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A taxa de juros do cheque 
especial caiu em janeiro, mas 
ficou acima do limite estabe-
lecido pelo Banco Central 
(BC). Os juros chegaram a 
165,6% ao ano, primeiro mês 
em que a medida começou a 
valer, a partir do dia 6. O BC 
determinou que os bancos 
não poderão cobrar taxas 
superiores a 8% ao mês, o 
equivalente a 151,8% ao ano. 

Por outro lado, as institui-
ções financeiras foram auto-
rizadas a cobrar a partir de 
1º de junho tarifa dos atuais 
correntistas com limite do 
cheque especial superior 
a R$ 500 por mês. A tarifa 
será equivalente a 0,25% do 
limite que exceder R$ 500. O 
BC revisou a metodologia de 
cálculo dos juros do cheque 
especial. Agora os bancos 
devem informar ao BC quan-
to efetivamente foi cobrado 
de juros, considerando os 
clientes que têm o benefício 
de um período de isenção ou 
redução de juros, geralmen-
te por 10 dias no mês. 

Com a revisão da série 
histórica de acordo com essa 

metodologia, a taxa média 
de juros das concessões do 
cheque especial a pessoas 
físicas, em dezembro de 
2019, passou de 302,5% ao 
ano (estatística divulgada 
em janeiro) para 247,6% ao 
ano (estatística revisada). 
Nas concessões a pessoas 
jurídicas a taxa caiu 331,5% 
ao ano(estatística divulgada 
em janeiro) para 310,9% ao 
no (estatística revisada).

A taxa de juros do crédito 
pessoal não consignado 
subiu para 103,5% ao ano 
em janeiro, com aumentou 
de 8,9 pontos percentuais 
em relação a dezembro. A 
taxa do crédito consignado 
(com desconto em folha 
de pagamento) subiu 0,8 
ponto percentual, indo 
para 21,3% ao ano no mês 
passado. De acordo com o 
BC, a taxa média de juros 
para pessoa física caiu 0,4 
ponto percentual em ou-
tubro, chegando a 45,6% 
ao ano. A taxa média das 
empresas ficou em 17,6% ao 
ano, aumento de 1,3 ponto 
percentual (ABr).

Luiz Flávio Borges D´Urso (*)

Pacote anticrime 
endureceu o Estatuto 
do Desarmamento

Se espera que o julgador 
tenha bom senso e visão 
sistematizada, para 
não patrocinar decisões 
absolutamente injustas

Contrariando as ma-
nifestações e inicia-
tivas do Executivo 

Federal, especialmente do 
próprio Presidente da Re-
pública, para flexibilizar o 
controle de armas no Brasil, 
facilitando sua propriedade 
e porte, o legislador (Legis-
lativo Federal) endureceu 
o Estatuto do Desarma-
mento (Lei 10.826/03), 
quando aprovou o Projeto 
Anticrime (Lei 13.964/19), 
no finalzinho do ano passa-
do, aumentando as penas 
para diversos crimes alí 
previstos. 

O primeiro exemplo dis-
so, encontramos no Art. 
16 do Estatuto, que foi 
alterado com a inclusão 
do § 2º, destacando neste 
parágrafo, as condutas do 
caput e do § 1º, que envol-
veram arma de fogo de uso 
PROIBIDO, aumentando a 
pena, nesta hipótese para 
reclusão de 4 a 12 anos. 
Antes desta nova Lei, as 
condutas do Art. 16, con-
templavam armas de uso 
Restrito e Proibido indis-
tintamente, com previsão, 
que fora revogada, de pena 
de 3 a 6 anos de reclusão 
e multa.

Assim, agora quem pos-
suir, deter, portar, adqui-
rir, fornecer, receber, ter 
em depósito, transportar, 
ceder, ainda que gratuita-
mente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob sua 
guarda ou ocultar arma de 
fogo, acessório ou munição 
DE USO RESTRITO, sem 
autorização ou em desa-
cordo com determinação 
legal ou regulamentar, está 
sujeito a punição de 3 a 6 
anos, todavia, nestes casos, 
a partir da nova lei, se a 
arma ou munição for DE 
USO PROIBIDO, a punição 
se eleva para reclusão de 4 
a 12 anos.

Outro exemplo encontra-
-se no Art. 17 que estabe-
lece punição para quem 
pratica o comércio ilegal de 
armas de fogo, punição que 
foi agravada de 4 a 8 anos 
de reclusão, para o patamar 
de 6 a 12 anos. 

