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Art. 335. Em falta de normas jurídicas
particulares, o juiz aplicará as regras de
experiência comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece e
ainda as regras de experiência técnica,
ressalvado, quanto a esta, o exame pericial. 
“O que há, na verdade, é que o ônus de provar em
juízo não incumbe, de maneira exclusiva, nem ao
autor nem ao réu; reparte-se, ao contrário, entre
um e outro, segundo regras previstas em lei ou
consagradas pela jurisprudência e pela doutrina.
Em última análise, é legítimo, não só em face do
novo como também do Código anterior, o
princípio jurídico segundo o qual compete, em
regra, a cada uma das partes fornecer os
elementos de prova das alegações que fizer. [...]
Procedentes em parte, embora, as objeções à
teoria encampada pelo Código, nem por isso é de
ser repelida: primeiro, porque aplicável à imensa
maioria dos casos; segundo, porque não se trata
de uma regra absoluta, mas de uma regra geral,
que admite as exceções porventura estabelecidas
pela norma legal substancial cuja aplicação se
reclama. Para nós, o disposto no artigo 333 do
Código [de 1973] equivale a um princípio,
amparado na lógica das provas, sujeito a não
poucas exceções. Nem por outra razão dissemos:
“Compete, em regra, ao autor a prova do fato
constitutivo e ao réu a prova do fato impeditivo,
extintivo ou modificativo daquele” (MOACYR
AMARAL SANTOS, Comentários ao Código de
Processo Civil, vol. IV, 3ª Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 1982, pág. 27, 29).

Como anotei em trabalho anterior[1], não se falava
em processo ou em prova no tempo em que a
justiça, privada ou em julgamento comunitário dos
pequenos núcleos, era aplicada por quem conhecia
os fatos; o processo e a prova surgem quando a
lide passa a ser julgada por quem não tinha nem
podia ter conhecimento dos fatos, a partir daí
desenvolvendo diversos sistemas do que provar e
como provar. Diz-se hoje que cabe às partes alegar
e provar o que for relevante à demonstração do
direito invocado, sem o quê o julgador não tem
como definir o direito de cada um. A quem cabe
provar, o que provar e quando a prova é
desnecessária suscitava e ainda suscita
controvérsia; mas a resposta é dada pela longa
evolução do direito romano ao processo moderno
que redundou na concisa e elegante previsão dos
artigos 333 a 335 do CPC de 1973, com igual teor
nos artigos 373 a 375 do CPC de 2015, que
reproduzo para facilidade da leitura: 
Art. 333. O ônus da prova incumbe: I – ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao
réu, quanto à existência do fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. §
único. É nula a convenção que distribui de maneira
diversa o ônus da prova quando: I – recair sobre
direito indisponível da parte; II – tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do
direito. 
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: I –
notórios; II – afirmados por uma parte e
confessados pela outra; III – admitidos, no
processo, como incontroversos; IV – em cujo favor
milita presunção legal de existência ou de
veracidade. 
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dúvida, o juiz concluirá pela aplicação do artigo
374 se as circunstâncias do fato demonstrarem
por si o erro médico ou, em caso contrário, dará o
fato constitutivo por não provado e determinará
que a controvérsia seja solucionada por um perito,
se assim requerer o autor. 
O Direito Ambiental apresenta uma complexidade
maior, mas segue o mesmo princípio. As
questões mais simples são trazidas na autuação
ambiental e decorrem do fato em si: a supressão
da vegetação, o despejo dos efluentes, o
desrespeito à área protegida; as questões mais
complexas são verificadas pelo Ministério Público
no inquérito civil ou delineadas pelo órgão
ambiental em que as vistorias dos órgãos
ambientais, as análises feitas e os documentos
coletados gozam de fé pública e são prova
suficiente do fato alegado, conforme vem
reconhecendo as câmaras ambientais do Tribunal
de Justiça de São Paulo. A partir daí, admitida a
degradação ambiental do simples fato descrito ou
demonstrada pelas vistorias do órgão ambiental,
cabe ao réu produzir a prova de seu interesse não
por inversão, mas pela singela aplicação do artigo
333, inciso II. Verificando a persistência da
controvérsia, o juiz recorrerá a um perito ou
determinará as provas que entender pertinentes. 
A inversão do ônus da prova ou a distribuição
dinâmica do ônus da prova, esta acolhida pelo
artigo 373, parágrafos 1º a 4º, do Código de
Processo Civil, vem sendo aplicada de uma forma
ambígua nos tribunais. Primeiro, se o inquérito
civil vem bem instruído, há prova suficiente do
direito do autor e o réu produzirá a prova dele, não
a do outro.  

