
De onde vêm e para onde 
vão os nossos tantos 

partidos políticos?

O Brasil possui 
atualmente 33 
partidos políticos 
registrados no 
Tribunal Superior 
Eleitoral, dos quais 25 
contam com ao menos 
um representante na 
Câmara

Baseando-se no Núme-
ro Efetivo de Partidos 
(NEP), um cálculo 

que leva em conta o tamanho 
das bancadas partidárias em 
relação ao total de parla-
mentares e às bancadas dos 
demais partidos da Câmara, 
o Brasil apresenta hoje 16 
partidos políticos efetivos. 
Trata-se de um número bem 
acima dos valores vistos ao 
redor do mundo, que em 
geral variam entre dois (Es-
tados Unidos, por exemplo) 
e cinco (Alemanha, por 
exemplo).

A história part idária 
brasileira, desde a criação 
de partidos nacionais e da 
massificação do voto em 
1946, experimentou uma 
enorme variação desses 
valores. Nos anos 1950 
oscilou de três para cinco, 
tendência interrompida 
pelo bipartidarismo e pelas 
restrições impostas pelo 
Regime Militar, entre os 
anos 1960 e 1970, ficando 
abaixo do valor de dois 
partidos efetivos. A partir 
da redemocratização, entre 
as décadas de 1980 e 2000, 
os valores cresceram entre 
três e nove, mas jamais 
ultrapassaram um dígito. 

A partir dos anos 2010, os 
valores assumiram dois dígi-
tos, subindo sistematicamen-
te até atingir, nas eleições de 
2018, o recorde atual de 16 
partidos efetivos. Impressio-
na, ainda, a existência de 77 
pedidos de autorização de 
novos partidos, conforme 
o site do Tribunal Superior 
Eleitoral. Quais as causas 
dessa multiplicação de par-
tidos dos últimos anos?

Em primeiro lugar, é preciso 
diferenciar os partidos auto-
rizados pela justiça daqueles 
partidos que efetivamente 
alcançam cadeiras nas casas 
legislativas. A maioria das 
democracias avançadas conta 
com dezenas e, em alguns 
casos, centenas de partidos 
autorizados a atuarem em di-
versas atividades políticas ou 
sociais. Entretanto, raramen-
te os parlamentos nacionais 
abrigam mais do que algumas 
poucas organizações. 

O que diferencia o Brasil, 
portanto, não é a expan-
são no pedido de registro 
de partidos (algo que já 
experimentamos nos anos 
1980) mas sim o crescimen-
to de siglas com assentos 
na Câmara. Essa explosão 
tem algumas causas. Em 
primeiro lugar, a existência 
de um sistema eleitoral de 
lista aberta (que o voto se 
dá nos candidatos, prefe-
rencialmente) em distritos 
eleitorais com muitas cadei-
ras legislativas (entre oito 
no Acre e 70 em São Paulo). 

Essa combinação faz com 

que alguns candidatos muito 
populares possam se eleger 
com os seus votos individuais 
ou ainda, o que é pior, ele-
ger outros candidatos com 
votação muito aquém da 
média dos eleitos. Além dis-
so, o STF autorizou que um 
deputado possa migrar para 
um partido recém-criado, 
impedindo a migração para 
partidos previamente exis-
tentes. Com isso, criou um 
incentivo para que os parla-
mentares descontentes em 
suas organizações criem um 
partido para chamar de seu. 

Finalmente, a criação do 
Fundo Eleitoral e o aumento 
do Fundo Partidário também 
incentivam a criação de 
novos partidos por políticos 
interessados em comandar 
vultuosos recursos para suas 
campanhas.

Algumas iniciativas con-
trárias, isto é, que visam 
diminuir o número de parti-
dos representados nas casas 
legislativas, foram aprovadas 
pela reforma eleitoral de 
2017. 

A primeira é a reintrodução 
da cláusula de desempenho 
de 1,5% dos votos válidos 
para a Câmara, distribuídos 
em pelo menos nove esta-
dos, com no mínimo 1% dos 
válidos em cada um. Os par-
tidos que não atingirem esse 
patamar ficarão excluídos da 
divisão do fundo partidário 
e da propaganda eleitoral 
no rádio e na televisão, mas 
ainda terão acesso ao fundo 
eleitoral a cada dois anos. A 
segunda é a proibição das 
coligações nas eleições pro-
porcionais. 

