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Brasil, o país da 
“lei para inglês ver”

Há cento e noventa 
anos, em 7 de 
novembro de 1831, 
foi promulgada a 
chamada Lei Feijó, 
documento ao qual se 
reputa a origem da 
expressão “lei para 
inglês ver”

Apesar da distância 
temporal do mencio-
nado diploma legal, 

a atualidade do que ele 
representa em termos de 
desrespeito às normas ju-
rídicas ainda é marcante, 
permitindo reflexão sobre a 
cultura nacional. A lei edi-
tada em 1831, traz em seu 
nome a referência a Diogo 
Feijó, regente no período 
posterior à abdicação do 
trono por Dom Pedro I. 

Por meio de tal regramen-
to, buscava-se atender à 
pressão inglesa no sentido 
de proibir a importação de 
mão de obra escravizada 
para o território nacional, 
prevendo a punição dos 
envolvidos no chamado trá-
fico negreiro e a concessão 
de prêmio às pessoas que 
denunciassem tal prática. 

É nesse ponto que a Lei 
Feijó reflete a estrutura do 
Estado e da sociedade bra-
sileira de modo cristalino: 
por trás do legalismo, existe 
um profundo desprezo pela 
legalidade. 

A mera criação de norma 
jurídica não tem o con-
dão, por si só, de alterar 
a vivência social caso não 
seja efetivamente imple-
mentada, devidamente 
fiscalizada e socialmente 
prestigiada. O respeito à 
lei (legalidade), de parca 
ocorrência no Brasil, não 
pode ser confundido com 
a prática de criar leis em 
profusão como potencial 
solução às mazelas nacio-
nais (legalismo), caracte-
rística presente na história 
deste país. 

Observando o cenário 
brasileiro dos últimos anos, 
em governos de tendência 
mais à direita ou à esquer-
da, é possível notar que 

o atributo que marcou a 
Lei Feijó está presente em 
2021: o desapego à determi-
nação legal. Nos mais diver-
sos campos jurídicos (tra-
balhista, penal, financeiro 
etc.), há não somente o 
descumprimento de regras, 
mas também um certo culto 
a tal inobservância, sempre 
escudada em supostas boas 
intenções. 

Atualmente, a discussão 
incide sobre o respeito ao 
chamado teto de gastos. 
Importa salientar que a 
discussão sobre o cumpri-
mento das leis não é mera 
questiúncula jurídica ou 
sociológica, pois a men-
cionada postura social 
implica em relevantes sobre 
aspectos práticos da vida, 
como o desenvolvimento 
econômico do país. 

Quanto mais efetiva for a 
observância das regras de 
direito, maior será a esta-
bilidade das instituições 
e, por conseguinte, mais 
saudável será o ambiente 
para investimento nacional 
e estrangeiro, ensejando 
potencial crescimento da 
economia, com geração 
de riqueza para toda a 
comunidade. A ligação 
entre a cultura, o campo 
jurídico e a área econômica 
são evidentes, contendo 
a questão da edificação 
e respeito às instituições 
como elemento comum. 

É sintomático que o Brasil 
seja um antigo “país do futu-
ro”, pleno de possibilidades 
e vazio de realizações, uma 
vez que as estruturas so-
ciais e estatais não passam 
por verdadeira alteração 
apta a criar um ambiente de 
segurança jurídica marcado 
por instituições condizen-
tes com as necessidades da 
população. 

O panorama delineado 
permite que, passados qua-
se dois séculos da edição 
da Lei Feijó, a expressão 
continue tão atual: “lei para 
inglês ver” - e para brasilei-
ro lamentar. 
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de Licitações, já têm encontro marcado para esse ano: o Effecti Expe-
rience 2021, cujo tema será “Tecnologia e Inovação: Um novo marco 
nas Contratações Públicas”. Gratuito e em formato híbrido, ocorrerá 
entre os próximos dias 16 e 18, realizado pela Effecti. Objetiva oferecer 
capacitação de excelência ao público envolvido, seja fornecedor, empre-
sário, licitante, servidores da Administração Pública, bem como todos 
aqueles que estão envolvidos no mercado de vendas para o Governo. 
Interessados podem conferir a programação e se inscrever em (https://
experience.effecti.com.br/).

