
ANO V • Edição simultânea: Rio de Janeiro e São Paulo • Quinta-feira, 21 de outubro de 2021 • Nº 1176 • R$ 1,00

www.diariodoacionista.com.br

cyan magenta  amarelo  preto

STF derruba
cobrança de
honorário de
trabalhador 

JUSTIÇA GRATUITA

O STF (Supremo Tribunal
Federal) derrubou ontem o
trecho da reforma trabalhista
que permite a cobrança de
honorários a trabalhadores
que ficarem vencidos em pro-
cessos judiciais, mesmo que
sejam considerados hipossu-
ficientes e cumpram os requi-
sitos para ter acesso à Justiça
gratuita. O placar do julga-
mento foi 6 a 4. Os ministros
Edson Fachin, Alexandre de
Moraes, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia, Ricardo Lewandowski
e Rosa Weber votaram para
reverter as mudanças na le-
gislação trabalhista aprova-
das pelo Congresso em 2017,
enquanto Luiz Fux, Luís Ro-
berto Barroso, Kassio Nunes
Marques e Gilmar Mendes se
posicionaram no sentido
oposto. PÁGINA 2

Em uma derrota do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), o plenário da Casa rejeitou na noite de ontem a PEC
(proposta de emenda à Constituição) que, entre outros pontos, am-
plia a influência do Congresso no CNMP (Conselho Nacional do Mi-
nistério Público). Faltaram 11 votos. O texto do relator Paulo Maga-
lhães (PSD-BA) foi rejeitado por 297 votos a favor e 182 contra -para
passar, a PEC precisava do apoio mínimo de 308 deputados (de um

total de 513). Os deputados votariam o texto original, do deputado
Paulo Teixeira (PT-SP), mas Arthur Lira encerrou a sessão após con-
versar com alguns parlamentares. Segundo líderes do centrão, havia
os votos necessários para aprovar a medida, bandeira de Arthur Li-
ra, mas houve traições na reta final. A PEC é criticada por ampliar o
número de indicações de Câmara e Senado no órgão, o que é visto
como uma brecha para aumentar a interferência política. PÁGINA 3

Câmara rejeita PEC para mudar CNMP 
MP

As centrais sindicais se uni-
ram ontem para reiterar o posi-
cionamento em defesa de um
auxílio de R$ 600, depois que o
Palácio do Planalto recuou do
anúncio do novo Bolsa Família
de R$ 400 na terça-feira passada.
CUT, Força Sindical, UGT, CTB
(Central de Trabalhadores e Tra-
balhadoras do Brasil),  NCST
(Nova Central Sindical de Traba-
lhadores) e outras assinaram
uma carta conjunta pedindo
proteção da população e comba-
te à fome. "Propomos que o Con-
gresso trate com urgência máxi-
ma a ampliação da cobertura da
proteção de renda através do
Bolsa Família", diz o texto.  Para
Ricardo Patah (foto), presidente
da UGT, a situação em que a fo-
me chegou no Brasil justifica o
aumento no valor. PÁGINA 2

BOLSA FAMÍLIA

COVID-19

Centrais defendem tributação
de fortunas para pagar ‘R$ 600’

UGT

Após quase seis meses de investigação, com mais
de 600 mil mortos pela Covid no Brasil e uma contes-
tada conduta do governo federal na pandemia, a CPI
instalada pelo Senado para investigar as ações e
omissões da gestão Jair Bolsonaro (foto) diante da
doença chegou à reta final com a proposta de puni-

ção do presidente da República por nove crimes. O
relatório final apresentado ontem pelo senador Re-
nan Calheiros, relator da CPI da Covid, sugere que
Bolsonaro seja indiciado sob as acusações, dentre
outras, de prevaricação, charlatanismo, crimes con-
tra a humanidade e de responsabilidade. PÁGINA 3

Estado retoma
aulas 100%
presencial na
segunda-feira

EDUCAÇÃO

Cerca de 725 mil alunos da
rede estadual de ensino do Rio
de Janeiro retornarão às aulas
100% presenciais na próxima
segunda-feira. A decisão pelo
fim do ensino híbrido (presen-
cial e remoto) foi tomada on-
tem, a partir da confirmação de
que a maioria dos profissionais
de educação está com o esque-
ma vacinal completo, bem co-
mo o grande número de crian-
ças e adolescentes vacinadas
contra a Covid-19. A secretaria
estadual de educação também
cita a queda de casos e de óbi-
tos pela doença nos 92 municí-
pios fluminenses.  “Mais de
95% dos funcionários dos colé-
gios tomaram a primeira dose e
mais de 85% já receberam a se-
gunda ou a dose única. PÁGINA 4

Detenções 
na fronteira
atingem marca
histórica

EUA/MÉXICO

Agentes americanos detive-
ram mais de 1,7 milhão de mi-
grantes na fronteira dos Esta-
dos Unidos com o México du-
rante o ano fiscal de 2021, en-
cerrado em setembro. A cifra é
a mais alta já registrada, de
acordo com dados do Serviço
de Alfândegas e Proteção das
Fronteiras (CBP, na sigla em
inglês) obtidos pelo jornal The
Washington Post. As travessias
ilegais cresceram no período
após a posse do presidente Joe
Biden, em janeiro. Os meses
com mais detenções, de acordo
com os registros, foram julho e
agosto -em cada um, mais de
200 mil migrantes foram presos
entre os dois países, quando a
média mensal em anos ante-
riores era 50 mil. PÁGINA 4

CPI pede indiciamento de 
Bolsonaro por nove crimes

/ABRASIL

Salário mínimo R$ 1.100,00
Ufir R$ 3,7053
Taxa Selic
(23/09) 6,25%
Poupança 3
(21/10) 0,36%
TR (prefixada)
(29/8/2017) 0,0098

IGP-M -0,64% (set.)
IPCA 1,16% (set.)
CDI
0,28 até o dia 19/out
OURO
BM&F/grama R$ 318,60
EURO Comercial 
Compra: 6,4755 Venda: 6,4761

EURO turismo 
Compra: 6,5592 Venda: 6,7392
DÓLAR Ptax - BC
Compra: 5,5565 Venda: 5,5571
DÓLAR comercial
Compra: 5,5877 Venda: 5,5583
DÓLAR turismo
Compra: 5,5878 Venda: 5,7678

BANCO INTER UNT N2 48.15 +6.95 +3.13

BANCO INTER PN N2 16.27 +5.17 +0.80

LOCAWEB ON NM 22.48 +5.19 +1.11

B3 ON NM 13.11 +4.71 +0.59

BRADESCO ON N1 18.46 +3.30 +0.59

GETNET BR UNT 8.35 −8.24 −0.75

PETZ ON NM 21.40 −4.51 −1.01

MELIUZ ON NM 4.26 −3.84 −0.17

GOL PN N2 18.12 −3.62 −0.68

USIMINAS PNA N1 14.97 −3.98 −0.62

VALE ON NM 76.41 −3.28 −2.59

PETROBRAS PN N2 28.41 +1.43 +0.40

B3 ON NM 13.11 +4.71 +0.59

BRADESCO PN N1 21.61 +3.00 +0.63

ITAUUNIBANCOPN N1 24.90 +2.30 +0.56

Maiores Altas Maiores Baixas Mais Negociadas Fechamento %

Preço % Oscil. Preço % Oscil.