Por essa nova regra, as 
pequenas siglas ficam sem 
poder se coligar com as gran-
des e contornar a necessida-
de de alcançar o quociente 
eleitoral. Essa medida valerá 
para as eleições de 2020 em 
diante. As duas alterações 
aumentarão a exigência para 
utilizar os recursos públicos 
financeiros e o acesso à pro-
paganda eleitoral e tenderão 
a causar fusões entre peque-
nas siglas. 

Por outro lado, a reforma 
de 2017 estabeleceu que a 
distribuição das sobras tam-
bém abarcará as siglas que 
não alcançaram o quociente 
eleitoral, o que é um fator 
que tende a dar sobrevida 
para muitas agremiações 
pequenas. No conjunto, as 
medidas recentes operam 
em direções contraditórias 
e, embora seja esperada 
uma redução no número de 
partidos efetivos em médio 
prazo, essa redução não 
será suficiente para colocar 
o Brasil próximo aos países 
com multipartidarismo mo-
derado. 

Nesse sentido, a experiên-
cia dos anos 2010 tenderá a se 
repetir por um bom tempo e o 
eleitorado terá que aprender 
a conviver com um ambiente 
ocupado por mais de uma 
dezena de partidos políticos 
relevantes.

(*) - É membro do Observatório 
de Conjuntura e professor 

de Ciência Política do 
Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Luiz Domingos Costa (*)
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Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 09 de março de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada 
na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) instrução de 
voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-
60, para tomar todas as providências cabíveis à eleição de novos membros do Conselho de Administração da SAE. Instruções 
Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de 
mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência 
“Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São 
Paulo, 13 de fevereiro de 2020. Madeira Energia S.A. - MESA - Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração.

Edital de Citação Prazo de 20 dias - Processo Nº 1116738-21. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de SP, 
Dr(a). Paulo Furtado de Oliveira Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Disnep Confecções Ltda, 
CNPJ 74.564.535/ 0001-21, com endereço à Rua Mendes Junior, 673, Brás, CEP 03013-011,-SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Pedido de Falência por parte de Invista Crédito e Investimento 
S/A, com fundamento no artigo 94, I, da Lei 11.101/2005, por impontua li dade no pagamento da(s) 
duplicata(s)n.º033000041; 10.600/001; 10.604/001; 033000046; 10.604/002; 033000042; 10.604/ 
003; 10.548/001; 10.550/001; 10.604/004; 033000043; 10.604/005; 033000048; 10.550/002; 10. 
552/002; 10.604/006; 033000049; 033000050; 033000027; 033000045; 033000635, que totalizam 
o valor de R$ 133.110,50, devidamente protestada(s). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital, para que em 10 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente defesa, podendo, 
nos termos do art. 98, parágrafo único da Lei 11.101/2005, depositar a quantia correspondente ao 
total do crédito reclamado, que deverá ser atualizado até a data do depósito com juros e correção 
monetária, acrescida de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do 
valor do débito, sob pena de decretação da falência. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. E para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente Edital afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.  

JG Holding de Participações e Administração S/A
CNPJ (MF) nº 32.476.846/0001-99 - NIRE 35.300.530.471