E - Transporte de Cloro-soda 
A Braskem, líder de mercado e pioneira mundial na produção de bio-
polímeros em escala industrial, é patrocinadora do Encontro Anual de 
Distribuição e Transporte Seguro da Indústria de Cloro-Álcalis, que 
acontece na próxima sexta-feira (12), das 8h30 às 12h30, de maneira 
gratuita e 100% virtual. Promovido pela Associação Brasileira da 
Indústria de Álcalis, Cloro e Derivados representa os interesses das 
principais produtoras de cloro-soda instaladas no Brasil, reunindo 
a cadeia produtiva do setor, como distribuidores, transportadores 
e produtores, para discutir temas ligados à inovação nas áreas de 
distribuição e transporte de produtos da cadeia de cloro-soda e 
derivados, assim como novas tendências de mercado. Inscrições e 
mais informações: (www.abiclor.com.br).

F - Rede de Livrarias
A Livraria da Vila acaba de inaugurar uma nova unidade na Zona Sul de 
São Paulo. Localizada no Shopping Morumbi, conta com 250 m2 e mix 
completo de livros e serviços para atender a todos os públicos. Com a 
nova unidade a rede passar a contar com 16 lojas, sendo quatorze na 
Grande São Paulo e duas no Paraná, e pretende abrir outras unidades 
ainda em 2021. Com aproximadamente 20 mil livros e 1.200 itens como 
jogos, brinquedos educativos e artigos de papelaria, o acervo da nova 
loja foi selecionado a partir de pesquisas com público da região. A nova 
unidade conta ainda com espaço exclusivo para o público infantil. São 6 
mil livros em 40 m2 dedicados especialmente para a formação de leitores 
mirins. Mais informações: (www.livrariadavila.com.br).

G - Fotografia da Natureza
Mostrar o que há de melhor em fotografia da natureza e usar imagens 
para alertar as pessoas a proteger o planeta é o objetivo do concurso de 

A - Energia Solar
A Domínio Solar, integradora de soluções em energia, decidiu investir 
em um curso em parceria com o Centro Universitário Eniac para suprir 
a demanda por profissionais capacitados na área. Para concluir a carga 
horária de 40 horas, os alunos contarão com uma estrutura híbrida, com 
aulas síncronas online e um conteúdo teórico disponibilizado no portal. 
O público-alvo são engenheiros, arquitetos, ambientalistas, técnicos, 
professores, estudantes, eletricistas, empresários e profissionais da 
área pública ou privada com interesse em se capacitar na elaboração 
de projetos e na instalação de geradores fotovoltaicos autônomos e 
conectados à rede. Saiba mais: (https://www.eniac.com.br/).

B - China: Import/Export
Um curso sobre comércio com a China ajuda empreendedores a en-
contrar parceiros confiáveis para a revenda de produtos chineses e a 
vender produtos brasileiros no e-commerce chinês. O curso ‘Comex 
Foco China’ tem 9 aulas virtuais ao vivo e carga horária total de 18 horas 
e é voltado para empreendedores, profissionais de comércio exterior 
e público em geral. Os alunos terão acesso a informações sobre como 
exportar e importar para a China, inclusive via plataformas de e-com-
merce. Período: 16 de novembro a 14 de dezembro (sempre às terças e 
quintas). Inscrições e mais informações: (https://comexchina.com.br/). 

C - Próxima Unicórnio 
Nos últimos anos, o número de startups no Brasil tem aumentado. A 
maioria está na corrida para aumentar sua arrecadação e se tornar um 
unicórnio. Para conseguir esse grande feito é necessário ser avaliada 
em 1 bilhão de dólares antes de fazer o IPO (Initial Public Offering), ou 
seja, abrir o seu capital para investidores. Em sua trajetória, a Escale, 
startup de customer acquisiton que otimiza a jornada de compra de 
serviços essenciais, conquistou espaço no mercado e, através do reco-
nhecimento adquirido, atende atualmente grandes clientes como Itaú, 
SulAmérica, Bradesco, Amil, Claro, Vivo e Oi. A expectativa é que nos 
próximos anos, a startup siga os passos da Nubank, Gympass e Loggi, 
e chegue ao patamar de unicórnio. Saiba mais: (https://escale.com.br/).

