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“No Brasil, empresa 
privada é aquela que 
é controlada pelo 
governo, e empresa 
pública é aquela que 
ninguém controla”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro
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A Advocacia-Geral da 
União (AGU) pediu à 
Justiça Federal que 

condene as fabricantes de 
cigarros, e suas matrizes no 
exterior, a ressarcirem os gas-
tos da rede pública de saúde 
com tratamentos de doenças 
causadas pelo tabaco nos 
últimos cinco anos. O valor 
a ser ressarcido ainda será 
calculado, caso a sentença 
seja favorável à União.

Na ação civil pública que 
protocolou ontem (21), na 
Justiça Federal do Rio Grande 
do Sul, a AGU cobra o ressar-
cimento dos gastos da União 
com o tratamento de pacien-
tes com 26 doenças cujo nexo 
causal epidemiológico com o 

AGU cobra de indústrias 
de cigarro ressarcimento 
de gastos com fumantes

consumo ou simples contato 
com a fumaça dos cigarros está 
cientifi camente comprovada.

Os alvos da ação são a Souza 
Cruz e a Philip Morris e suas 
controladoras internacionais. 
Juntos, os dois grupos detêm 
aproximadamente 90% do 
mercado nacional de fabrica-
ção e comércio de cigarros. 
No caso de câncer de pulmão, 
por exemplo, há estudos que, 
segundo a AGU, atestam que 
90% da incidência da doença é 
consequência do uso do cigarro.

A AGU também pede à Justi-
ça Federal que decrete a obri-
gação das indústrias tabagistas 
repararem proporcionalmente 
os custos que os cofres públicos 
terão nos próximos anos com 

os tratamentos e o pagamen-
to de indenização por danos 
morais coletivos. De acordo 
com a AGU, o tratamento dos 
problemas de saúde causados 
pelo consumo de cigarros cus-
tam dezenas de bilhões de reais 
anuais à rede pública de saúde, 
enquanto o lucro da venda é 
enviada para o exterior.

Além de apontar a responsa-
bilidade objetiva das empresas, 
os procuradores regionais da 
AGU fundamentaram a ação 
argumentando que, durante 
vários anos, as fabricantes de 
cigarro ocultaram da população 
os refl exos nocivos do cigarro, 
tendo omitido e manipulado 
informações e adotado estra-
tégias comerciais que sugerem 

No caso de câncer de pulmão, há estudos que, segundo a AGU, atestam que 90% da

incidência da doença é consequência do uso do cigarro.

má-fé. A ação não visa a proi-
bição ou empecilho à atividade 
das fabricantes de cigarros, 
que, se condenadas, continua-
rão funcionando normalmente. 

A Souza Cruz informou que 

ainda não teve acesso ao con-
teúdo do processo, mas se sur-
preende com o texto da ação da 
AGU, que segundo publicado 
na imprensa, afi rma que as em-
presas citadas detêm 90% do 

mercado. Segundo a empresa, 
a realidade, segundo dados do 
Ibope, é que 54% do mercado 
brasileiro é ilegal, sendo sua 
maior parte contrabandeada 
do Paraguai (ABr). 

Cientistas afirmam que o 
nível do mar está subindo mais 
depressa do que o previsto. A 
causa: o degelo das geleiras na 
Antártida e Groenlândia. Um 
estudo, que previu que o mar 
subiria menos de um metro 
até ao ano de 2100, está sendo 
contestado porque cientistas 
acreditam que esse total poderá 
duplicar.

O relatório do Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), produzido 
em 2013, previa que o nível 
do mar subiria no máximo de 
um metro até ao ano de 2100. 
Sem uma signifi cativa redução 
das emissões do gás de efeito 
estufa, as águas poderiam subir 
entre 52 e 98 centímetros.

Contudo, um novo estudo, 
mais abrangente, prevê que o 
nível do mar poderá aumentar 
mais de dois metros, se as 

Degelo na Groenlândia e na Antártida deixa cientistas 

preocupados.

O presidente do STF, minis-
tro Dias Toffoli, disse ontem 
(21), ter defendido junto à 
cúpula dos poderes Executivo 
e Legislativo que os textos 
das reformas da Previdência e 
tributária, quando aprovados, 
resultem na redução de dispo-
sitivos na Constituição. Avalia 
que reduzindo dispositivos 
constitucionais nas reformas, 
deverá cair o número de pro-
cessos que chegam por ano ao 
STF tendo como base violações 
desses dispositivos. 