Bolsas no mundo

INDICADORES

Dow Jones 35.609,34 +0,43

NASDAQ Composite 15.121,678 -0,05

Euro STOXX 50 4.173,7 +0,10

CAC 40 6.705,61 +0,54

FTSE 100 7.223,1 +0,08

DAX 15.522,92 +0,05

Preço % Oscil.

IBOVESPA: 0,10% / 110.786,43 / 113,67 / Volume: 31.505.426.322 / Quantidade: 4.673.091

PÁGINA 4

Real alcance da
decisão do STF no

julgamento do tema
962 da repercussão

geral

Justiça
Direito &
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Economia

Bolsa tem recuperação
fraca com mercado
atento ao Auxílio Brasil

A Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) subiu 0,1%, a
110.786 pontos, ontem, longe
de recuperar as perdas de
3,28% da véspera geradas pela
pressão do presidente Jair Bol-
sonaro para que as parcelas do
novo Bolsa Família, o Auxílio
Brasil, sejam elevadas de R$
300 para R$ 400, acrescentan-
do cerca de R$ 30 bilhões em
despesas à União acima do te-
to de gastos.

O dólar recuou 0,58%, a R$
5,562, anulando apenas par-
cialmente o forte ganho da
véspera, quando o mercado de
câmbio também refletiu os te-
mores da ameaça fiscal repre-
sentada pela intenção do go-
verno em aumentar os gastos
com a aproximação da corrida
eleitoral de 2022. Na terça-fei-
ra, o dólar saltou 1,35%, a R$
5,59, máxima de fechamento

desde 15 de abril (R$ 5,62).
Ontem, o Banco Central vol-

tou a vender lotes de contratos
de swap cambial tradicional
em dois leilões, um extraordi-
nário e outro previsto em ca-
lendário, despejando no mer-
cado futuro o equivalente a
US$ 1,2 bilhão (R$ 6,6 bilhões).

Nos Estados Unidos, os ín-
dices Dow Jones e S&P 500
avançaram 0,43% e 0,37%, im-
pulsionados por empresas di-
vulgando balanços acima das
expectativas dos analistas. O
Nasdaq fechou em leve queda
de 0,05%.

O petróleo Brent, referência
mundial, subiu 0,85%, a US$
85,80 (R$ 476,31). Os preços da
commodity saltaram com a di-
vulgação de dados que mos-
tram que o principal estoque
dos Estados Unidos atingiu seu
nível mais baixo em três anos.
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Centrais querem tributação de
fortunas para bancar ‘R$ 600’
JOANA CUNHA/FOLHAPRESS

A
s centrais sindicais se
uniram ontem para
reiterar o posiciona-

mento em defesa de um auxílio
de R$ 600, depois que o Palácio
do Planalto recuou do anúncio
do novo Bolsa Família de R$ 400
na terça-feira passada.

CUT, Força Sindical, UGT,
CTB (Central de Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil),
NCST (Nova Central Sindical de
Trabalhadores) e outras assina-
ram uma carta conjunta pedin-
do proteção da população e
combate à fome.

"Propomos que o Congresso
trate com urgência máxima a
ampliação da cobertura da pro-
teção de renda através do Bolsa
Família", diz o texto.

A ideia é que a renda alcance
os R$ 600, chegando a R$ 1.200
em casos de mães chefes de fa-
mília. As centrais defendem que
o financiamento seja feito a par-
tir de tributação sobre fortunas,
altas rendas, lucros e dividendos.

Para Ricardo Patah, presi-
dente da UGT, a situação em
que a fome chegou no Brasil jus-
tifica o aumento no valor.

"Na nossa visão, tem tanta
gente passando fome, desalenta-
da e na miséria. Independente-
mente dos procedimentos de te-
to de gastos, o auxílio emergen-
cial de R$ 600 seria o ideal. O po-
vo está passando fome. E os R$
600 não só tirariam da miséria
milhões de pessoas como fariam
a economia rodar", afirma Patah.

Miguel Torres, presidente da
Força Sindical, também diz que

o governo precisa ajudar a com-
bater a fome e o desemprego.
"Com lágrimas de crocodilo,
Bolsonaro só quer dar osso duro
de roer para o povo", afirma.

Segundo Antonio Neto, presi-
dente da CSB (Central dos Sindi-
catos Brasileiros), é uma contra-
dição indecente o Brasil ser um
dos maiores produtores de grãos
do mundo, por exemplo, e parte
da população estar em situação
de insegurança alimentar.

"Não é possível aceitar que,
neste momento, irmãos brasilei-
ros tenham que revirar lixo e
disputar ossos para se alimen-
tar. É urgente a ampliação do
Bolsa Família para R$ 600, pois a
fome não espera", diz Neto.

No texto elaborado pelos sin-
dicalistas, eles afirmam que o
"desgoverno Bolsonaro" aban-

donou a nação.
"(O governo) foge das suas

responsabilidades de enfrentar
a crise sanitária, atrasa o provi-
mento de vacina, reduz o valor
do Auxílio Emergencial e não
apresenta política econômica de
desenvolvimento, acentuando o
desemprego ou gerando empre-
go precário sem proteção labo-
ral, social, previdenciária e sin-
dical", diz a nota.

"O resultado se expressa em
cenas dantescas como aquela
fotografia capturada no instante
em que brasileiros procuravam
comida em um caminhão de li-
xo em Fortaleza ou aquela em
que moradores do Rio de Janei-
ro aglomeraram-se para pegar
restos de carne rejeitados por
supermercados", ainda segundo
o texto.

MERCADOS

Intenção de consumo das
famílias fica estável em outubro
VITOR ABDALA/ABRASIL 

A intenção de consumo das
famílias ficou estável na passa-
gem de setembro para outubro
deste ano, segundo pesquisa di-
vulgada ontem pela Confedera-
ção Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Com o resultado, o indicador in-
terrompeu uma sequência de
quatro altas mensais.  

Em relação a outubro do ano
passado, no entanto, foi regis-
trada uma alta de 6,6%, a quar-
ta taxa positiva neste tipo de
comparação.

Na passagem de setembro pa-

ra outubro deste ano, apenas
dois dos sete componentes do
indicador tiveram alta: as avalia-
ções sobre emprego atual (1,7%)
e sobre perspectiva profissional
(1,3%). A análise sobre renda
atual manteve-se estável nos
dois meses.

Por outro lado, quatro com-

CNC

Lula defende auxílio de R$ 600 
após Bolsonaro anunciar R$ 400
JOÃO PEDRO
PITOMBO/FOLHAPRESS

Um dia depois de o governo
Jair Bolsonaro confirmar que o
Auxílio Brasil terá um valor mé-
dio de R$ 400, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de-
fendeu que o benefício concedi-
do às famílias seja de R$ 600.

"Eu estou vendo agora Bolso-
naro dizer que vai dar um auxílio

emergencial de R$ 400 que vai
durar até o final do ano que vem.
E tem muita gente dizendo 'não,
a gente não pode aceitar porque
é um auxílio emergencial eleito-
ral'. Não, eu não penso assim",
afirmou Lula, em entrevista à rá-
dio A Tarde, de Salvador.

Líder nas pesquisas de inten-
ção de voto para à Presidência
em 2022, segundo o Datafolha, o
petista lembrou que o PT defen-

de, há cinco meses, o retorno do
auxílio emergencial de R$ 600 e
diz não ver motivos para o parti-
do criticar o aumento do benefí-
cio concedido às famílias.