D - Licitações e Contratos 
Empreendedores e empresas interessadas em se atualizar a respeito 
do novo cenário de compras públicas, especialmente com a Nova Lei 

fotografia da natureza promovido anualmente pelo Museu de História 
Natural de Londres, um dos mais importantes do mundo. A 58ª edição 
do Fotógrafo da Vida Selvagem do Ano está com inscrições abertas 
para profissionais e amadores até o dia 9 de dezembro. O prêmio para 
o Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano é de £ 10 mil (R$ 74,7 mil). Os 
ganhadores das categorias portfólio e stories (séries) de fotojornalismo 
recebem £ 2.5 mil (R$ 18,7 mil) cada. Os demais premiados receberão £ 
1,5 mil (R$ 11,2 mil) ou £ 1,250 (R$ 9,3 mil) dependendo da categoria. 
Inscrições e mais informações: (https://www.nhm.ac.uk/wpy/competition/
awards-and-prizes). 

H - Desafios da Energia
A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do país, acaba 
de lançar o Plugue, seu hub de inovação aberta, voltado para a captação 
de possíveis parceiros que estejam dispostos a propor soluções para os 
desafios do setor de gás e energia. Startups, universidades, institutos 
e empresas terão a chance de propor ideias, soluções e ferramentas 
para as áreas de inteligência de mercado, logística, supply chain, ESG, 
eficiência energética, entre outros. A novidade já nasce com inscrições 
abertas à novas ideias que podem ser enviadas até 30 de novembro pelo 
site. (https://www.plugue.network/). Antes de se inscrever, verifique a 
sua modalidade ideal na plataforma. 

I - Retomada do Desenvolvimento
A 4º edição do Conexidades, que ocorre entre os próximos dias 23 e 27, 
em Olímpia, na região Noroeste de São Paulo, anuncia sua programação 
com importantes painéis e debates sobre a retomada do desenvolvimen-
to pós-pandemia. Com painéis que englobam os temas Agronegócio, 
Consórcios Públicos, Cidades 5.0, Direito Público, Educação, Meio 
Ambiente & Sustentabilidade, Saúde e Turismo, o evento volta a reunir 
prefeitos, vice-prefeitos, secretários, agentes públicos, empresas privadas 
e públicas, em um encontro que promove projetos, produtos e serviços 
aos municípios. O encontro objetiva aproximar o privado do público, 
modelo que nos países do primeiro mundo foi bem-sucedido e fortaleceu 
as políticas públicas. Mais informações: (www.conexidades.com.br). 

J - Desejos de Natal 
O fim de ano se aproxima e com ele o espírito natalino se torna mais forte. 
A Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) segue com o desejo de ajudar quem 
mais precisa e busca apoiadores para a sua nova campanha: Desejos de 
Natal. A ideia é levar presentes e cestas natalinas para comunidades 
carentes da capital paulista. Por meio de parcerias com a iniciativa 
privada, que adotou cartinhas de crianças pedindo presentes ao Papai 
Noel, cerca de duas mil delas, entre 4 a 12 anos, receberão brinquedos 
em dezembro. A CVSP busca agora a arrecadação de alimentos para a 
confecção de duas mil cestas natalinas que acompanharão os brinquedos. 
Apoiadores podem levar sua contribuição diretamente na sede, na Av. 
Moreira Guimarães, 699 - Indianópolis. 

Segurados do INSS 
precisam agendar 
perícia médica 
até amanhã

Cerca de 85 mil segura-
dos do INSS que recebem o 
benefício por incapacidade 
temporária (antigo auxílio-
doença) podem ter o bene-
fício suspenso até amanhã 
(11). Eles foram convocados 
pela operação pente-fino do 
órgão para fazerem perícia 
médica a fim de verificar 
possíveis irregularidades. 
Em 27 de setembro, o INSS 
convocou 95.588 segurados 
para agendarem perícia 
médica até 11 de novembro. 

Segundo o órgão, até agora, 
somente 10.397 marcaram o 
exame, com 85.191 passíveis 
de perderem o auxílio de 
incapacidade temporária. 
A relação completa dos 
convocados pode ser con-
sultada no Diário Oficial da 
União. Desde julho, o órgão 
está enviando cartas a 170 
mil segurados. As perícias 
começaram em agosto. 

Quem recebe a notificação 
tem 30 dias, a contar da data 
de recebimento informada 
pelos Correios, para agendar 
o procedimento. De acordo 
com o INSS, as pessoas con-
vocadas por meio do Diário 
Oficial não foram localizadas 
nos endereços da base de da-
dos do órgão ou receberam a 
carta de notificação, mas não 
marcaram a perícia médica.

