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Meu Primeiro Emprego em Tecnologia

@Estão abertas até dia 31 deste mês as inscrições 
para jovens de 16 a 22 anos que queiram participar 

do programa “Meu Primeiro Emprego em Tecnologia”, 
iniciativa idealizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba 
em parceria com a Assespro-PR. Serão oferecidas 1.500 
vagas para capacitação em tecnologia, um dos setores mais 
emergentes no momento. Além disso, o programa servirá 
como um link entre os alunos e empresas, facilitando a 
inserção dos estudantes no mercado de trabalho.    

Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Investir em Árvores
Investir capital, aliando sustentabilidade e impacto social 
não tem preço. Foi com esse objetivo que o economista, 
Felipe Passos e o engenheiro florestal Alessandro Ribeiro 
fundaram a Forte Florestal: empresa que faz a produção e 
gestão de árvores como Mogno africano, Teca e Jequitibá 
Rosa, árvores com ciclo de 18 a 20 anos, madeira de ex-
celente qualidade, ótima aceitação no mercado e valores 
bem elevados para a venda, trazendo grandes retornos 
financeiros aos investidores. A empresa indica uma área 
com potencial de plantio para o investidor adquirir, planta a 
muda e cuida da floresta durante todo o ciclo da árvore, até 
que elas estejam prontas para o corte. Além disso, também 
beneficia a madeira retirada e representa o cliente na venda 
final para o comprador. Saiba mais: (www.forteflorestal.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3

A decisão do presi-
dente do Supremo 
Tribunal Federal 

(STF), ministro Dias To-
ffoli, de determinar que a 
figura do juiz de garantias 
não se aplique a agressores 
de mulher, homicidas e pro-
cessos criminais na Justiça 
Eleitoral afronta o direito 
fundamental à igualdade, 
previsto na Constituição 
Federal. “Quando tratamos 
de forma diferente os cri-
mes que podem ter acesso 
à figura do juiz garantista, 
temos uma situação clara 
de desrespeito ao direito 
fundamental de igualdade 
entre as pessoas”, afirma 
a jurista Jacqueline Valles.

Jacqueline, que é mestre 
em Direito Penal e espe-
cialista em Criminologia, 

Liminar do presidente do 
STF fere direito à igualdade 
entre os cidadãos

explica que a figura do juiz 
garantista foi instituída para 
assegurar o direito à intimi-
dade e ao resguardo à liber-
dade das pessoas que estão 
sendo processadas. “Esse 
juiz verificará se o acusado 
tem necessidade de sofrer 
uma intervenção por meio 
de interceptação telefônica, 
bloqueio de bens ou condu-
ção coercitiva, por exemplo. 
Ele serve para assegurar di-
reitos essenciais do cidadão 
que está sendo acusado de 
um crime”, completa.

Segundo ela, a figura foi 
instituída também para ga-
rantir que o juiz esteja livre 
de influências em relação ao 
fato analisado e, assim, ga-
ranta um julgamento justo. 
“Se a liminar impõe limita-
ções à lei, há um desrespeito 

fundamental à Constituição. 
Eu não posso tratar de forma 
desigual alguém que tem a 
lei ao seu lado. Um acusado 
de latrocínio e o acusado de 
um mero furto são pessoas 
que estão no mesmo pata-
mar, nesta fase do processo: 
estão sendo acusadas, temos 
o crime identificado, não o 
criminoso”, comenta.

A jurista avalia que, no 
julgamento que será feito 

pelo STF, essa diferenciação 
da concessão do direito ao 
juiz de garantias de acordo 
com o crime deve cair. “Essa 
limitação ao crime, no cole-
giado do STF, deve cair pelo 
respeito à Constituição e 
ao princípio da igualdade”. 
Também  pontua que a apli-
cação do juiz de garantias 

não traz prejuízos à celeri-
dade dos processos e nem à 
proteção das mulheres, no 
caso específico dos crimes 
de violência doméstica.

Em sua liminar, que impõe 
uma regra de transição e adia 
a aplicação do juiz garantista 
por seis meses, Toffoli diz 
que a mudança só se aplicará 

Presidente do STF, ministro Dias Toffoli.

a casos futuros, e não aos 
que já estão em andamento. 
O caso ainda deverá ser 
analisado no plenário do 
Supremo, mas não há data 
para o julgamento.

(Jacqueline Valles –  jurista, Mestre 
em Direito Penal, especializada em 

Processo Penal e Criminologia, 
professora universitária e sócia-

diretora da Valles e Valles.
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LUCRO SOBRE SINISTRO
Empresa do lucro presumido tem sinistro de veículo registrado no seu 
Ativo Imobilizado, recebendo pelo sinistro um valor maior do que seu 
custo menos a depreciação, gerando resultado positivo (lucro), deve 
ser tributado? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA COM ATIVIDADE DE PERÍCIA RECEBE REEMBOLSO DOS 
CUSTOS E TAXAS PAGOS VIA NOTA DE DÉBITO DE EMPRESA A QUEM 
PRESTOU SERVIÇOS, ESSES VALORES DEVEM COMPOR A BASE DE 
CÁLCULO DO IRPI, CSLL, PIS E COFINS?