Passo a referir os artigos do Código de 2015. A
doutrina e a jurisprudência tem dado mais atenção
ao artigo 373 que aos artigo 374 e 375, ao invés de
vê-los em seu conjunto e extrair deles a
consequência adequada. O artigo 373 dispõe que
cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu
direito e ao réu provar o fato modificativo, extintivo
ou impeditivo do direito do autor. O artigo 334
dispensa a prova dos fatos notórios e daqueles em
cujo favor milita presunção legal de existência ou
de veracidade e o artigo 335 permite que o juiz
aplique as regras da experiência comum ou da
experiência técnica, conforme o caso. Essas regras
operam de uma forma simples. Veja-se o caso
corriqueiro de uma colisão de veículos pela traseira,
sem testemunhas: compete ao autor provar o fato
(a colisão e o envolvimento do réu), mas não se
exige dele a prova da culpa do outro motorista; esta
é presumida porque a colisão pela traseira denota o
descumprimento da regra legal de que ao motorista
compete dirigir com segurança e cautela, mantendo
distância segura do veículo da frente. Presumida a
culpa, cabe ao réu demonstrar o fato extintivo,
modificativo ou extintivo; não por inversão do ônus
da prova como se tem visto aqui e ali, pois o direito
do autor é dado por provado, mas como prova sua
delineada no artigo 373, inciso II do CPC. Ou o caso
mais complexo de um erro médico: compete ao
autor provar o fato (a moléstia, a cirurgia naquele
hospital, o resultado anormal segundo a natureza
do problema); não se lhe exige que prove desde
logo o erro médico em si até pela impossibilidade
de fazê-lo (a ficha clínica, os acontecimentos da
cirurgia enquanto anestesiado, detalhes técnicos
relevantes lhe são desconhecidos). Indicada a
anormalidade do resultado, compete ao réu
demonstrar como transcorreu o atendimento e a
regularidade do procedimento; remanescendo  
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À prova do réu deve-se atribuir o mesmo peso que
à prova do autor e do confronto das duas
frequentemente se chega a uma conclusão válida. 
E não se diga que a admissão da prova trazida
com o inquérito civil ou pelo réu, por unilateral,
ofende o contraditório; pois o contraditório se
contenta com a possibilidade de apreciação,
análise e contraprova de ambas as partes antes
da formação da convicção do juiz, sem exigir que
toda prova seja produzida em conjunto. Tem-se
aqui o que se chama de contraditório diferido, em
que a prova produzida por uma parte se submete
no momento processual próprio à crítica e à
contraprova da outra parte e tem o valor que
possa merecer. Não há nisso ofensa processual.
A perícia ficará reservada apenas para os casos
mais difíceis e será produzida segundo a regra
usual: pelo autor (com eventual atribuição do
ônus ao Estado ou à União, segundo o
entendimento prevalente) ou pelo réu, conforme
as peculiaridades da lide e como determinar o
juiz. 
Há casos em que pode o juiz limitar-se a dispor o
direito: demonstrada a degradação, condena o réu
a recompor a área degradada, a regularizar o solo
contaminado, mediante projeto a ser apresentado
e aprovado pelo órgão ambiental. A intervenção
judicial ocorrerá ‘a posteriori’, caso surja algum
conflito nessa aprovação ou no cumprimento da
sentença, quando o juiz determinará o que for
adequado. 
A perícia, quando não puder ser substituída por
uma mais simples vistoria, deve ter um objeto
definido.