O petista defendeu que o par-
tido continue pleiteando o au-
mento do auxílio para R$ 600
"porque o povo merece". E disse
que esta questão não deve ser
tratada sob a ótica eleitoral e
que "não se pode querer que o

povo continue na miséria" por
causa das eleições de 2022.

"O que nós queremos é que
Bolsonaro dê o auxílio emergen-
cial de R$ 600. 'Ah, ele vai tentar
tirar proveito disso'. Olha, isso é
problema dele. E é problema da
sabedoria do povo. Se alguém
acha que vai ganhar o povo por-
que vai dar um salário emergen-
cial de R$ 600, paciência", disse
o petista.

STF derruba cobrança de honorário
de trabalhador na Justiça gratuita
MATHEUS TEIXEIRA/FOLHAPRESS

O STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) derrubou ontem o trecho
da reforma trabalhista que permi-
te a cobrança de honorários a tra-
balhadores que ficarem vencidos
em processos judiciais, mesmo
que sejam considerados hipossu-
ficientes e cumpram os requisitos
para ter acesso à Justiça gratuita.

O placar do julgamento foi 6 a
4. Os ministros Edson Fachin,
Alexandre de Moraes, Dias Tof-
foli, Cármen Lúcia, Ricardo Le-
wandowski e Rosa Weber vota-
ram para reverter as mudanças
na legislação trabalhista aprova-
das pelo Congresso em 2017, en-

quanto Luiz Fux, Luís Roberto
Barroso, Kassio Nunes Marques
e Gilmar Mendes se posiciona-
ram no sentido oposto.

Assim, foi revogada a norma
que determinava que o empre-
gado poderia ser obrigado a usar
recursos conquistados em ou-
tros processos para quitar hono-
rários cobrados na ação em que
ficou vencido.

A decisão representa uma
derrota à reforma trabalhista,
uma vez que a autorização para
ampliar as hipóteses de cobran-
ça à parte que perdeu o litígio
era considerada um dos pilares
das alterações na CLT (Consoli-
dação das Leis do Trabalho).

Na época da discussão do te-
ma no Legislativo, parlamenta-
res afirmaram que a medida era
importante para desestimular o
ingresso de novas ações e desa-
fogar o Judiciário para torná-lo
mais eficiente.

No STF, porém, prevaleceu o
entendimento de que a norma
viola a Constituição pelo fato de
limitar o acesso à Justiça a pessoas
menos favorecidas. O Supremo
julgou procedente a ação apre-
sentada pela PGR (Procuradoria-
Geral da República) contra esse
trecho da reforma trabalhista.

Por outro lado, por maioria, os
magistrados decidiram manter a
mudança na lei que autoriza que

o usuário da gratuidade da Justi-
ça seja cobrado a pagar as custas
processuais caso se ausente, sem
justificativa, à audiência judicial
da causa em tramitação.

O julgamento do caso foi ini-
ciado em 2018, mas foi interrom-
pido por pedido de vista (mais
tempo para análise) de Fux e re-
tomado na última semana.

Relator do caso, Barroso ficou
vencido ao defender a possibili-
dade de trabalhadores serem
condenados a pagar honorários
caso percam uma ação apresen-
tada contra uma empresa. O
magistrado defendeu que a me-
dida era proporcional e não li-
mitava o acesso ao Judiciário.

REFORMA

Insuficiência para
cumprir regra de ouro
cai para R$ 93,9 bi

EMISSÃO DE TÍTULOS

WELLTON MÁXIMO/ABRASIL 

A insuficiência de recursos
para cumprir a regra de ouro –
espécie de teto para a emissão
de títulos da dívida pública –
caiu de R$ 164 bilhões para R$
93,9 bilhões. A nova estimativa
consta de ofício enviado on-
tem pelo Ministério da Econo-
mia ao Congresso Nacional.  

O ofício alterou o Projeto de
Lei do Congresso Nacional
9/2021, enviado em junho e
que tramita na Comissão Mista
de Orçamento. O projeto pede
a abertura de crédito suple-
mentar para que o governo
emita títulos da dívida pública
e garanta despesas como o pa-
gamento de aposentadorias,
pensões, salários do funciona-
lismo e benefícios sociais.

Segundo o Ministério da
Economia, a redução da esti-
mativa em R$ 70,1 bilhões foi
possível por causa do excesso
de arrecadação neste ano, mo-
tivada pela recuperação da
economia. Os esforços de ajus-
te fiscal, com redução de al-
guns gastos obrigatórios, tam-
bém contribuíram para a dimi-
nuição da insuficiência da re-
gra de ouro.

Originalmente, o Orçamen-
to de 2021 previa R$ 453,7 bi-
lhões em emissão de títulos da
dívida pública condicionados
à autorização do Congresso.
Em junho, o valor tinha caído
para R$ 164 bilhões por causa
do crescimento da arrecada-
ção neste ano e de medidas co-
mo a devolução de títulos pú-
blicos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) para o Te-
souro Nacional.

Os gastos que ainda depen-

dem de aprovação da maioria
absoluta do Congresso para
serem financiados por títulos
da dívida pública são o paga-
mento de benefícios do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social
(INSS) em novembro e dezem-
bro deste ano. O ofício ressalta
que a aprovação dos R$ 93,9
bilhões é “imprescindível para
fazer frente a essas despesas
obrigatórias, uma vez que não
há certeza sobre a disponibili-
dade de excessos de arrecada-
ção até o final do exercício pa-
ra tanto”.

CONSTITUIÇÃO
Instituída pelo Artigo 167

da Constituição, a regra de
ouro estabelece que o gover-
no só pode emitir dívida pú-
blica para rolar (renovar) a
própria dívida ou para cobrir
despesas de capital, como in-
vestimentos em obras públi-
cas e amortizações. Para co-
brir gastos correntes, como os
citados anteriormente, o go-
verno precisa pedir autoriza-
ção do Congresso.

Desde 2018, o governo tem
estourado a regra de ouro e pe-
dido, todos os anos, autoriza-
ção ao Congresso para finan-
ciar gastos correntes com en-
dividamento público. Por
meio dos títulos da dívida pú-
blica, o governo pega dinheiro
emprestado dos investidores
para honrar compromissos.
Em troca, compromete-se a
devolver os recursos daqui a
alguns anos com alguma cor-
reção, que pode seguir a taxa
Selic (juros básicos da econo-
mia), a inflação, o câmbio ou,
no caso de títulos prefixados,
ser definida com antecedên-
cia, no momento da emissão.

ponentes tiveram queda de se-
tembro para outubro: acesso ao
crédito (-0,7%), nível de consu-
mo atual (-0,4%), perspectiva
de consumo (-1,8%) e momen-
to para a compra de bens durá-
veis (-1%).

Já na comparação com outu-
bro do ano passado, tiveram
crescimento os componentes de
emprego atual (6,4%), perspec-
tiva profissional (6,9%), renda
atual (4,3%), nível de consumo
atual (12,1%) e perspectiva de
consumo (19,6%). Dois compo-
nentes tiveram queda: momen-
to para duráveis (-0,9%) e acesso
ao crédito (-1%).
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País/São Paulo

Varejo paulistano
cresce 33,8% na 1a

quinzena de outubro

ACSP

CAMILA BOEHM/ABRASIL 

O varejo paulistano registrou
alta de 33,8% na primeira quin-
zena de outubro na compara-
ção com o mesmo período de
setembro, segundo Balanço de
Vendas da Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP), com
base em amostra da Boa Vista
S.A. No entanto, o varejo não re-
cuperou os patamares anterio-
res ao período da pandemia.  