Sim os referidos reembolsos devem compor a base de cálculo do IRPJ e 
da CSLL, PIS, COFINS. BASE LEGAL - Art. 1º da Lei 10.833/2003 - Solução 
de Consulta 321/2011- 159/2012.

REGISTRAR HORAS EXTRAS SEM AUTORIZAÇÃO
Empresa pode bloquear o ponto de funcionário que sem autorização 
registra horas extras, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADOS DE FALTAS JUSTIFICADAS
Como a empresa deve proceder corretamente no período de gestação 
das funcionárias em relação aos atestados de faltas justificadas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGISTRO DE TRABALHO COM JORNADA REDUZIDA
Como deve ser registrado na CTPS o salário para quem trabalha 
com jornada reduzida diária, pode ser menor que o salário mínimo? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

HORÁRIO PARA AMAMENTAÇÃO
Empresa pode reduzir a jornada da funcionária que tem direito ao 
intervalo para amamentação? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® JANEIRO/ 20
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Quando 
tratamos de 

forma diferente os 
crimes que podem 
ter acesso à figura do 
juiz garantista, temos 
uma situação clara 
de desrespeito ao 
direito fundamental 
de igualdade entre as 
pessoas

A viagem do presidente 
Jair Bolsonaro a Nova 
Delhi, na Índia, para uma 
visita de Estado, nos pró-
ximos dias 24 e 27, deve 
ter como destaque a assi-
natura de 10 a 12 acordos 
ligados ao comércio e a 
investimentos, informou 
o Ministério das Relações 
Exteriores. Em 2019, o 
Brasil exportou US$ 2,76 
bilhões para a Índia, núme-
ro considerado baixo pelo 
governo, que vê potencial 
de crescimento sobretudo 
nas áreas de alimentos e 
energia. 

No ano passado, foi regis-
trado um déficit comercial 
de US$ 1,49 bilhões na rela-
ção com o país asiático, uma 
reversão do superávit de 
US$ 246 milhões de 2018, 

Bolsonaro deve assinar acordos 
comerciais em viagem à Índia

segundo dados atualizados 
do Ministério da Economia. 
“Há muito potencial a ser 
explorado”, disse o embai-
xador Reinaldo José de Al-
meida Salgado, secretário 
de Negociações Bilaterais 

na Ásia, Pacífico e Rússia. 
“Existe algo a melhorar, e 
isso é um dos objetivos da 
visita”, afirmou.

Brasil e Índia devem as-
sinar acordos para facilitar 
os investimentos mútuos e 

de cooperação nas áreas de 
segurança cibernética, bio-
energia e saúde, destacou. 
A Ásia concentra 65% da 
população mundial. Com 
a Índia, ainda temos mui-
to espaço para melhorar 
o comércio”, reforçou o 
diplomata.

Bolsonaro tem na agenda 
todo protocolo relacionado 
a uma visita de Estado, 
incluindo reuniões com o 
presidente indiano, Ram 
Nath Kovind, e o primeiro-
-ministro Narendra Modi, 
bem como a ida ao Memo-
rial de Gandhi. No dia 26, 
participará, como convi-
dado, das comemorações 
do Dia da República, e 
em 27 mantém encontros 
com empresários indianos 
(ABr).

Ociosidade na indústria
O nível de utilização da capacidade instalada da indústria bra-

sileira subiu para 78,2% em novembro de 2019. Com o aumento 
de 0,3 ponto percentual em relação a outubro, o indicador atingiu 
o maior nível desde agosto de 2018. As informações estão na 
pesquisa Indicadores Industriais, divulgada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

Enem 2019
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que o 

Enem de 2019 foi o “melhor de todos os tempos”. Junto ao 
presidente do Inep, Alexandre Lopes, o ministro deu entre-
vista coletiva para divulgar o resultado do desempenho dos 
3,9 milhões de participantes do exame (ABr).

Restituição do Dpvat
A Seguradora Líder, responsável pela gestão do seguro Dpvat 

2020, informou que - até o final da manhã de sexta-feira (17) 
- registrou mais de 386 mil pedidos de restituição dos valores 
do seguro pagos a mais. Explicou que mais de 1,9 milhão de 
veículos em todo Brasil estão aptos a receber a restituição. O 
prazo para pedir o valor pago a mais é até o fim do exercício 
de 2020 (ABr).

Shutterstock

Secretário de Negociações Bilaterais na Ásia, embaixador 
Reinaldo José de Almeida Salgado.
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China: 1,4 bilhão de habitantes
A população da China ultrapas-

sou 1,4 bilhão de habitantes no fim 
de 2019. O Departamento Nacional 
de Estatísticas da China anunciou, 
em Pequim, que a população do 
país aumentou em mais de 4,6 
milhões em relação ao ano ante-
rior. A China é o país com a  maior 
população em todo o planeta. Em 
2016, o governo chinês aboliu a 
política de filho único, que vigorava 
há mais de 30 anos. Hoje, os casais 
podem ter dois filhos.

Carlos Moura/SCO/STF

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter
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