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25/04/2019
Data, Hora e Local: 25/04/19, às 10 hrs, Alameda Macieira da Maia, nº 210, Planalto Paulista, SP/SP. Presença: A totalidade. Delibe-
rações Tomadas por Unanimidade de Votos: (i) Os acionistas aprovaram a transferência das quotas acionárias da JG Holding de 
Participações e Administração S/A, em favor de Catarina Reis Nunes, RG nº 2822872 SSPCC/DF e CPF/MF nº 056.338.321-67, 
que passará a deter 99% do capital acionário da companhia, e em favor de NG Urbanização e Desenvolvimento Ltda, pessoa jurídica 
de direito privado, CNPJ/MF nº 19.086.869/0001-29, neste ato representada por seu sócio administrador, Walber Roriz, RG nº 1.348.818 
SSP/DF e CPF/MF nº 586.600.701-60, que passará a deter 1% das quotas acionárias da JG Participações e Administração S/A. Em 
razão do cumprimento de todas as formalidades legais; (ii) Nos termos do Artigo 11º do Estatuto ora aprovado, os acionistas procederam, 
nos termos do artigo 138 da Lei nº 6.404/1976, à eleição dos membros da diretoria da sociedade, os quais foram indicados e eleitos, 
respectivamente Diretor Presidente e Diretora Executiva, pelo prazo de 02 com direito a reeleição, os senhores(as), Walber Roriz, RG nº 
1.348.818 SSP/DF e CPF/MF nº 586.600.701-60, e Catarina Reis Nunes, RG nº 2822872 SSPCC/DF e CPF/MF nº 056.338.321-67. 
Os membros da Diretoria aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, tomando posse, por meio da assinatura dos respectivos termos 
de posse, lavrados no Livro de Ata da Assembleia de Constituição da sociedade e afirmando, de modo expresso, não possuírem quaisquer 
impedimentos ou ressalvas previstos nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/1976, em ato continuo e em razão da cessão e transferência das 
ações retiram-se da sociedade e da diretoria os acionistas Jonathan Queiroz Marques da Silva e Georgia Queiroz Marques 
da Silva; (iii) por fim, os acionistas resolvem deliberar, sob os termos do artigo 152 da Lei 6.404/1976, o montante global de 1salário 
mínimo para a remuneração dos diretores da sociedade, cuja distribuição será feita de forma igualitária em favor dos componentes da 
Diretoria. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais. São Paulo-SP, 25/04/19. SP-SP, 04/01/19. Mesa: Jonathan Quei-
roz Marques da Silva - Presidente, Georgia Queiroz Marques da Silva - Secretária. JUCESP sob o nº 611.871/19-1 em 29/11/2019.

Black Friday 
antecipou as 
vendas do Natal

Para a Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP), a 
queda no volume de vendas do 
comércio varejista nacional, 
registrada entre os meses 
de novembro e dezembro do 
ano passado, foram reflexo da 
Black Friday, principalmente. 
De acordo com o IBGE, o volu-
me foi 0,1% menor no último 
mês de 2019, comparado ao 
período anterior.

“A queda entre novembro 
e dezembro chama a atenção 
para os impactos crescentes 
da Black Friday, que acabou 
antecipando as vendas do Na-
tal”, explica Marcel Solimeo, 
economista da ACSP. Para ele, 
o consumidor que comprou os 
presentes em novembro não 
voltará a comprar novamente 
no mês seguinte. Apesar da 
queda no último mês, o saldo 
foi positivo. No acumulado, as 
vendas no varejo cresceram 
1,8% e fecharam com taxas 
positivas pelo terceiro ano 
consecutivo. Na comparação 
com dezembro de 2018, houve 
alta de 2,6%. 

“Esta alta entre 2018 e 2019 
mostra que a economia está 
crescendo, embora mais len-
tamente do que gostaríamos. 
A expectativa, no entanto, é 
que, gradativamente, à medi-
da em que o nível de emprego 
vá melhorando, as vendas do 
comércio tendem a seguir 
o mesmo caminho”, conclui 
Solimeo (AI/ACSP).

Os trabalhadores que não forem filiados ao INSS não terão 
direito a qualquer benefício previdenciário.

O país fechou o ano de 
2019 mantendo está-
vel o nível de desem-

prego, com uma taxa média 
de 11,9% no comparativo 
com o percentual de 12,3% 
do ano anterior. Contudo, 
houve uma alta no trabalho 
informal, que passou a re-
presentar 41,1% da mão de 
obra do país. 

De acordo com especialis-
tas, o trabalhador autônomo, 
seja o que possui algum 
tipo de vínculo trabalhista 
ou o informal, tem buscado 
atuar por conta própria 
para empreender ou por 
falta de alternativas ao se 
deparar com o desemprego. 
Tal modalidade de trabalho 
representa um risco cada vez 
maior de os trabalhadores 
chegarem à terceira idade 
desamparados, sem poder 
contar com a aposentadoria, 
caso não contribuam regu-
larmente com a Previdência. 

