, utilizam estes a seu 

favor, sendo uma arte a de contorcer os 

números e as estatísticas para provar 

aquilo que se deseja. 

 

O político Benjamin Disraeli já nos 

alertava em 1800: “Há três tipos de 

mentira: as comuns, as deslavadas e as 

estatísticas”. Tomemos cuidado com as 

informações que nos são passadas. 

 

JOÃO BADARI – Advogado 

especialista em direito previdenciário e 

diretor de demandas judiciais do 
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