Ele citou como exemplo o 
passivo de R$ 1 trilhão em 
litígios tributários ao aguardo 
de uma solução na Corte. “Nós 
temos que diminuir o texto da 
Constituição. Para diminuir 
a litigiosidade, é necessário 
diminuir o texto”, ressaltou 
em um fórum da ABDIB, em 
Brasília. “Se não há parâmetro 
para contestar constitucional, 
o sistema vai fl uir de maneira 
mais efi caz, mais rápida, e sem 
litigiosidade”, acrescentou.

Ele se posicionou contra o 
que seria uma noção comum no 
Brasil, de se aumentar o nível de 
detalhamento da Constituição 
via reformas. “Se se aumenta 
o número de dispositivos na 
Constituição, e qualquer nor-

Presidente do STF, Dias Toffoli.

A agência de classifi cação de 
risco Fitch reafi rmou ontem 
(21) a nota BB-, três níveis 
abaixo do grau de investimento 
(selo de bom pagador), para 
o Brasil. A agência manteve a 
perspectiva estável para o país, 
indicando que a classifi cação 
não deve ser alterada nos pró-
ximos meses.

Segundo a agência, a nota de 
classifi cação de risco do Brasil 
está limitada “pelas fraquezas 
estruturais nas fi nanças públi-
cas e pelo alto endividamento 
do governo, pelas fracas pers-
pectivas de crescimento, por 
um ambiente político difícil 
e por questões relacionadas 
à corrupção que pesaram na 
elaboração de políticas econô-
micas efi cazes e difi cultaram o 
progresso das reformas”.

A Fitch acredita que a apro-
vação de uma reforma da 
Previdência “é necessária, mas 
não sufi ciente para melhorar 
signifi cativamente as perspec-
tivas de curto prazo para as fi -
nanças públicas e para cumprir 
o limite de gastos nos próximos 
anos”. A agência cita que, para 
complementar a reforma da 
Previdência, o governo propõe 
controle dos salários do setor 
público, mudança no cálculo 
de reajuste do salário mínimo 
e redução de subsídios.

Ambiente político difi culta 

progresso das reformas.

Aprovados da Caixa
Os candidatos aprovados no 

concurso da Caixa, realizado em 
2014, começam a ser chamados a 
partir do dia 3 de junho. De acordo 
com o banco, a convocação será 
feita conforme a necessidade e 
estratégia da instituição fi nanceira. 
O presidente da Caixa, Pedro Gui-
marães, disse que as contratações 
têm por objetivo o fortalecimento 
da rede de agências, valorizando o 
atendimento aos clientes.

O Brasil e a China chegaram 
a um entendimento nas con-
sultas sobre as salvaguardas 
do açúcar iniciadas na Orga-
nização Mundial do Comércio 
(OMC). O Brasil estava questio-
nando na OMC a aplicação pelo 
país asiático de sobretaxas às 
importações de açúcar. 

O governo brasileiro também 
questionava a administração da 
quota de tarifas mantida pela 
China para a compra de açúcar 
e o sistema de licenciamento 
automático para as importa-
ções que excedessem a quota.

Em nota conjunta, os mi-
nistérios da Agricultura e das 
Relações Exteriores não expli-
caram os detalhes do acordo. O 
comunicado informou apenas 
que o entendimento entre os 
dois países foram alcançados 
sem a necessidade de abertura 
de um painel (espécie de jul-
gamento) na OMC. 

“Nos termos do entendimen-
to alcançado, as preocupações 
que embasaram o pedido de 
consultas brasileiro deverão ser 
atendidas, de modo mutuamen-
te satisfatório, sem a necessida-
de do estabelecimento de um 
painel na OMC para examinar 
a matéria”, informou o texto.

Emitido durante a visita 

Governo brasileiro havia 

questionado sobretaxa na OMC.
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A primeira audiência do jul-
gamento da ex-presidente da 
Argentina Cristina Kirchner 
terminou na tarde de ontem 
(21), após três horas de leitura 
do processo. Ela é acusada de 
ter executado, junto com seu 
falecido marido, o também ex-
-presidente Néstor Kirchner, 
uma “divisão de papéis defi -

Cerca de 3 milhões de clien-
tes em atraso com a Caixa 
Econômica Federal poderão 
renegociar as dívidas com 
desconto de até 90% no valor 
total, anunciou o presidente 
do banco, Pedro Guimarães. 
Segundo ele, o programa aju-
dará a estimular a economia. 

“Com os descontos, a maioria 
das dívidas chegará a R$ 2 mil. 
Essa pessoa que está pagando 
10% de juros ao mês poderá 
pagar juros de 2%”, disse Gui-
marães, ao chegar para reunião 
no Ministério da Economia.