A entidade avalia que o re-
sultado desse mês foi impulsio-
nado pelas compras de presen-
tes para o Dia das Crianças e
pelas vendas no e-commerce.
De acordo com o economista
da ACSP Marcel Solimeo, o re-
sultado está alinhado com pes-
quisa anterior que havia apon-
tado a intenção de 35,7% dos
brasileiros em presentear os fi-
lhos na data. 

“O indicador é sempre me-
lhor em outubro porque há
uma data comemorativa e, na-
turalmente, possibilita maior
movimentação para o varejo”,
explicou.

Dados preliminares da
ACSP, comparando a primeira
quinzena de outubro deste ano
com o mesmo período de 2020,
apontam para alta de 17,6% nas
vendas do varejo. Consideran-
do os meses de setembro de
2021 e 2020, houve alta de
24,4%, segundo a entidade.

Segundo Solimeo, apesar de
positivos, os números não atin-
giram o mesmo patamar regis-
trado em 2019, ou seja, antes
dos impactos do período de
pandemia. Na comparação en-
tre os meses de setembro de
2019 e 2021, houve queda de
2,6% nas vendas. O resultado
preliminar de outubro de 2021
– considerando os primeiros 15
dias -, em comparação com o
mesmo período de 2019, mos-
trou recuo de 0,5%.

“Com menos restrições e
mais tempo para se programa-
rem, os consumidores estão aos
poucos indo às compras. Assim,
estamos recuperando o pata-
mar de vendas anterior, mas
não as perdas ocorridas durante
a pandemia”, disse Solimeo.

O economista avalia que o
crescimento efetivo só deve ser
registrado a partir de dezem-
bro. Para ele, o ritmo da vacina-
ção, a retomada da confiança
do consumidor para compras,
a continuidade do auxílio
emergencial e a oferta de crédi-
to disponível no mercado são
fatores que devem influenciar
no indicador do varejo. “O au-
xílio emergencial tem ajudado
até aqui os mais pobres e por is-
so é essencial que seja mantido.
O fator negativo tem sido a in-
flação e o desemprego que con-
tinuam em patamares altos”,
acrescentou.

COVID-19

A
pós quase seis meses
de investigação, com
mais de 600 mil mor-

tos pela Covid no Brasil e uma
contestada conduta do governo
federal na pandemia, a CPI insta-
lada pelo Senado para investigar
as ações e omissões da gestão Jair
Bolsonaro diante da doença che-
gou à reta final com a proposta
de punição do presidente da Re-
pública por nove crimes.

O relatório final apresentado
ontem pelo senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), relator da
CPI da Covid, sugere que Bolso-
naro seja indiciado sob as acu-
sações, dentre outras, de preva-
ricação, charlatanismo, crimes
contra a humanidade e de res-
ponsabilidade.

A votação do documento na
comissão -composta por 11 titu-
lares, dos quais 7 formaram um
grupo que atuou em conjunto
para chegar ao texto final- deve
ocorrer no próximo dia 26.

Instalada pelo presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-
MG), após determinação do mi-
nistro do STF (Supremo Tribunal
Federal) Luís Roberto Barroso,
que atendeu ao pedido de um
grupo de senadores, a CPI não
tem, por si só, poder de impor as
responsabilizações jurídicas. Mas
seu trabalho será levado à PGR
(Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca), a quem cabe avaliar even-
tuais medidas contra Bolsonaro.

Depois de um mal-estar no
G7, grupo majoritário do cole-
giado, por causa de vazamentos
nos últimos dias do texto em
preparação por Renan, um acor-
do entre os senadores acabou
levando à inclusão de 66 pes-
soas e duas empresas (Precisa e
VTCLog), por um total de 23 cri-
mes, no relatório final.

Na lista estão 11 pessoas liga-
das à Prevent Senior, incluindo
seus donos e médicos -ao longo
da comissão, a empresa foi acu-
sada, dentre outros pontos, pela
distribuição do chamado "kit
Covid" a pacientes e de testes
feitos em pessoas internadas em
unidades hospitalares sem au-
torização prévia.

Em relação ao relatório final,
Renan recuou e mudou alguns
pontos do texto que vinha pre-
parando -e que contava com 70
pessoas e duas empresas na su-
gestão de indiciamento.

O relator também retirou a
recomendação de indiciar Jair
Bolsonaro pelos crimes de ge-
nocídio contra a população in-
dígena e homicídio. Com isso, a
proposta de responsabilização
do presidente passou a contar
com 9 tipificações de crimes -
anteriormente eram 11.

Além de prevaricação, char-
latanismo, crimes contra a hu-
manidade (nas modalidades ex-
termínio, perseguição e outros
atos desumanos, do Tratado de
Roma) e de responsabilidade
(previsto na lei 1.079/1950, por

violação de direito social incom-
patibilidade com dignidade,
honra e decoro do cargo), Renan
decidiu atribuir a Bolsonaro os
crimes de epidemia com resul-
tado, infração de medida sanitá-
ria preventiva, incitação ao cri-
me, falsificação de documento
particular e emprego irregular
de verbas públicas.

Parte dos senadores, como
Omar Aziz (PSD-AM), presiden-
te da comissão, discordava de
apontamentos da minuta do pa-
recer de Renan. O texto, por isso,
foi alterado após conversa dos
parlamentares que terminou na
noite de terça-feira.

Sem citar o procurador-geral
da República, Augusto Aras, que
receberá os trechos do relatório
referentes a Jair Bolsonaro e au-
toridades com foro especial, Re-
nan disse que a "histórica não
perdoa os omissos e responsabi-
lizará os covardes".

Na mesma linha, Aziz tam-
bém disse que os membros não
vão "permitir que nenhum cida-
dão, seja autoridade que for,
achar que pode engavetar esse
relatório".

Renan desistiu de incluir a
proposta de indiciamento do se-
nador Flávio Bolsonaro (Patrio-
ta-RJ) pelo crime de advocacia
administrativa e improbidade
administrativa, por ele ter inter-
mediado uma reunião de repre-
sentantes da Precisa Medica-
mentos no BNDES.

O filho mais velho do presi-
dente Bolsonaro vai responder,
se a sugestão de Renan for aceita
pelos órgãos competentes, ape-
nas pelas ações de dissemina-
ção de fake news, tipificada no
crime de incitação ao crime.

Dois de seus irmãos, o verea-
dor Carlos Bolsonaro (Republi-
canos) e o deputado federal
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP),

também foram incluídos no do-
cumento final, com propostas de
indiciamento por esses crimes.

No relatório, além do presi-
dente Jair Bolsonaro, há propos-
tas de indiciamento de quatro
ministros, três ex-ministros,
duas empresas, empresários e
médicos que defendem trata-
mentos ineficazes.

Após conversa com colegas,
Renan também deixou de apon-
tar o crime de incitação ao crime,
por disseminar fake news, e reti-
rou o pastor Silas Malafaia da lis-
ta de pedidos de indiciamento.

Também excluiu da lista
Emanuel Catori, sócio da Bel-
cher Farmacêutica, antes citado
por suposto crime de improbi-
dade administrativa, além do
presidente da Funai, Marcelo
Augusto Xavier da Silva (genocí-
dio indígena), e do secretário es-
pecial da Sesai (Saúde Indíge-
na), Robson Santos da Silva (ge-
nocídio indígena).

