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Guerras, guerras e 
guerras discursivas: 

cancelar Dostoiévski?

Já contei esta história 
outras vezes, mas ela 
sempre volta como um 
exemplo da cegueira 
que viraliza em 
épocas de guerra

Encontrei uma amiga 
alemã num mercado 
paulista na época da 

“Guerra das Malvinas” (ela, 
inclusive, não usava “Mal-
vinas” e, sim, “Falklands”). 
Eufórica, ela me disse que 
não estava comprando ma-
çãs, que eram argentinas. 
Assim, segundo ela, ajudava 
os ingleses. De fato, não 
apenas ela: a própria mídia 
brasileira (notadamente a 
revista Veja) parecia apoiar 
os ingleses.

O outro exemplo com 
o qual quero começar a 
pequena avaliação é um 
encontro recente. Dei aulas 
de português para um ucra-
niano que tentava morar no 
Brasil, um jovem de 26 anos. 
Como ele não tinha dinhei-
ro, ensinaria português a 
ele e ele, russo e ucraniano 
para mim. Até aí, tudo bem. 
Mas, quando eu perguntava 
sobre o ucraniano, via que 
ele ficava irrequieto, quase 
ofendido. 

E explico a razão: para 
muitos jovens ucranianos 
e bielo-russos e demais 
jovens de ex-repúblicas 
soviéticas, é vergonhoso 
usar o idioma materno, 
pois o russo foi usado na 
escola e é uma língua “cul-
ta”. Caso o leitor não se 
lembre, a língua usada por 
Volodymyr Zelenski até há 
pouco tempo era o russo 
e não o ucraniano. Então, 
comecemos por aqui: uma 
alemã deixando de comprar 
maçãs argentinas e um 
jovem que considera sua 
língua materna estigma-
tizada frente à língua do 
conquistador.

Recentemente, temos 
visto casos de boicote, can-
celamento (nos dois sen-
tidos atuais de cancelar), 
proibições etc., a produtos 
russos: temos o boicote 
a produtos culturais – 
exemplos são a proibição 
a leitura de Dostoiévski 
e o cancelamento de apre-
sentações da cantora lírica 
Ana Netrebko, tanto na 
Rússia quanto fora dela, em 
Nova York, por exemplo –, 
o boicote à apresentação 
de atletas russos em cam-
peonatos internacionais, e 
ainda o boicote a produtos 
de origem russa.

O boicote a produtos 
“inimigos” é uma tática 
de guerra bastante antiga. 
Quando os romanos da 
época de Cleópatra perce-
beram que poderiam ficar 
sem o trigo egípcio, resol-
veram atacá-lo. E assim 
ocorre hoje, similarmente, 
com gás, petróleo e soja. 
Evidentemente que o boi-
cote a produtos do inimigo 
não tem função “apenas” 
econômica: se deixo de 
consumir o que de melhor 
ele tem em termos de pro-
dução cultural e técnica 
(seja literatura, música ou 
o esporte), trata-se de uma 
humilhação. 

E o boicote não ocorre 
em apenas uma via – o pre-
sidente americano Jimmy 
Carter pediu ao comitê 
americano que não enviasse 
atletas a Moscou, em 1980. 
O comitê acatou o pedido 
e ainda foi seguido por 
mais 61 países alinhados 
aos americanos. Qual o 
resultado prático disso? 

Mais medalhas para os 
países alinhados a Moscou, 
uma cicatriz que os jogos 
jamais viriam sarar, e um 
resultado discursivo que 
ecoa até hoje. 

E é bom para os gover-
nos ter o apoio de um sem 
número de pessoas que 
não entendem nada da 
verdadeira situação político
-econômica desses países. 
Embora o mundo soviético 
como minha geração tenha 
aprendido na escola – cujo 
teor “satânico” também 
víamos na igreja – tenha 
acabado, ainda se pensa a 
Rússia como o epicentro 
de um modo de pensar o 
mundo atrás da cortina de 
ferro. 