Dessa forma quem adqui-
rir, alugar, receber, trans-
portar, conduzir, ocultar, 
ter em depósito, desmon-
tar, montar, remontar, 
adulterar, vender, expor 
à venda, ou de qualquer 
forma utilizar, em proveito 
próprio ou alheio, no exer-
cício de atividade comercial 
ou industrial, arma de fogo, 
acessório ou munição, sem 
autorização ou em desa-

cordo com determinação 
legal ou regulamentar, está 
sujeito à severa pena de 6 
a 12 anos.

Mais um exemplo des-
se agravamento de pena 
encontra-se no Art. 18, que 
pune o tráfico internacional 
de arma de fogo, consistin-
do na conduta de importar, 
exportar, favorecer a entra-
da ou saída do território na-
cional, a qualquer título, de 
arma de fogo, acessório ou 
munição, sem autorização 
da autoridade competente, 
e pela nova lei, a pena de 
reclusão que era de 4 a 8 
anos, passou para 8 a 16 
anos e multa.

E para concluir este fes-
tival de aumento de penas, 
verifica-se no Art. 20, que 
as penas previstas nos Arts. 
14, 15, 16, 17 e 18, serão 
aumentadas da metade, se 
o agente, autor da conduta, 
for integrante de órgãos 
e empresas indicadas nos 
arts. 6º, 7º e 8º da lei ou, se 
o agente for reincidente 
específico, vale dizer, já 
condenado anteriormente 
por violação desta lei.

Concluindo, na contra-
-mão do que prega o go-
verno federal, o Pacote 
Anticrime endureceu so-
bremaneira a punição dos 
crimes acima destacados, 
incluindo o Art. 16 no rol 
de crimes hediondos, oca-
sionando, a nosso ver, um 
descompasso no sistema 
repressivo brasileiro, isto 
porque, num país onde o 
homicídio simples tem pre-
visão de punição iniciando 
no patamar de 6 anos de 
reclusão, não se pode admi-
tir que aquele que importa 
ilegalmente uma arma, 
mesmo que ativador ou co-
lecionador regulamentado, 
estará sujeito à punição que 
se inicia no patamar de 8 
anos de reclusão.

Por derradeiro, adverte-
-se que estas penas mais 
graves só poderão sujeitar 
aquele que cometeu o cri-
me após a promulgação da 
nova lei, pois a lei penal não 
retroage, salvo para bene-
ficiar o acusado. Assim, as 
condutas praticadas antes 
da nova lei, permanecem 
sujeitas à lei anterior com 
suas antigas penas.

Na prática, caberá ao 
judiciário aplicar a lei ao 
caso concreto, todavia, se 
espera que o julgador tenha 
bom senso e visão sistema-
tizada, para não patrocinar 
decisões absolutamente 
injustas.

(*) - Advogado Criminalista, 
Mestre e Doutor em Direito Penal 
pela USP, Presidente da OAB-SP 

por três gestões (2004/2006 – 
2007/2009 – 2010/2012), Presidente 
de Honra da Associação Brasileira 

dos Advogados Criminalistas 
(ABRACRIM), foi Conselheiro 

Federal da OAB.

A embalagem mais sus-
tentável do planeta, que 
completou 30 anos no país 
no ano passado, ganha cada 
vez mais espaço entre os 
consumidores brasileiros. 
No ano passado, o setor 
registrou uma novidade 
sem precedentes, cres-
cimento de dois dígitos: 
13,7% em relação a 2018 
(8,5%). A lata de alumínio 
tem conquistado espaço 
em diversos segmentos, 
como o de cerveja, onde 
já representa mais de 50% 
do que é comercializado no 
país, e mais recentemente 
com o lançamento da água 
mineral em lata. 

Ao todo, as quatro fabri-
cantes de latinhas instala-
das no país venderam 29,6 
bilhões de unidades no ano 
passado. As associadas da 
Abralatas - Ardagh, Ball, 
CanPackBrasil e Crown 
Embalagens - alcançaram 
um recorde no volume de 
vendas e apostam mais 
uma vez em bons números 
para 2020. 

O presidente executivo da 
Abralatas, Cátilo Cândido, 
comemora os resultados. 
"Fatores como o aumento 
da demanda do consumidor 
por conveniência e a altera-
ção do perfil do público por 
produtos mais sustentáveis 
levaram as fabricantes 
de bebidas a investir na 

expansão ou substituição 
de suas embalagens", diz 
Cátilo. Como exemplo, ele 
cita que em 2009 as latas 
representavam apenas 32% 
do mercado de cerveja. 