Dividido em 16 capítulos, o
relatório tem 1.180 páginas. O
texto sugere a aprovação de 17
projetos de mudança em leis e
na Constituição. Por exemplo,
para criar crime por difusão de
fake news e pensão especial aos
jovens órfãos da pandemia.

Estão na lista de pedidos de
indiciamento os ministros Braga
Netto (Defesa), Onyx Lorenzoni
(Trabalho e Previdência) e Mar-
celo Queiroga (Saúde). Além de-
les, o líder do governo na Câma-
ra, Ricardo Barros (PP-PR), e os
ex-ministros Eduardo Pazuello,
Ernesto Araújo e Osmar Terra
(MDB-RS).

Renan pede investigações
contra médicos e empresários
ligados à Prevent Senior, mem-
bros do suposto gabinete para-
lelo de assessoramento de Bol-
sonaro, pessoas que teriam di-
vulgado fake news na pande-

mia, além de empresários e ex-
funcionários do governo envol-
vidos em negociações de vacina
sob suspeita.

As empresas Precisa Medica-
mentos, responsável por nego-
ciar a Covaxin, e a VTCLog, que
têm contratos de armazena-
mento de produtos da Saúde,
são as únicas que Renan pede
para indiciar.

Renan sugere encaminhar o
texto ao Ministério Público Fede-
ral, entre outros órgãos, para aná-
lise dos pedidos de indiciamento.
Também recomenda remeter os
papéis ao Tribunal Penal Interna-
cional para avaliar possíveis cri-
mes contra a humanidade.

O senador quer que o Ministé-
rio da Saúde abra novo processo
de licitação para serviços de ar-
mazenagem de insumos do SUS,
hoje feitos pela VTCLog, uma das
empresas citadas no relatório.

Recomenda ainda abertura de
ação civil para cobrar a repara-
ção, de Barros e de outros nomes 
, por dano à saúde pública e de
dano moral coletivo. Renan reco-
menda que a Receita Federal
aprofunde investigações sobre as
empresas do líder do governo.

Na conclusão do parecer, Re-
nan afirma que há provas de que
o governo federal foi omisso e es-
colheu agir "de forma não técni-
ca e desidiosa" no enfrentamen-
to da pandemia, "expondo deli-
beradamente a população a risco
concreto de infecção em massa".

O texto ainda deve sofrer alte-
rações antes da sua votação. Re-
nan já indicou que aceita incluir
propostas de indiciamentos re-
ferentes aos episódios ocorridos
em Manaus, durante a segunda
onda da pandemia. O senador
Eduardo Braga (MDB-AM) disse
durante a sessão que era inacei-
tável a comissão não responsa-
bilizar agentes locais.

Em derrota de Lira, Câmara
rejeita PEC para mudar CNMP 
DANIELLE BRANT E RANIER
BRAGON/FOLHAPRESS

Em uma derrota do presidente
da Câmara dos Deputados, Art-
hur Lira (PP-AL) (foto), o plenário
da Casa rejeitou na noite de on-
tem a PEC (proposta de emenda à
Constituição) que, entre outros
pontos, amplia a influência do
Congresso no CNMP (Conselho
Nacional do Ministério Público).

Faltaram 11 votos. O texto do
relator Paulo Magalhães (PSD-
BA) foi rejeitado por 297 votos a
favor e 182 contra -para passar, a
PEC precisava do apoio mínimo
de 308 deputados (de um total
de 513).

Os deputados votariam o tex-
to original, do deputado Paulo

Teixeira (PT-SP), mas Arthur Lira
encerrou a sessão após conversar
com alguns parlamentares.

Segundo líderes do centrão,
havia os votos necessários para
aprovar a medida, bandeira de
Arthur Lira, mas houve traições
na reta final.

A PEC é criticada por ampliar
o número de indicações de Câ-
mara e Senado no órgão, o que é
visto como uma brecha para au-

mentar a interferência política
órgão responsável por realizar a
fiscalização administrativa, fi-
nanceira e disciplinar do Minis-
tério Público e de seus membros.

Procuradores e promotores
eram contra a medida, afirman-
do que Lira e o centrão promo-
viam uma "PEC da vingança"
contra o Ministério Público, já
que políticos desse grupo, in-
cluindo Lira, foram alvos de in-
vestigações, principalmente na
Lava Jato.

Paulo Teixeira afirmou que
ainda há esperança que a Câma-
ra aprove o texto original da
PEC, em votação que pode ocor-
rer hoje, mas mesmo integran-
tes do centrão dizem não acredi-
tar nessa possibilidade.

MP

Começa venda de
ingressos do carnaval 

DESFILES

LUCA CASTILHO/FOLHAPRESS

A venda de ingressos para os
desfiles das escolas de samba de
2022 no Sambódromo do
Anhembi começou ontem, pela
internet. A realização do carna-
val na capital paulista ainda de-
pende de uma liberação final da
Prefeitura de São Paulo, gestão
Ricardo Nunes (MDB), por cau-
sa da pandemia de Covid-19.

Os valores dos ingressos va-
riam conforme o setor, modali-
dade e dia de desfile, e todos
com direito a meia-entrada. Pa-
ra o Grupo Especial, nos dias 25
e 26 de fevereiro, os ingressos
para arquibancada variam de
R$ 90 e R$ 190.

Já para o Grupo de Acesso 1,
no dia 27 de fevereiro, o preço é
de R$ 50, e para o Grupo de
Acesso 2, em 28 de fevereiro, R$
10. O Desfile das Campeãs acon-
tece no dia 5 de março, com va-
lores entre R$ 70 e R$ 90.

Por enquanto, a bilheteria é
apenas online, pela plataforma
da Eventim. Caso haja disponi-
bilidade, também será possível
comprar o ingresso presencial-
mente nas bilheterias oficiais do
evento a partir de 15 de janeiro.

Caso o Carnaval não seja au-
torizado por causa da pande-
mia, a promotora entregará ao
cliente ingresso que dará acesso
ao mesmo setor no carnaval de
São Paulo 2023. Portanto, não
haverá restituição do valor do
ingresso.

Caso o evento venha a ser li-
mitado o acesso de público por
razões sanitárias, será mantida a
venda dos ingressos para o car-
naval de São Paulo 2022 e será

respeitada a ordem cronológica
de compra. Os ingressos já ven-
didos que excederem o limite
permitido serão substituídos
por outros que darão acesso ao
evento em 2023.

Em setembro, o prefeito Ri-
cardo Nunes autorizou o início
dos preparativos e das medidas
administrativas para a realiza-
ção dos desfiles das escolas de
samba e das comemorações do
carnaval em 2022, no Sambó-
dromo do Anhembi, na zona
norte da capital paulista. Com
isso, as agremiações começa-
ram a se preparar. As baterias,
inclusive, já voltaram a ensaiar.

No início de outubro, Nunes
disse que o carnaval do ano que
vem não deverá ter restrições na
cidade de São Paulo e a prefeitu-
ra espera 15 milhões de pessoas
nas ruas. Entretanto, o secretá-
rio municipal da Saúde, Edson
Aparecido, afirmou que a festa
ainda não está liberada. "A reali-
zação do evento vai depender
do quadro sanitário no ano que
vem", disse o secretário.

