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WhatsApp em processos
Juízes de algumas varas do País já têm utilizado o WhatsApp 

para intimar partes e até fechar acordos, agilizando a tramitação 
de processos e reduzindo custos. Mas o doutor em direito e advoga-
do Klaus Cohen Koplin, sócio do escritório Freitas Macedo, admite 
que a novidade representa grandes desafios à prática do direito no 
Brasil, ainda dominada por uma concepção antiquada, em que o 
processo judicial é formado por um conjunto de atos escritos com 
tinta e papel e produzidos em audiências presenciais. Porém, esta 
realidade começa a mudar. “Do ponto de vista legal, não há em-
pecilho para realizar audiências por videoconferência, Facebook, 
Skype ou troca de mensagens eletrônicas via aplicativos como 
WhatsApp”, diz.

Por meio eletrônico
As novas práticas judiciais estão previstas no novo Código de 

Processo Civil, que diz expressamente que as audiências podem 
ser realizadas por meio eletrônico “nos termos da lei”. O novo có-
digo começa a vigorar dia 17 de março próximo, um ano da data 
de sua publicação oficial.

Feira 40 Graus
Realizada no Nordeste, a 40 Graus - Feira de Calçados e Aces-

sórios é a oportunidade de levar às regiões Norte e Nordeste do 
País o que de melhor a produção nacional desenvolveu pensando 
nesses estados. A possibilidade de estreitar laços com clientes já 
consolidados, e de conhecer novos lojistas, anima a diretora de 
Mercado da Merkator, promotora da 40 Graus, Roberta Pletsch. O 
evento acontece em março, em Natal (RN). 

O açougue Gourmet
Em breve, Porto Alegre terá uma franquia do açougue gourmet 

Da Fazenda, de Ponta Grossa (PR), voltada às classes A e B. O em-
preendimento vende cortes especiais, como a picanha Wagyu (raça 
de boi de origem japonesa, tratada a cerveja), que custa R$ 244,90 o 
quilo. O dono da franquia, Lucas Ribas, é tataraneto de pecuaristas.

Movelsul em Las Vegas
Sindmóveis Bento Gonçalves participa, até hoje, da feira Las 

Vegas Market, que reúne todas as categorias de mobiliário para o 
lar. Além de divulgar a Movelsul Brasil 2016, o estande funciona 
como espaço de captação de importadores para o Projeto Compra-
dor, que será realizado durante a feira, de 14 a 18 de março.

Ensino bilíngue no Colégio Santa Inês
A partir deste ano, o Colégio Santa Inês, de Porto Alegre, vai in-

serir o ensino de uma segunda língua, o inglês, no currículo esco-
lar, desde o 1º ano do Ensino Fundamental, no processo de alfabe-
tização, para expandi-lo às demais séries nos próximos anos, sem 
maiores impactos nas mensalidades apesar de exigir duas profes-
soras em sala de aula ao mesmo tempo. A proposta é utilizar meto-
dologia inovadora, que privilegie a comunicação oral e a interação 
de alunos e professores. Trata-se de uma novidade baseada em 
resultados positivos de experiências de outros países. 

A Bovespa fechou mais um 
pregão com sinal contrário ao 
das bolsas norte-americanas. 
Ontem, subiu, influenciada pela 
alta do petróleo, puxada por flu-
xo estrangeiro e conduzida pela 
forte valorização da Petrobras. 
O resultado do encontro de polí-
tica monetária do Federal Reser-
ve colocou as bolsas em Wall 
Street em baixa e suavizou um 
pouco os ganhos domésticos.

O Ibovespa terminou o dia 
em alta de 2,34%, aos 38.376 pon-
tos, maior alta percentual desde 
9 de dezembro. No mês, acumu-
la perda de 11,47%. O giro finan-
ceiro totalizou R$ 6,238 bilhões.

Petrobras fechou entre as 
altas do Ibovespa, depois que 
a ON disparou 9,73% e a PN, 
8,81%. Os bancos tiveram um 
desempenho mais comedido 
em relação ao resto do merca-
do, com altas mais modestas, 
em dia de divulgação de dados 
de crédito pelo Banco Central. 
Bradesco PN subiu 1,22%, Itaú 
Unibanco PN, 0,38%. Santander 
unit avançou 0,55%, após di-

vulgação do balanço com lucro 
gerencial de R$ 1,607 bilhão no 
quarto trimestre de 2015, 5,6% 
a mais do que o registrado no 
mesmo intervalo de 2014. BB 
ON, no entanto, perdeu 1,47%.