“Todo cidadão que exerce 
uma atividade, ainda que 
seja de forma autônoma ou 
como profissional liberal, é 
obrigado a se filiar ao sistema 
previdenciário. Contudo, 
a realidade de nosso país 
evidencia que são muitos os 
que exercem atividades in-
formais, como os motoristas 
de aplicativos, vendedores 
ambulantes, cabeleireiras, 
promotores de venda de cos-
méticos, dentre outras. Os 
trabalhadores que não forem 
filiados ao INSS não terão 
direito a qualquer benefício 
previdenciário. A esses, 
resta somente contar com 
os benefícios assistenciais 
ao idoso ou ao deficiente”, 
alerta Leandro Madureira, 
advogado previdenciário e 
sócio do escritório Mauro 
Menezes & Advogados. 

O advogado previdenciário 
do escritório Stuchi Advo-
gados, Rafael Jacopi, ex-

Trabalhador por conta própria tem 
risco de ficar sem aposentadoria

Desde o ano de 2012, o número de trabalhadores por conta própria no Brasil cresceu 19% em meio a 
uma tendência de informalização no mercado e à queda do número de trabalhadores desocupados
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anos”, explica. 
A reforma, contudo, não 

alterou as regras do Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC), benefício no valor 
de um salário mínimo, hoje 
em R$ 1.045, pago a idosos 
com 65 anos ou mais e a 
deficientes de baixa renda, 
o que inclui os trabalhado-
res por conta própria e não 
depende das contribuições 
previdenciárias. “Uma nova 
reforma poderá surgir nos 
próximos anos ou na próxi-
ma década, mas é importante 
nunca deixar de contribuir 
para o INSS”, aconselha João 
Badari, especialista em Di-
reito Previdenciário e sócio 
do escritório Aith, Badari e 
Luchin Advogados. 

Na opinião do advogado 
previdenciário Rafael Jaco-
pi, é importante fazer um 
planejamento a longo prazo. 
“A previdência privada pode 
ser uma boa opção para acu-
mular recursos, visto que o 
rendimento pode ser mais 
considerável e se somará 
à aposentadoria concedida 
pelo INSS”, afirma. Para o 
especialista, o atual cenário 
de crescimento do trabalho 
autônomo resulta de um 
estímulo existente hoje ao 
chamado “empreendedoris-
mo por necessidade”. 

Já para Leandro Madureira, 
o atual cenário é de precariza-
ção no mercado de trabalho. 
“O crescimento do trabalho 
autônomo é o reflexo da 
ausência de políticas públi-
cas geradoras de empregos 
formais. Quando se trata de 
emprego, não podemos achar 
que o entregador de comida 
que pedala 12 horas por dia 
em uma bicicleta é uma forma 
de empreender. Esse traba-
lhador se submete a essa 
jornada extenuante porque 
precisa comer”, critica. 

plica que o trabalhador por 
conta própria tem diversas 
formas de contribuir para a 
Previdência. Em geral, a alí-
quota de contribuição para o 
contribuinte individual é de 
20% sobre o salário mínimo, 
o que fica em torno hoje de 
R$ 209,00. “Só que quando 
ele vai se inscrever no INSS 
para pegar as guias de paga-
mento, ele tem a opção de 
escolher ou o plano normal, 
de 20%, ou o plano simplifi-
cado, com a alíquota de 11%. 
Dentro desse plano dos 11%, 
você tem direito a todos os 
benefícios previdenciários, 
exceto a aposentadoria por 
tempo de contribuição”, 
explica Jacobi. 

O segurado deve realizar o 
pagamento da contribuição 
previdenciária por meio da 
chamada Guia da Previdên-
cia Social (GPS), um carnê 
que pode ser adquirido em 
papelarias ou no site da Re-
ceita. Há ainda uma terceira 
opção de contribuição para 
o trabalhador por conta pró-
pria. A atuação como MEI 
prevê o pagamento mensal 
do DAS no valor de 5% do 
salário mínimo, em torno 
hoje de R$ 52, o que inclui a 
contribuição previdenciária, 
assim como outras contribui-

ções e impostos. Para essa 
modalidade, também não é 
permitida a aposentadoria 
por tempo de contribuição. 