"A realização dos desfiles está
condicionada ao andamento da
imunização na capital paulista e
à autorização dos órgãos de saú-
de, além da adequação aos pro-
tocolos sanitários vigentes no
correspondente período", res-
saltou trecho da nota da liga.

Mesmo ainda pendente de
confirmação e do recuo da pan-
demia, já foram definidas a or-
dem das apresentações. No dia
25 de fevereiro, os desfiles serão
abertos pela Acadêmicos do Tu-
curuvi. O do dia 26, terá a Vai-
Vai, que volta ao Grupo Espe-
cial, como a primeira a entrar.

Nota
HOMEM É PRESO APÓS ARRASTÃO 
COM ARMA FALSA NO CENTRO DE SP

O autônomo Jonata Alberto da Silva, 30 anos, foi preso na manhã
de ontem por suspeita de roubar motoristas e passageiros que
trafegavam pela avenida do Estado, na altura do Mercado
Municipal, no Bom Retiro (região central da capital paulista).
Segundo o boletim de ocorrência, Silva confessou que tentou
roubar uma vítima com uso de um simulacro (arma de brinquedo),
mas negou ter praticado o crime com outras pessoas. Mas,
segundo a polícia, um outro suspeito conseguiu fugir com objetos
roubados de motoristas. Entre os itens roubados, de acordo com o
boletim de ocorrência, estão um relógio de pulso, avaliado pela
vítima em R$ 700, dois aparelhos celulares e um cartão bancário. 

PRIMAVERA: Chuvoso durante o dia. 
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JOSÉ MATHEUS SANTOS 
E MARCEL RIZZO/FOLHAPRESS

O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a
CPI da Covid ontem, desta vez no dia e horário em
que o relatório final da comissão era lido pelo se-
nador Renan Calheiros (MDB-AL).

"Como seria bom se aquela CPI tivesse fazendo
algo de produtivo para nosso Brasil. Tomaram
tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores,
de pessoas humildes e de empresários", afirmou.

"Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor
entre alguns de nós. Mas sabemos que não temos
culpa de absolutamente nada, fizemos a coisa cer-
ta desde o primeiro momento", disse o presidente
em discurso durante evento no interior do Ceará.

Ao contrário do que disse, Bolsonaro desde o
início da disseminação do novo coronavírus tem
falado e agido em confronto com as medidas de
proteção, em especial a política de isolamento da
população.

O presidente, por exemplo, já usou as palavras

histeria e fantasia para classificar a reação da po-
pulação e da mídia à doença.

Além dos discursos, Bolsonaro assinou decretos
para driblar decisões estaduais e municipais,
manteve contato com pessoas na rua e vetou o uso
obrigatório de máscaras em escolas, igrejas e presí-
dios -medida que acabou derrubada pelo Con-
gresso. Até hoje ele não se vacinou contra a Covid.

Bolsonaro participou de evento em Russas,
no Ceará, a 180 km da capital, Fortaleza. Em
meio ao discurso do presidente, apoiadores pro-
feriram xingamentos a Renan, algoz do governo
na comissão.

No evento, o presidente voltou a defender o tra-
tamento precoce, comprovadamente ineficaz con-
tra a Covid. "Defendi que os médicos brasileiros ti-
vessem autonomia para receitar os remédios, uma
decisão que pode ter salvado a vida de muitas pes-
soas", disse Bolsonaro.

As falas de Bolsonaro foram durante o evento
que lançou um edital de trecho da transposição do
rio São Francisco.

Bolsonaro ataca CPI e diz não ter culpa de nada 

CPI pede o indiciamento de 
Bolsonaro por nove crimes 

Nota
STJ AFASTA
GOVERNADOR 
DO TOCANTINS 

Por unanimidade, a Corte
Especial do STJ (Superior
Tribunal de Justiça) confirmou o
afastamento do governador do
Tocantins, Mauro Carlesse (PSL),
do cargo. O afastamento tem
duração de 6 meses e poderá
ser reavaliado pela corte ao
longo deste período, caso
surjam novas circunstâncias no
caso. A decisão cautelar do
afastamento foi tomada
inicialmente pelo ministro
Mauro Campbell Marques. O
juiz também autorizou mandado
de busca e apreensão contra o
governador em duas ações
deflagradas pela Polícia Federal,
as operações Éris e Hygea. O
governador foi afastado do
cargo em razão da suposta
obstrução de investigações
sobre o combate à corrupção. 

PAULO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Equador tem atos de apoio
a Lasso que falta a audiência 
SYLVIA COLOMBO/FOLHAPRESS

Apesar de ter acabado de im-
por, por meio de decreto, um
estado de exceção no Equador,
pelo qual o Exército sairá às
ruas para atuar na segurança
pública e no combate ao narco-
tráfico, o presidente Guillermo
Lasso (foto) apoiou atos de
apoio a sua gestão, realizados
ontem, em Quito.

Discursando a apoiadores, o
mandatário ainda criticou a con-
vocação, pela oposição, de ma-
nifestações críticas a ele. "Não
será possível incendiar edifícios
nem realizar sequestros", disse,
em referência aos protestos
agendados para o próximo dia
26. "Empunharemos a Constitui-
ção para enfrentar os golpistas."

No Palácio de Carondelet, se-
de do Executivo, Lasso convocou
a população a "proteger nossa
capital e nossa democracia". Ele
estava acompanhado de mili-
tantes e apoiadores do CREO
(Movimento Criando Oportuni-
dades). "Não há nada mais legíti-
mo do que um povo que se le-
vanta para defender sua demo-
cracia", afirmou.

Outros atos de apoio ao presi-
dente foram registrados em ci-
dades importantes, como
Guayaquil, uma das mais impac-
tadas por essa nova onda de vio-
lência -no presídio local, em se-
tembro, uma rebelião terminou
com 118 mortos. No município
litorâneo têm sido vista com
mais intensidade a atuação dos
soldados das Forças Armadas
em atividades de patrulha e se-
gurança. O discurso de Lasso em
frente ao palácio presidencial
nesta quarta é marcante tam-
bém porque significou a ausên-
cia do mandatário em uma au-
diência na Assembleia Nacional
que integra um pedido de aber-
tura de investigação no Legislati-
vo por sua aparição no caso dos
Pandora Papers, investigação
organizada pelo ICIJ (Consórcio
Internacional de Jornalistas In-
vestigativos).

Segundo o presidente, nem

GOLPE

Estado retoma
aulas 100%
presencial na
segunda-feira
DOUGLAS CORRÊA/ABRASIL 

Cerca de 725 mil alunos da
rede estadual de ensino do
Rio de Janeiro retornarão às
aulas 100% presenciais na
próxima segunda-feira. A de-
cisão pelo fim do ensino hí-
brido (presencial e remoto)
foi tomada ontem, a partir da
confirmação de que a maioria
dos profissionais de educa-
ção está com o esquema vaci-
nal completo, bem como o
grande número de crianças e
adolescentes vacinadas con-
tra a Covid-19. A secretaria
estadual de educação tam-
bém cita a queda de casos e
de óbitos pela doença nos 92
municípios fluminenses.  

“Mais de 95% dos funcio-
nários dos colégios tomaram
a primeira dose e mais de
85% já receberam a segunda
ou a dose única. Vale desta-
car que a Secretaria de Esta-
do de Saúde já está imuni-
zando jovens de 12 a 17 anos,
faixa etária dos alunos da re-
de estadual”.