JBS ON caiu 14,71% e lide-
rou as perdas do índice, ainda 
repercutindo a notícia de que 
o Ministério Público abriu ação 
contra nove investigados liga-
dos à holding J&F, que contro-
la o Grupo JBS, e ao Banco Ru-
ral, instituição-chave no caso 

do Mensalão, por crime contra 
o Sistema Financeiro Nacional.

Após ceder mais de 1% nes-
ta quarta-feira, o dólar conse-
guiu se firmar em alta ante o 
real durante a tarde e fechar 
com elevação de 0,88%, aos  
R$ 4,0981. Fatores técnicos con-
tribuíram para o avanço da 
moeda norte-americana, assim 
como os movimentos em torno 
da decisão de política mone-
tária do Federal Reserve (Fed, 
o Banco Central dos EUA), que 
saiu no fim da tarde.

Os juros futuros de cur-
to prazo completaram uma se-
mana de quedas consecutivas 
nesta quarta-feira, desde que 
o Copom manteve a Selic em 
14,25%, contrariando o consen-
so de apostas em torno de uma 
elevação da taxa. 

O DI abril de 2017 fechou 
em 14,240%, de 14,255% no 
ajuste de ontem. O DI janeiro 
de 2017, cujo ajuste ontem foi de 
14,730%, terminou em 14,700%. 
O DI janeiro de 2021 subiu de 
16,37% para 16,44%.

MERCADO DE CAPITAIS

Petróleo faz Ibovespa 
registrar alta de 2,35% 
Índice da bolsa foi puxado por disparada de ações da Petrobras

Terceiro maior banco privado do País, o San-
tander fechou 2015 com lucro líquido de R$ 6,624 
bilhões, o que representa alta de 13,2% frente 
aos R$ 5,850 bilhões obtidos em 2014. Este é o 
chamado resultado gerencial, que não inclui re-
sultado extraordinário nem despesas com amor-
tização de ágio. No quarto trimestre, no entan-
to, houve redução do lucro. O resultado foi de  
R$ 1,607 bilhão, 5,9% a menos que o R$ 1,708 bi-
lhão do terceiro trimestre. O banco manteve a 
inadimplência sob controle, mas aumentou as 
chamadas provisões para devedores duvidosos, 
que é o dinheiro que a instituição deixa separado 
no caso de calote.

Já o lucro líquido societário, que inclui fato-
res extraordinários, foi de R$ 6,698 bilhões, ou 
223,8% a mais que em 2014. Segundo comunica-
do da instituição, houve um benefício de R$ 800 
milhões no resultado por causa do aproveitamen-
to de créditos tributários não ativados. Tal mon-
tante, no entanto, foi compensado integralmente 
nas linhas de margem financeira bruta e provi-
sões de crédito de liquidação duvidosa, e não teve 
impacto no lucro líquido.

Este é o primeiro balanço financeiro de um 
banco brasileiro para o ano de 2015. O Itaú Uni-
banco divulga seu resultado na próxima semana, 
no dia 3 de fevereiro.

BALANÇO

Lucro do Santander 
avança 13,2% em 2015

O Federal Reserve (banco central norte-ame-
ricano) anunciou ontem a manutenção da taxa 
de juros norte-americana na faixa entre 0,25 e 
0,50%. “A comissão espera que as condições eco-
nômicas evoluam de maneira que justifiquem 
apenas elevações graduais na taxa de juros, que 
provavelmente se manterá, por algum tempo, 
abaixo dos níveis que são previstos no longo pra-
zo”, disse a autoridade monetária em comunica-
do. “No entanto, a trajetória dos juros vai depen-
der do panorama econômico a ser traçado por 
dados futuros.”

O Fed reafirmou a necessidade de se sentir 
confiante de que a inflação caminhe rumo à meta 
de 2% ao ano, mas admitiu que o indicador deve 
“permanecer baixo” no curto prazo, em parte devi-
do à queda nos preços de energia. O BC americano, 
contudo, mostrou expectativa positiva em relação 
ao mercado de trabalho americano. “Informação 
colhida desde a reunião de dezembro sugere que 
o mercado de trabalho melhorou, mesmo com a 
desaceleração do crescimento econômico”, disse.

Em dezembro passado, o BC americano ele-
vou a taxa de juros norte-americana pela primei-
ra vez desde 2006, passando da faixa entre zero 
e 0,25% para 0,25 a 0,50%.

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Fed mantém juros e 
diz que inflação deve 
permanecer baixa
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