"Nesse período de dez 
anos, os fabricantes brasilei-
ros de latas entenderam as 
demandas dos consumido-
res, usaram novas tecnolo-
gias de impressão, mostra-
ram que a embalagem é mais 
leve e pode ser uma opção 
interativa, além de ser 
mais fácil de transportar", 
relata. A sustentabilidade 
da lata de alumínio é um 
dos seus principais pilares 
para conquistar o mercado 
na indústria de bebidas. 
Atualmente, o Brasil possui 
uma das maiores taxas de 
reciclagem do mundo, com 
97,3%. 

"O desafio aqui é au-
mentar o envolvimento do 
consumidor nessa causa. 
Acredito que a lata tem 
uma grande sinergia com a 
geração que está alcançan-
do o poder de compra. Com 
esse crescimento potencial, 
prevejo um mercado em 
expansão dentro de cinco 
anos, com uma ampla gama 
de produtos, mais unidades 
fabris e o mais importante 
de tudo, a população o reco-
nhecerá como o pacote mais 
sustentável do planeta", 
observa ele (AI/Abralatas).

As quatro fabricantes de latinhas instaladas no país 
venderam 29,6 bilhões de unidades no ano passado.

Abralatas/reprodução

Neste contexto de 
ampla concorrên-
cia, saem na frente 

as oficinas mecânicas que 
oferecem canais rápidos 
de comunicação para agen-
damentos e tratativas de 
valores do orçamento.

Segundo Sérgio Fabiano, 
gerente de Serviços Auto-
motivos do IQA – Instituto 
da Qualidade Automotiva, 
a melhor propaganda é a 
indicação do cliente como 
resultado do bom atendi-
mento oferecido pela ofici-
na, o que envolve também 
ações de comunicação em 
meios tradicionais e digitais. 
“O cliente quer agilidade 
no atendimento porque o 
tempo está escasso”, afirma.

Veja quatro recomen-
dações do IQA para que 
os clientes se sintam bem 
atendidos e, assim, possam 
voltar e indicar a oficina para 
outras pessoas: 
 1) Acompanhar a evolu-

ção das tecnologias 
de comunicação para 
inovar com ferra-
mentas que melhor 
atendam às necessi-
dades do cliente, cujo 

A melhor propaganda é a indicação do cliente como resultado do 
bom atendimento oferecido pela oficina.
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A melhor propaganda 
é a indicação do cliente
O consumidor está cada vez mais exigente diante da facilidade de acesso às informações disponíveis 
na internet, que permite analisar diferentes fatores do produto ou serviço desejado

tendências para o mercado 
reparador, por meio dos 
trabalhos de certificação 
e treinamento que são 
oferecidos ao setor.

No setor, toda oficina pode 
buscar ser certificada desde 
que atenda aos requisitos do 
processo. O foco do IQA é 
oferecer suporte técnico aos 
gestores para que adotem 
conceitos técnicos na gestão 
dos negócios e tenham con-
trole dos processos, o que 
permite colher resultados 
como redução de custos, 
melhor interação da equipe 
e aumento da satisfação do 
consumidor.

Assim, a certificação da 
qualidade é ponte para o 
crescimento do negócio e 
instrumento de segurança 
para o cliente porque atesta a 
qualidade dos serviços pres-
tados, uma vez que toda ofi-
cina certificada implementa 
método robusto de gestão e 
passa por ampla avaliação 
de órgão imparcial, idôneo 
e competente sobre todos 
os pontos de organização da 
empresa.

Fonte e mais informações: 
(www.iqa.org.br).

tempo é cada vez mais 
escasso; 

 2) Investir em canal de 
comunicação para 
oferecer um rápido 
atendimento, no qual 
as respostas sejam 
imediatas e constan-
tes, como WhatsApp 
Business ou chat on-
-line; 

 3) Comunicar-se de ma-
neira clara e detalhada 
para facilitar o enten-
dimento e agilizar o 
processo de aprovação 
de um orçamento; 

sempre que possível, 
utilizar imagens;

 4) Manter um website 
atualizado com in-
formações sobre os 
serviços prestados.