Atores famosos, como 
Ben Stiller, vão à Ucrânia 
saudar como herói o sujeito 
que até pouco tempo atrás 
era considerado um dos 
bastiões da extrema direita 
no planeta. Madonna se 
deixa fotografar com um 
vestido em forma de cora-
ção com as cores da Ucrâ-
nia; representantes do G7 
têm tratado Zelenski como 
o coitado, espremido pelas 
forças russas num entrave 
geográfico qualquer, o que 
ele não é. 

Evidentemente, toda 
guerra é injusta para a po-
pulação civil que é a que 
mais sofre, e este pequeno 
texto não é uma defesa da 
política internacional de 
Putin, mas esses espetá-
culos midiáticos propaga-
dos por americanos como 
Stiller e europeus, como 
os representantes do G7, 
têm a profundidade da 
ação da minha amiga ale-
mã num mercado paulista: 
recusar-se a comprar uma 
maçã argentina para ajudar 
a Inglaterra. Funciona? Em 
partes, sim.

E grande parte da mídia 
brasileira não ajuda em 
nada no entendimento da 
coisa toda. A CGJ chama 
a OTAN de “forças ociden-
tais” e descreve a invasão da 
Ucrânia como uma guerra 
entre Ocidente e Oriente. 
Podiam se dedicar mais e 
explicar isso melhor. 

Nem a OTAN é uma 
“aliança ocidental” tam-
pouco a invasão da Ucrânia 
por Putin é uma guerra 
ocidental-oriental, a não ser 
que o jornalismo da Globo 
tenha mudado toda a noção 
de “ocidente” e “oriente”, 
e só eles saibam disso, e 
tenha mudado também a 
biografia de Zelenski e todo 
o interesse que a OTAN 
tem na região geográfica 
da Ucrânia.

A invasão decidida por 
Putin, a sangrenta invasão 
de Putin, não é algo que 
começou hoje, tampouco 
a situação da Criméia e a 
de territórios separatistas 
ucranianos. Putin sente-se 
ameaçado pelo cinturão de 
países que a cada década se 
aliam aos interesses ame-
ricanos e de parte do con-
tinente europeu alinhado, 
por sua vez, aos interesses 
americanos. 

Boicotar Ana Netrebko 
ou os livros de Dostoié-
vski, que, aliás, mostrou 
os horrores das prisões 
russas, assim como o fez 
Tchekhov, não resolve em 
nada o sofrimento do povo 
ucraniano. Desconhecer a 
história recente da Ucrânia 
também não ajuda.

(*) - Doutor em Letras, é professor 
dos cursos de Comunicação, 

Pedagogia e da Escola de Direito 
e Ciências Sociais da Universidade 

Positivo (UP).

Benedito Costa Neto Filho (*)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003147-27.2022.8.26.0008O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Antônio Manssur Filho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Mayara Daianne Ferreira Silva, CNPJ19.713.131/0001-44,na pessoa 
do seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Network Beauty & Fashion Cosmética Ltda, objetivando o recebimento da importância de R$ 
17.295,32 (dezessete mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), referente à 
compra de produtos cosméticos junto a autora, e não pagos, conforme notas fiscais anexadas aos 
autos. Encontrando-se a ré 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 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré 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. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 22 de junho de 2022. 

A transformação digital 
já é uma realidade e 
os donos de pequenos 

negócios podem e devem 
fazer parte desse mundo. 

Levantamento feito pelo 
Sebrae e pela FGV, entre 
fim de abril e início de maio, 
apontou que em média 
71% das micro e pequenas 
empresas, incluindo os mi-
croempreendedores indivi-
duais (MEI), utilizam canais 
digitais como redes sociais, 
aplicativos ou internet para 
vender. Muitos empreende-
dores ainda acham que as 
possibilidades do mundo 
digital são restritas a gran-
des empresas ou demandam 
altos investimentos. Ao con-
trário do que alguns pensam, 
a presença digital tornou-se 
fundamental para as em-
presas de todos os portes e 
segmentos. 