Segundo, se nenhuma prova há, atribuir ao réu a
prova do autor poderá implicar na improcedência
da ação em caso de inércia ou de prova
insuficiente. Terceiro, porque um dos fundamentos
da inversão é que o réu tenha melhores condições
de sua produção, situação de rara ocorrência nos
processos que temos examinado: se prova ainda
não há, a sua produção é difícil também para o réu,
o que tem levado à distorção de confundir a
inversão para produzir com a inversão apenas para
pagar a prova que se reconhece caber ao autor, que
os tribunais não têm admitido. É por isso que o
Superior Tribunal de Justiça, embora se valendo
dessa terminologia, tem afirmado que mesmo na
ação ambiental ao autor compete a prova dos fatos
alegados, mas atribuindo ao Estado ou à União o
custeio da perícia ou da diligência. 
Há que provar o fato (o impacto ambiental ou o
dano, na quase totalidade dos casos) e essa prova
tem sido um dos maiores entraves ao bom
andamento das ações ambientais. As perícias são
complexas e custosas em tempo e dinheiro e
acabam arrastando por anos o andamento da ação
e, depois, da execução. A pergunta é: as perícias
necessárias, sempre? 
A resposta é não, na maioria dos casos. A maior
parte das ações ambientais decorre de fatos
simples e diretos: a supressão de vegetação, a
intervenção em uma área protegida, o derrame de
efluentes, que costumam ser demonstrados pelas
vistorias e análise do órgão ambiental ou pelos
auxiliares técnicos do próprio Ministério Público;
muitos fatos são demonstrados por fotografias e
podem ser verificados pelo Google Earth,
permitindo uma compreensão suficiente do
ocorrido. Admitindo o juiz haver prova suficiente do
autor, caberá ao réu fazer a contraprova, trazendo o
trabalho de seu assistente ou requerendo a perícia
em juízo.
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Raras vezes se faz necessária a perícia multidisciplinar sempre mencionada e, quando isso ocorre, a
não delimitação de sua abrangência leva ao aumento exponencial do custo e do tempo necessário. Em
outras hipóteses é preciso definir os parâmetros a serem utilizados, eventualmente após a oitiva das
partes, para que não se perca tempo e dinheiro[2]. 
 
Em resumo, a perícia, o maior entrave à rápida solução das ações ambientais, nem sempre é
necessária; os fatos podem ser provados ou tidos por provados pelos elementos trazidos pelas partes,
com o auxílio dos órgãos ambientais e com o uso adequado das regras processuais; o juiz deve
delimitar com cuidado o objeto da perícia, quando determinada; e não cabe produzir em juízo prova ou
aprovar projeto da atribuição do próprio órgão ambiental. São medidas simples que economizaram
anos de tramitação nas ações ambientais no estado de São Paulo. 

Fonte: Conjur | 29.10
Ricardo Cintra Torres de Carvalho é desembargador do TJ-SP.



Maior leilão privado de crédito de carbono pode ser último antes de nova política
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A Baesa, do grupo CPFL, fará o maior leilão privado de créditos de carbono do Brasil e, se o resultado
for insatisfatório, poderá ser o último que a empresa promove. 
 
O grupo disponibilizará cerca de 500 mil unidades de certificados ao preço inicial de US$ 1 (R$ 3,70, na
cotação atual). 
 
Créditos são obtidos quando um empreendimento faz com que se emita menos carbono —no caso,
uma hidrelétrica no Rio Grande do Sul. 
 