Assim como a oficina 
precisa se atualizar cada 
vez mais em relação às 
novas tecnologias de co-
municação, atendimento 
e gestão do negócio, o IQA 
ao longo dos anos investe 
na ampliação de seus meios 
de contato digitais com os 
clientes e leva as novas 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº0004979-41.2019.8.26.0292 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Jacareí, Estado de SP, Dr(a). Paulo Alexandre Ayres de Camargo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) JV Garden Transportes Ltda (Antiga Jv Garden com. de Flores 
Ltda.EPP), CNPJ 09.423.508/0001-77, Av. Lucas Nogueira Garcez, 1199, Jardim Esperança, CEP 
12324-000, Jacarei – SP, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por 
Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 115.224,16, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jacarei, aos 13 de fevereiro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1017206-79.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC,do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a)Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber ao réu Jose Reinaldo Jordão Segura, RG Nº 7.619.106-0, CPF/MF 
Nº 691.865.298-20 e a corré Valeriana Soares Segura, RG Nº 4.973.594-9, CPF/MF Nº 303.635. 
948-68 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizoulhe ação de Cobrança no valor 
de R$ 4.859,72. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 11,12,26 e 27, da 
Quadra AH, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba VI, (atualmente denominado Riviera 
De Santa Cristina XIII ). Estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009002-06. 2019.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Akemi Okoda 
Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Juliana Lopes de Souza, RG Nº 33269608X, CPF Nº 
330.537.948-02, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana, objetivando o pagamento do débito de R$7.066,29. Encontrando-se a 
executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada 
a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, pague a quantia de R$7.066,29 (setembro/2019),devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a executada, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1128090-78. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Lívia Martins Trindade, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Privilégio Artes Gráficas Ltda, CNPJ Nº 66.020.702/0001-45, repre 
sentada pelos seus sócios Marcia Maria Lopes Ribeiro, Nacionalidade Brasileira, CPF:261.816.138 
-62, RG/RNE: 18371930X – SP e Vanderlucio Porto Ribeiro, Nacionalidade Brasileira, CPF: 090. 
441.938-05, RG/RNE:170536087-SP, que RT Distribuidora Nacional Papeis e Suprim. Ltda, ajuizou 
– lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 103.566,85, referente as duplicatas 
vencidas e não pagas. Fica o Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo 
de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para 
satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do 
pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo 
para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá 
requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Decorrido o prazo para 
oferecimento de resposta, será nomeado curador especial ao réu. Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 6 de fevereiro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003028-94. 2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi 
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Nelson Rodrigues, CPF 092.414.248-00, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Redfactor Factoring e Fomento 
Comrecial S/A, objetivando a quantia de R$ 59.031,40, referente ao crédito representado pelo 
instrumento de confissão de dívida firmado com o autor e não cumprido. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague o débito exequendo, sob pena de ser penhorados tantos bens quanto bastem para satisfação 
da dívida, nos termos do art. 830 § 3º,do CPC. No caso de integral pagamento no prazo de (3) dias, 
a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, do CPC). No prazo de 15 (quinze dias), a 
contar do prazo do edital, poderá oferecer embargos à execução, podendo reconhecer o crédito do 
exequente e pagar 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, podendo 
pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 
mês(art. 916, CPC).Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação - Prazo 20 Dias. Proc. 1114603-75.2014.8.26.0100. O Dr. Regis de Castilho 
Barbosa Filho, Juíz de Direito da 41ªVC do Foro da Capital, Faz saber aos Correus Loja 
Number One Multimarcas Corresponde aos Boxes HC1-02 E HD2-14, que ADIDAS AG E 
OUTROS ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos 
Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, 
para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais 
pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE LOUÇAS, TINTAS E FERRAGENS NO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, convoca todos os integrantes da 
categoria econômica por ela representada, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
10 de  março de 2.020, às 17:00 horas, em sua sede social, Rua Major Sertório, 88 – 4º andar – Vila Buarque – CEP: 01222-
000 – nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Autorização e Outorga de Poderes para a Negociação 
Coletiva com as entidades representativas da categoria profissional dos comerciários em toda base representada por este 
sindicato na respectiva data-base; 2) Autorização e Outorga de Poderes para a Negociação Coletiva com as entidades repre-
sentativas das categorias profissionais diferenciadas nas respectivas datas-bases; 3) Autorização e Outorga de Poderes para a 
Negociação Coletiva com a entidade representativa da categoria profissional dos empregados em entidades sindicais do comér-
cio; 4) Discussão e aprovação de contribuição de representação da categoria econômica. Não havendo, na hora acima indicada, 
número legal de participantes para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia Geral será realizada às 
17:30 horas, em segunda convocação, com o quorum legal. São Paulo, 27 de fevereiro de 2.020. Renaldo Pizzimenti Júnior.

Setor de Latas de 
alumínio bate recorde e 
cresce 13,7% em 2019

Cheque especial com 
juros em 165,6% ao ano
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