O exame pode ser marca-
do pelo aplicativo Meu INSS 
(ABr).

O programa previa o 
pagamento de com-
pensação financeira 

a empresas que se dispu-
nham a reduzir o consumo 
por períodos de quatro e de 
sete horas por dia. O RVD 
foi anunciado em agosto 
pelo governo; já a suspensão 
foi anunciada na semana 
passada.

Segundo a ONS, já existe 
garantia de suprimento de 
energia até o fim do ano, 
uma das razões da decisão 
de suspender o programa 
junto com a chegada das 
chuvas. “A melhora das 
condições hidroenergéti-
cas, a efetividade dessas 

Programa de redução da demanda era voltado ao setor industral.

Instituição tem lucro ajustado de 
R$ 5,1 bilhões de julho a setembro.

Impulsionado pelo cres-
cimento de receitas e por 
menores provisões (reser-
va para cobrir eventuais 
inadimplências), o Banco 
do Brasil (BB) teve lucro 
líquido ajustado de R$ 5,1 
bilhões no terceiro trimes-
tre. O valor representa 
crescimento de 47,6% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, segundo 
balanço divulgado nesta 
noite pela instituição fi-
nanceira. Com o resultado 
do terceiro trimestre, o BB 
acumula lucro de R$ 15,1 
bilhões nos nove primeiros 
meses de 2021. 

O valor é 48,1% maior 
que o registrado de janeiro 
a setembro de 2020. O ban-
co aumentou a projeção 
de lucro líquido ajustado 
de 2021 para uma faixa 
entre R$ 19 bilhões e R$ 
21 bilhões, contra previsão 
anterior de R$ 17 bilhões 
a R$ 20 bilhões.

Em nota, o BB infor-
mou que o desempenho 
é explicado por menores 
despesas com provisões de 
crédito, receitas mais altas, 
crescimento da margem 
financeira bruta, aumento 
das rendas com prestações 
de serviços e a estabilidade 
de custos administrativos. 
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ONS suspende incentivo à 
redução de consumo de energia
O Operador Nacional do Sistema Elétrico suspendeu o programa de Resposta Voluntária da Demanda (RVD)

programa no ano que vem, 
caso seja necessário. Tam-
bém continuará acompa-
nhando o atendimento do 
Sistema Interligado Nacio-
nal (SIN). “A ONS reforça 
ainda que o processo de 
RVD gerou aprendizado 
relevante para o uso e para 
a regulação de Resposta da 
Demanda no país e destaca 
que mantém abertos os 
canais de comunicação 
para acompanhamento das 
condições de atendimento 
ao SIN e que informará 
oportunamente a reaber-
tura das plataformas de 
ofertas caso seja necessá-
rio” (ABr).

ações emergenciais e a 
garantia de suprimento 
de energia em 2021 são 
os principais motivadores 

da decisão do Operador”, 
explicou a ONS, em nota.

Ao mesmo tempo, a ONS 
não descarta reativar o 

Banco do Brasil lucra 47,6% 
a mais no terceiro trimestre

A carteira de crédito 
ampliada do banco somou 
R$ 814,2 bilhões em se-
tembro, alta de 6,2% em 
relação ao fim de junho e 
de 11,4% em relação a se-
tembro de 2020. A carteira 
apresentou crescimento 
em todos os segmentos, 
com destaque para as ope-
rações com o agronegócio 
(+18,5%); micro, peque-
nas e médias empresas 
(+24,6%) e pessoas físicas 
(+14,2%).

As receitas com a pres-
tação de serviços somaram 
R$ 7,4 bilhões no terceiro 
trimestre, crescimento de 
2,2% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Os principais destaques 
foram as receitas de linhas 
de seguros, previdência e 

capitalização (+6%), de 
consórcios (+11,7%) e de 
administração de fundos 
(+9,9%). Nos nove meses 
do ano, o crescimento 
somou 1%, dentro do 
intervalo das projeções 
corporativas.

As despesas adminis-
trativas somaram R$ 
7,9 bilhões no terceiro 
trimestre, alta de 0,7% 
em relação ao segundo 
tr imestre,  por causa 
do reajuste salarial de 
10,97% concedido aos 
bancários no acordo 
coletivo de trabalho. Na 
comparação em nove 
meses, as despesas fica-
ram estáveis (+0,2%), 
mantendo-se dentro do 
intervalo das projeções 
corporativas 2021 (ABr).