Segundo especialistas, 
embora haja um risco de o 
trabalhador autônomo en-
velhecer sem poder contar 
com a aposentadoria, muitos 
brasileiros já acreditam ser 
difícil a obtenção do direito a 
entrar com o pedido junto ao 
INSS. A desconfiança apenas 
cresceu com a aprovação 
da reforma da Previdência. 
Mateus Freitas, advogado 
previdenciário do escritó-
rio Aith, Badari e Luchin 
Advogados, lembra que as 
novas regras previdenciárias 
afetaram a aposentadoria 
dos trabalhadores por conta 
própria. 

“A maior mudança para 
o trabalhador autônomo é 
o novo tempo mínimo de 
contribuição para homens 
de 20 anos e o mínimo de 65 
anos de idade, com exceção 
daqueles que já tenham con-
tribuído antes da reforma. 
Para eles, o prazo perma-
nece de 15 anos. Para as 
mulheres, o tempo mínimo 
de contribuição não muda, 
permanece em 15 anos; 
porém, a idade mínima para 
se aposentar, que antes era 

Faltando pouco mais de 
um mês para o início da 
entrega da declaração do 
Imposto de Renda ano base 
2019, o contribuinte já pode 
começar a reunir a docu-
mentação com os dados que 
serão enviados à Receita. 
Afinal, as primeiras declara-
ções entregues são também 
as prioritárias no pagamento 
da restituição. O prazo para 
o envio começa dia 2 de 
março e vai até 30 de abril. 
É importante destacar que, 
num cenário de juros baixos, 
e com o valor a restituir 
sendo corrigido pela Selic, o 
quanto antes o contribuinte 
receber, melhor. 

E, para quem deseja ter 
praticidade e conveniência, 
o uso do Certificado Digital 
pode ser um grande facilita-
dor explica Maurício Balas-
siano, diretor de Certificação 
Digital da Serasa Experian. 
O certificado permite, por 
exemplo, que o contribuinte 
preencha a declaração dire-
tamente no site da Receita, 
sem precisar baixar o pro-
grama – o que muitas vezes 
acaba levando à criação de 
diversas versões intermedi-
árias antes do documento 

As primeiras declarações entregues são também 
as prioritárias no pagamento da restituição.

Certificação Digital facilita 
declaração do Imposto de Renda

final, gerando, por sua vez, o 
risco de erros. 

A certificação digital tam-
bém oferece a opção de 
declaração pré-preenchida, 
com dados de declarações 
anteriores já lançados e, em 
alguns casos, informações 
também pré-preenchidas do 
ano base que será declarado 
– fornecidas por empregado-
res e bancos, por exemplo. 
Nesse caso, cabe apenas ao 
contribuinte conferir os dados 
e validá-los. Vale lembrar, por 
fim, que o uso da certificação 
digital é obrigatório no caso de 
o contribuinte ter registrado, 
no ano, rendimentos tributá-
veis acima de R$ 10 milhões. 

É importante ficar atento 
aos informes de rendimentos 
que serão entregues pelo 
empregador e pelos bancos 
e aos recibos e notas de 
prestadores de serviços 
médicos, odontológicos e 
com educação, que per-
mitem deduções. No caso 
do segundo grupo, vale 
destacar que são dedutíveis 
apenas as despesas com 
ensino fundamental, médio, 
superior, pós-graduação e 
técnico – não cabendo cursos 
extracurriculares, como os 
de línguas.

Fonte e mais informa-
ções: (www.serasaexpe-
rian.com.br).
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Voster Participações Societárias S.A.
CNPJ nº 17.282.924/0001-20 - NIRE 35.300.447.115

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados todos os acionistas a reunirem-se em 03/03/2020, na Rua Cristiano Viana, 401, conjunto 1002 - Pinheiros, SP/SP, 
CEP 05411-000, às 11h, em AGE, para deliberar sobre: (i) alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) alteração da composição 
da diretoria; (iii) eleição dos membros da Diretoria; e (iv) alteração dos artigos 2º e 10 do estatuto social. Os documentos e informações 
referentes às matérias a serem tratadas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. O acionista que 
preferir ser representado por procurador deverá depositar na sede da Companhia, em até 48h antes da realização da AGE, o respectivo 
instrumento de mandato, com a definição dos poderes para representação. SP, 13/02/2020. Renato Prado Bertin - Diretor-Presidente.
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