Ele não deu data para o lan-
çamento do programa. Apenas 
disse que a renegociação se 
concentrará em clientes com 
renda de até cinco salários 
mínimos. O presidente da Cai-
xa destacou que o programa 
deverá recuperar pelo menos 

A renegociação se concentrará 

em clientes com renda de

até 5 salários mínimos.

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Banco Mundial/ONU

Caixa vai dar desconto de até 
90% para clientes com dívidas

Para Guimarães, além de 
recuperar parte dos débitos, o 
programa tem a vantagem de 
diminuir o prejuízo da Caixa e 
permitir a retomada do crédito. 
“São 300 mil pequenas empre-
sas e 2,6 milhões de pessoas 
[físicas] que poderão renego-
ciar as dívidas. Todos estão 
negativados. Esses recursos já 
estão lançados como prejuízo, 
fora do balanço. Essas pessoas 
estão à margem, e poderemos 
voltar a oferecer crédito, como 
o consignado”, explicou.

Na semana passada, o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, declarou que a Caixa 
não deveria dar lucro como 
iniciativa privada. Segundo o 
ministro, o banco deveria re-
passar os ganhos para outros 
objetivos, como reduzir juros 
(ABr).

R$ 1 bilhão de um estoque 
total de débitos, estimado em 
R$ 4 bilhões.

Segundo relatório, subida do nível 
do mar é preocupante

emissões continuarem na sua 
trajetória, e se as temperatu-
ras subirem até 5 graus Cel-
sius. A hipótese, no entanto, 
é extrema, e a probabilidade 
de as temperaturas subirem 

5 graus é de 5%. Cientistas 
alertam, porém, para o fato 
de que 5% é ainda um per-
centual considerável e que 
corresponde a um elevado 
risco (ABr/RTP).

Fitch mantém nota de 
classifi cação de risco

A agência diz ainda que a 
fragmentação no Congresso e 
a análise de que o novo governo 
“ainda não criou uma coalizão 
confi ável, efi caz e durável para 
sua agenda de reformas” é um 
grande obstáculo para a apro-
vação de reformas. As chances 
de a reforma da Previdência ser 
aprovada parecem maiores do 
que antes das eleições, dado o 
nível de debate e o maior reco-
nhecimento da classe política 
quanto à necessidade de tais 
reformas. Entretanto, a agência 
diz que os atrasos e a diluição da 
reforma são prováveis (ABr).

Brasil e China chegam 
a acordo sobre taxa

do açúcar

do vice-presidente, Hamilton 
Mourão, à China, o comunicado 
destacou o empenho dos dois 
países em chegar a um acordo. 
“O Brasil vê positivamente o re-
sultado alcançado, que refl ete 
o engajamento e a disposição 
construtiva de ambas as partes 
para alcançar uma solução para 
a disputa”, acrescentou a nota.

Desde domingo (19), o vice-
-presidente está na China para 
uma visita de seis dias. O país 
asiático é atualmente o prin-
cipal parceiro comercial do 
Brasil, concentrando 26,82% 
das exportações brasileiras de 
janeiro a abril (ABr).

Reformas devem 
enxugar Constituição, 

defende Toffoli

ma infraconstitucional poder 
ser impugnada por se dizer 
contrária à Constituição, você 
está ampliando a possibilidade 
de judicialização da questão”.

Toffoli disse manter diálogos 
constantes com o presidente 
Jair Bolsonaro e os ministros 
Paulo Guedes e Onyx Lorenzo-
ni, bem como com os presiden-
tes da Câmara, Rodrigo Maia, e 
do Senado, Davi Alcolumbre, e 
outras lideranças parlamenta-
res. “É claro que você não vai 
tirar da Constituição os direitos 
e garantias fundamentais, os 
direitos e garantias individuais, 
de liberdade, mas temos que 
refl etir sobre isso, essa alta 
litigiosidade”, ponderou (ABr).

Julgamento de Cristina Kirchner
nidos e estratégicos” dentro 
e fora da estrutura do Estado, 
com o objetivo de “subtrair e 
apoderar-se ilegitimamente e 
deliberadamente de fundos 
públicos milionários”.

Ainda de acordo com o 
processo lido no tribunal Co-
modoro Py, em Buenos Aires, 
a ex-presidente também é 

acusada de ter mantido o es-
quema “ininterruptamente”, 
por mais de 12 anos. Cristina 
acompanhou a leitura dos autos 
sentada na última fi leira de 
cadeiras reservada aos réus, 
enquanto sorria e olhava o ce-
lular. A audiência de ontem foi 
a primeira de um processo que 
deve durar o ano todo (ABr).