Para o governador Cláu-
dio Castro, a volta às aulas
significa um "importante
marco" no retorno às ativida-
des: “o retorno dos estudan-
tes às salas de aula é motivo
de comemoração para a co-
munidade escolar, que pode-
rá voltar a cumprir um plane-
jamento integral e consisten-
te de ensino. Este momento
representa um importante
marco na superação da pan-
demia, graças ao alcance de
mais de 85% dos profissio-
nais da rede estadual com-
pletamente imunizados”.

RETORNO SEGURO
A Secretaria de Estado de

Educação (Seeduc) informou
que atua para proporcionar
um retorno seguro a todos os
alunos e servidores, seguindo
os atuais protocolos sanitários,
incluindo a constante sanitiza-
ção das escolas e as regula-
mentações expedidas tanto
pelo governo do estadual co-
mo pelos municipais. “Os alu-
nos e professores continuam
recebendo máscaras e o seu
uso segue obrigatório em to-
das as unidades escolares da
rede estadual de ensino”.

EDUCAÇÃO

Detran-RJ 
lança carteira 
de identidade
digital

O Detran-RJ lançou ontem
o aplicativo Identidade Digital
RJ, que permite acesso ao do-
cumento de identidade pelo
celular, com validade em todo
território nacional.   Inicial-
mente, o documento digital va-
le apenas para identidades
emitidas de 5 de abril de 2019
em diante, quando passaram
a  ter  um código de QR
Code impresso na parte inter-
na. Este código é que permite
ao usuário baixar a versão digi-
tal do documento no celular.
Por conta da Lei Geral de Pro-
teção de Dados, o aplicativo es-
tá disponível apenas para
maiores de 18 anos

Quem quiser ter acesso à
versão digital e tem documen-
tos emitidos antes de abril de
2019 deverá tirar a
segunda via para acesso ao
aplicativo. A Identidade Digital
RJ deverá ser revalidada a cada
12 meses pelo usuário. Em ca-
so de perda da versão impres-
sa, o cidadão poderá usar a ver-
são digital até acabar o período
de validade. Entre as medidas
de segurança, o Detran destaca
que a validação do QR Code é
apenas uma etapa. Também é
necessário fazer o reconheci-
mento facial e o cadastramento
de PIN (senha de acesso). 

DOCUMENTO

Detenções na fronteira
dos EUA com o México
atingem marca histórica
A

gentes americanos
detiveram mais de 1,7
milhão de migrantes

na fronteira dos Estados Unidos
com o México durante o ano fis-
cal de 2021, encerrado em se-
tembro. A cifra é a mais alta já
registrada, de acordo com dados
do Serviço de Alfândegas e Pro-
teção das Fronteiras (CBP, na si-
gla em inglês) obtidos pelo jor-
nal The Washington Post.

As travessias ilegais cresce-
ram no período após a posse do
presidente Joe Biden, em janei-
ro. Os meses com mais deten-
ções, de acordo com os registros,
foram julho e agosto -em cada
um, mais de 200 mil migrantes
foram presos entre os dois paí-
ses, quando a média mensal em
anos anteriores era 50 mil.

Enquanto nos anos fiscais de
2012 e 2020 as detenções na fron-
teira sul dos EUA foram, em mé-
dia, de 540 mil imigrantes, o nú-
mero de 2021 foi mais que o triplo.
A principal nacionalidade dos mi-
grantes detidos é mexicana (608
mil). Na sequência, estão os cen-
tro-americanos Honduras (309
mil), Guatemala (279 mil) e El Sal-
vador (96 mil) -países que formam
o chamado Triângulo Norte.

A fiscalização na fronteira se
tornou um desafio político para
Biden, que tem recebido críticas
tanto de republicanos quanto de
seus apoiadores. A decisão do
governo democrata de deportar
milhares de migrantes haitianos
detidos na fronteira em setem-

bro, por exemplo, fez com que o
enviado especial dos EUA para o
Haiti, Daniel Foote, renunciasse
e descrevesse a conduta do go-
verno como desumana.

Em uma audiência do Sena-
do americano na terça-feira pas-
sada com Chris Magnus, esco-
lhido por Biden para chefiar a
patrulha na fronteira, senadores
da oposição caracterizaram a si-
tuação como uma crise migrató-
ria. Magnus, por sua vez, descre-
veu o cenário como um "desafio
significativo" e defendeu a per-
manência da medida conhecida
como Título 42.

Estabelecida pelo ex-presi-
dente Donald Trump em março
de 2020 sob o pretexto de frear o
avanço da pandemia de Covid-
19, a ordem de saúde pública
permite a expulsão imediata de
pessoas que forem detidas ten-
tando entrar pela fronteira de
forma ilegal, sem que elas pos-
sam solicitar asilo.

Era esperado que Biden, ao
assumir, deixasse de aplicar o
Título 42, apontado como a
principal alavanca para o salto
na quantidade de detenções.
Em agosto, porém, o governo do
democrata renovou a medida
por mais dois meses. Especialis-
tas em migração vêm apontan-
do que ordem leva a tentativas
repetidas de travessia, o que,
por consequência, acarreta
maior número de detenções.

Segundo as informações ob-
tidas pelo The Washington Post,

do total de 1,7 milhão de deten-
ções no ano fiscal de 2021, 61%
foram feitas sob o guarda-chuva
do Título 42. Somente no mês de
agosto, por exemplo, foram
mais de 93 mil expulsões funda-
mentadas nessa ordem.

Para Magnus, a insistência na
medida, apesar da crise migra-
tória que se agrava, justifica-se
porque seria "absolutamente
necessário fazer todo o possível
para impedir a disseminação da
Covid-19". O chefe da patrulha
fronteiriça disse, ainda, que
apoiaria a vacinação de imi-
grantes que estão sob custódia
federal e a aplicação de testes
para o coronavírus no grupo.

Em seu discurso de abertura
no Senado, Magnus lembrou
que sua própria família é com-
posta por imigrantes: o pai veio
da Noruega, e o marido, Terran-
ce Cheung, de Hong Kong. Ele
prometeu adotar uma aborda-
gem "pragmática e bipartidá-
ria", de acordo com relatos da
emissora pública NPR.

A agravada situação na fron-
teira dos EUA com o México tem
sido palco também para cenas,
cada vez mais frequentes, de
crianças cruzando a divisa sozi-
nhas ou, então, sendo abando-
nadas por coiotes.

Somente no mês de agosto,
18.847 crianças desacompanha-
das cruzaram a fronteira, núme-
ro cinco vezes maior que o regis-
trado no mesmo mês em anos
anteriores.

MIGRAÇÃO
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OSTF acaba de julgar o Recurso Extraordinário
n. 1.063.187, em que foi discutido o Tema 962 da Re-

percussão Geral que trata da incidência do IRPJ e CSLL so-
bre juros de mora recebidos em repetição de indébito. O
Relator, Ministro Dias Toffoli, negou provimento ao Recur-
so interposto pela União e propôs a seguinte tese: “É in-
constitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os va-
lores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição
de indébito tributário”. Essa tese foi acolhida por maioria
pelo Plenário da Corte. O argumento central utilizado pelo
ilustre Ministro Relator considera e afirma que os juros de
mora receitas não representam acréscimo patrimonial, e,
por isso, não podem compor a hipótese de incidência do
IRPJ e da CSLL. No seu alentado voto o Ministro afirma: 

“A meu sentir, os juros de mora estão fora do campo de
incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam,
precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos,
não implicando aumento de patrimônio do credor. Como
consignei no julgamento do Tema nº 808 da repercussão
geral, cuidando-se de obrigação de pagar em dinheiro, é
preferível dizer que o atraso em seu adimplemento gera
danos emergentes para o credor a dizer que, se houvesse o
pagamento tempestivo, disso normalmente decorreriam
acréscimos em seu patrimônio”.