Para aqueles que ainda 
estão inseguros sobre como 
aproveitar as oportunida-
des do ambiente digital, 
ou consideram que sua 
empresa é mais tradicional 
ou conversadora, o Sebrae 
recomenda uma mudança 
cultural do negócio, sem a 

A presença digital tornou-se fundamental para as empresas de 
todos os portes e segmentos.

Bárbara Pommê Gama (*) e Karina Camilo Lopes (**)

Desde 2020, grandes devedores podem regularizar seus 
débitos tributários por meio da celebração de Acordo de 
Transação Individual. Em 22/06/2022, a Lei da Transação, 
que regulamentou a matéria, sofreu diversas alterações 
em razão da Lei n.º 14.375/2022, trazendo benefícios ainda 
mais expressivos aos contribuintes.

Entre as grandes mudanças e inovações é importante 
destacar:
 1) Transação Individual com a Receita Federal 

- Anteriormente, só podiam ser transacionados dé-
bitos inscritos na dívida ativa da União. Após a Lei 
n.º 14.375/2022, a Transação Individual passou a ser 
permitida para regularização de débitos tributários 
em contencioso administrativo fiscal, mesmo que 
não judicializados, de titularidade da RFB.

 2) Utilização de Prejuízos Fiscais - Os créditos de 
prejuízo fiscal do IRPJ e de base de cálculo negativa 
da CSLL poderão ser utilizados para amortização de 
até 70% do saldo remanescente após a incidência 
dos descontos concedidos na Transação.

  Inclusive, o prejuízo fiscal poderá ser de titularidade 
de pessoa jurídica controlada ou controladora, inde-
pendente do ramo da atividade, desde que apurado 
e declarado à Secretaria Especial da RFB. 

  A nova Lei autoriza a utilização de prejuízo fiscal em 
casos excepcionais e a critério exclusivo da RFB ou 
da PGFN, que terão o prazo de 5 anos para análise 
e confirmação do prejuízo utilizado.

 3) Aumento do Limite de Desconto e do Prazo para 
Pagamento - Para os grandes devedores que não 
estão em processo de Recuperação Judicial, antes 
da recente alteração legislativa, havia um limite de 
redução de 50% do valor total dos créditos a serem 
transacionados, com prazo para pagamento em até 
84 meses. Com a nova Lei, o limite aumentou para 
65% do valor total dos créditos e o pagamento poderá 
ser feito em até 120 meses.

A nova Lei autoriza a utilização de prejuízo 
fiscal em casos excepcionais.

Qual foi a última vez que você leu com 
atenção o seu próprio contrato social? 
De acordo com o advogado com MBA 
em gestão e negócios, Sergio Vieira, 
esse documento é essencial para to-
das as empresas. “O contrato social é 
a coluna vertebral de todo e qualquer 
negócio e nele devem constar regras 
claras e objetivas para a maioria dos 
eventos futuros e certos”, explicou. 

Sergio também afirmou que o contra-
to social é essencial para eventos que 
podem acontecer a qualquer momento, 
como, por exemplo “administração, 
ausência temporária, ausência perma-

nente / invalidez / morte, saída de um 
sócio e recompra de cotas”. O que consta 
no contrato social? - Nesse documento 
constam todos os dados básicos do ne-
gócio, como: quem são os sócios, qual 
o endereço da sede, quais os deveres 
de cada sócio com o empreendimento 
e qual o ramo de atuação.

É obrigatório ter um contrato so-
cial? - Sim! Vieira explicou que todas 
as empresas no Brasil necessitam de 
um contrato social para poder operar 
e se registrar nos órgãos públicos. O 
contrato também pode ser utilizado 
para participar de licitações do gover-

no e realizar a abertura de uma conta 
bancária do negócio.