Mais adiante, no referido voto há a seguinte afirma-
ção: “Não vislumbro a possibilidade de submetê-los à
tributação pelo imposto de renda e pela CSLL sem se fe-
rir o conteúdo mínimo das materialidades previstas no
art. 153, III, e no art. 195, I, c, da Constituição. Isso por-
que, se fosse aceita a ideia de que tais juros de mora le-
gais são tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL, essa exação
acabaria incidindo não apenas sobre lucros cessantes,
mas também sobre danos emergentes, parcela que não
se adéqua à materialidade desses tributos, por não resul-
tar em acréscimo patrimonial”.

Como visto, a natureza dos juros de mora é que serviu
de argumento fundamental para justificar a decisão pro-
ferida pelo STF. Esses juros, como foi exposto de modo
percuciente pelo ilustre Ministro Relator, são qualifica-
dos como espécie de indenização por danos emergentes.

A Corte decidiu que a indenização por danos emer-
gentes, por natureza, apenas recompõe o patrimônio
desfalcado sem o incrementar, de modo que não há que
se cogitar da ocorrência de acréscimo patrimonial, que é
a matriz constitucional de incidência do IRPJ e da CSLL.
O caráter indenizatório dos juros de mora – de acordo
com o que foi decidido – não decorre do fato de incidir
sobre indébitos tributários e isso permite cogitar que to-
do e qualquer juro moratório deve ser tratado do mesmo
modo para fins tributários.

Esse fato permite afirmar que os efeitos da decisão do
STF transcendem as relações jurídicas em que haja a fi-
gura do “indébito tributário” de modo que ela abrange
toda e qualquer espécie de juros de mora, inclusive, pois,
os derivados de incumprimento tempestivo de obriga-
ções decorrentes de relações regidas pelo Direito Priva-
do. Em outras palavras, o que a Suprema Corte decidiu é
que as indenizações por danos emergentes não são tribu-
táveis pelo IRPJ e CSLL e o fez de modo claro quando dis-
cutiu e descortinou a natureza jurídica dos juros de mora;
com efeito, está claro e explicito que o cerne da discussão
foi o caráter jurídico dos referidos juros: ao fim e ao cabo,
a Corte decidiu que os juros de mora caracterizam inde-
nização por lucros emergentes e não podem ser tributa-
dos já que não acrescem o patrimônio do sujeito passivo.

Embora a tese proposta pelo Ministro Relator e aco-
lhida pela maioria do Tribunal faça menção explícita aos
juros de mora nas repetições de indébito, o alcance da
decisão não se limita aos juros obtidos em tais circuns-
tâncias e abrange toda e qualquer indenização por dano
emergente, em relações de direito público ou de direito
privado. Em suma, a Corte decidiu, segundo o melhor do
nosso entendimento, que: “onde houver indenização
por dano emergente não cabe cogitar da tributação”.  

No que concerne ao PIS e COFINS, a decisão do STF
no Recurso Extraordinário n. 1.063.187 deve ser lida e
compreendida em harmonia com o que foi decidido
quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.
606.107 em que ficou decidido que:

“Sob o específico prisma constitucional, receita bruta
pode ser definida como o ingresso financeiro que se inte-
gra no patrimônio na condição de elemento novo e posi-
tivo, sem reservas ou condições”.

Após a decisão proferida quando do julgamento do Re-
curso Extraordinário n. 606.107, ficou estabelecido que as
contribuições ao PIS e COFINS só pode recair sobre fatos
(ingressos financeiros) que tragam elemento novo e posi-
tivo para os contribuintes, independentemente da qualifi-
cação contábil adotada e isso não ocorre nas indenizações
por danos emergentes. Quando alguém recebe juros de
mora, obtém indenização por lucro emergente que não
acresce o seu patrimônio (não há elemento positivo) pos-
to que a referida indenização apenas recompõe a perda
econômica experimentada pelo credor em razão da priva-
ção dos recursos em virtude do comportamento ilícito do
devedor (o responsável pela mora). Logo, em razão do
que foi decidido no Recurso Extraordinário n. 606.107,
apenas os ingressos que acrescem o patrimônio do sujeito
passivo como elemento positivo podem ser tributados pe-
la COFINS e PIS e os juros de mora (como indenização po-
de danos emergentes) não são signos representativos de
acréscimo, que é o corolário do elemento positivo e novo.

Pelas razões expostas nos parece claro que não há co-
mo incidir as contribuições ao PIS e COFINS sobre toda e
qualquer forma de indenização por danos emergentes
por intermédio de juros de mora, nas relações de direito
público ou de direito privado. 

Edmar Oliveira Andrade Filho 
Doutor em Direito pela PUC/SP

Marcelo Magalhães Peixoto
Presidente Fundador da APET-Associação 

Paulista de Estudos Tributário

Justiça
Real alcance da decisão do
STF no julgamento do tema

962 da repercussão geral

Direito &

ele nem sua família comparece-
rão à Comissão de Garantias
Constitucionais do Congresso.
Eles estavam intimados para
responder sobre o possível en-
volvimento em desvios de fun-
dos para contas e empresas
offshore.

Lasso colocou na agenda para
o dia, em vez disso, um encontro
com líderes de outros grupos po-
líticos com representação na As-
sembleia, como o indígena Pa-
chakutik. Aliado na luta contra o
correísmo, o movimento chefia-
do pelo ex-candidato a presiden-
te Yaku Pérez, já não deseja se-
guir no apoio ao atual mandatá-
rio, devido ao pacote de reformas
proposto por ele. O presidente

ensaia apresentar um conjunto
de projetos que mexem em nas
áreas trabalhista e tributária, al-
terando impostos ligados à ren-
da, aos lucros e a grandes fortu-
nas. A oposição é contra, com o
argumento de que a pandemia
não acabou e que não seria o
momento de reduzir gastos so-
ciais. 

O impasse entre Executivo e
Legislativo tem levantado, nos úl-
timos dias, a possibilidade de o
Parlamento debater a destituição
de Lasso e de o presidente amea-
çar o uso do mecanismo da "mor-
te cruzada" -artifício legal que
permite ao mandatário, por meio
de decreto, dissolver o Congresso
e exigir a convocação de novas
eleições para todos os cargos.

A expectativa é de que o paco-
te de reformas seja encaminhado
à Assembleia nos próximos dias.

Em entrevistas recentes, Las-
so vem desacreditando a atual
configuração do Legislativo, di-
zendo que as bancadas são for-
madas por "gângsteres" que obe-
decem a um "triunvirato da
Conspiração". 

Segundo o presidente, o gru-
po que busca dificultar sua ges-
tão e tirá-lo do poder é liderado
por Leonidas Iza, líder sindical
indígena que foi protagonista
das manifestações de 2019; Jai-
me Nebot, que atuou como pa-
drinho político de Lasso; e o ex-
presidente Rafael Correa, que,
condenado por corrupção, vive
na Bélgica e não pode voltar ao
país, mas continua a influenciar
muito seus seguidores.
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