Existe mais de um tipo de contrato 
social? - Existem diversas opções de 
enquadramentos, podendo ser por 
exemplo uma empresa individual, 
limitada com dois ou mais sócios ou 
uma sociedade anônima. Sergio lembra 
a importância do acompanhamento 
profissional de toda e qualquer empre-
sa, o que vai fazer com que ela esteja 
sempre atualizada legalmente e que 
também continue seu crescimento. - 
Fonte: (https://www.instagram.com/
vieirasergio/)

A presença digital pode ampliar 
as vendas do pequeno negócio

Com a pandemia, a comercialização online de serviços e produtos foi acelerada e hoje é difícil 
encontrar alguém que não tenha experimentado alguma ferramenta digital no seu dia a dia, como um 
aplicativo de transporte de refeições, ou participado de uma reunião de trabalho virtualmente

o cliente. Nas redes sociais, 
o uso de enquetes também 
pode auxiliar nesta tarefa. 
Lembre-se que a jornada do 
consumidor está cada vez 
mais digital, seja pesquisan-
do ou realizando a compra.  

A partir dessas análises é 
possível traçar um pequeno 
roteiro que levará o seu ne-
gócio a encontrar as melho-
res soluções para percorrer 
o caminho da transformação 
digital. Confira os próximos 
passos:  
 1) Defina quais são as 

inovações necessá-
rias – em tecnologia, 
marketing, processos 
etc. 

 2) Escolha as melhores 
ferramentas a serem 
utilizadas. 

 3) Organize um crono-
grama de implantação 
adequado a seu fluxo 
de caixa. 

 4) Avalie os resultados 
das modificações im-
plementadas. 

 5) Corrija os erros e co-
mece todo o processo 
novamente.  

Fonte: (AI/Sebrae).

qual nada acontece. Para 
garantir o sucesso dessa 
jornada é necessário “virar 
a chave”, ou seja, pensar em 
inovação e transformação 
digital dentro do seu em-
preendimento.

Avalie o que funciona 
e o que não funciona e 
pesquise o que pode ser 
melhorado. Um bom ata-
lho é estudar o que os 
concorrentes e o mercado 
em geral estão fazendo. 
Além disso, permita que 

outras pessoas dentro do 
negócio, como seus cola-
boradores, opinem sobre o 
tema, criando um ambiente 
para compartilhamento de 
insights inovadores. Um 
terceiro passo é conhecer 
muito bem o seu cliente, o 
que ele faz, pensa, valoriza 
e como se comunica. 

Para isso, utilize da sua 
experiência para reunir es-
sas informações ou escolha 
um software à disposição no 
mercado para contato com 
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Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000348.31.2019.8.26.0100. O Dr. Guilherme Silveira 
Teixeira, Juiz de Direito da 23ªVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Ademar Fernando Serra 
Ilha, R.G. Nº627819539, CPF/MF nº866.209.670-00, que Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. E RVM Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
5.829,33, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 24, da Quadra FJ, do 
loteamento STA. Cristina VII (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII - SETOR 
MARINA). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 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. SP, aos 30 de maio de 2022 

União Federal e a utilização de 
prejuízo fiscal em transação tributária

 4) Tributação dos descontos concedidos - Tema 
muito discutido recentemente, a nova Lei esclareceu 
e positivou que os descontos concedidos na transa-
ção não serão computados na apuração da base de 
cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.

 5) Devedores com Acordo de Transação Indi-
vidual Celebrado - Os parcelamentos firmados 
anteriormente e ainda em vigor seguem mantidos, 
considerados e consolidados. No entanto, desde que 
quitadas as parcelas vencidas e regularizada a situ-
ação no programa, o saldo devedor residual poderá 
ser parcialmente amortizado com prejuízo fiscal.

  A Transação Tributária Individual segue como al-
ternativa vantajosa para os grandes devedores que 
buscam a regularização tributária e fiscal. Com a 
promulgação da Lei n.º 14.375/2022, os benefícios, 
que já eram valorosos, tornaram-se ainda mais re-
levantes e efetivos, proporcionando ao contribuinte 
uma opção factível de reestruturação tributária.

(*) - Graduada na FGV-Direiro, pós em Direito Tributário pelo IBET, é sócia do 
Dalazen & Pessoa Sociedade de Advogados;

(**) - Graduada na FMU-Direito, pós em Advocacia Tributária pela EBRADI, é 
advogada do Dalazen & Pessoa Sociedade de Advogados.
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Contrato social: a ‘coluna vertebral das empresas’
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