“O leilão é uma prospecção, para sabermos quais são as avaliações dos interessados e determinarmos
se haverá possibilidade de continuarmos com as certificações”, diz Peter Eric Volf, diretor-executivo da
empresa. 
 
Compras e vendas já foram mais intensas —o último leilão da B3 foi em 2012—, mas ele diz que houve
sinalizações de que o interesse pode ter aumentado no último ano. 
 
Não há lei que obrigue as empresas a neutralizarem suas emissões. Os compradores querem zerar a
poluição para dar satisfações aos “stakeholders” (interessados na companhia), diz Magno Castelo
Branco, professor do Mackenzie. 
 
“O Brasil não tem meta de redução, o mercado aqui não responde a um comando.” 
 
Há sinais de que a demanda pode aumentar, segundo Guarany Osório, coordenador de políticas
ambientais da FGV. 
 
Dentro do Ministério da Fazenda, um projeto avalia se as políticas brasileiras são eficazes e quais
seriam instrumentos para precificar o carbono. 
 
“O grupo estuda a forma mais barata para reduzir as emissões”, afirma Osório. 

Grupo disponibilizará 500 mil unidades de certificados ao preço inicial de R$ 3,70

Fonte: Folha de SP | 30.10



Resultado operacional da Suzano dispara no 3º tri
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As vendas, por sua vez, cresceram 8,7%, para 1,24
milhão de toneladas, o maior patamar para
terceiros trimestres. Em celulose, a produção
alcançou 941 mil toneladas no intervalo, alta de
10,5%. Já o volume produzido de papel ficou em
350 mil toneladas, com expansão de 16,5%, já
considerando a produção de papel higiênico
(tissue). As vendas de celulose somaram 903 mil
toneladas, com crescimento de 8,8%, enquanto as
de papel avançaram 8,6%, a 336 mil toneladas. 
Já o custo caixa de produção de celulose de
mercado caiu 1,9% no terceiro trimestre, na
comparação anual, para R$ 619 por tonelada,
diante da redução dos gastos com madeira,
parcialmente compensada pelos dispêndios mais
altos com insumos dolarizados. O Ebitda do
negócio de celulose totalizou R$ 1.895 por
tonelada, avanço de 74,2%. O preço líquido médio
em dólar da celulose vendida pela Suzano subiu
20,2% na comparação anual, para US$ 751 por
tonelada, enquanto o preço líquido médio em
reais avançou 50,8%, a R$ 2.979 por tonelada. 
O Ebitda do segmento de papel subiu 32,5% frente
ao terceiro trimestre do ano passado, para R$
1.212 por tonelada. O preço líquido médio do
papel vendido no mercado interno foi de R$ 3.844
por tonelada, alta de 21,5%, e o preço líquido
médio em dólar do papel exportado foi de US$
1.012 por tonelada, com expansão de 12,1%. 
Em processo de fusão com a Fibria a partir da
incorporação de ativos e da base acionária, a
Suzano informou ainda que zerou o empréstimo-
ponte que havia acertado com um grupo de
instituições financeiras, inicialmente de US$ 6,9
bilhões.  
O valor do empréstimo, com prazo de três anos,
foi reduzido para US$ 4,4 bilhões no fim de julho.

Embora a variação cambial tenha deixado marcas
negativas na linha financeira, o maior volume de
vendas de celulose e papel, o aumento dos preços e
a redução de custos levaram a Suzano Papel e
Celulose a renovar recorde em termos de resultado
operacional no terceiro trimestre. A companhia
produziu o maior volume de celulose e papel em 94
anos de história e teve geração de caixa
operacional e resultado antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebitda) ajustado
históricos no intervalo. 
A Suzano encerrou o período com prejuízo de R$
107,6 milhões, revertendo lucro líquido de R$ 800,9
milhões um ano antes, por causa do resultado
financeiro negativo decorrente do impacto da
variação cambial na dívida expressa em moeda
estrangeira e na marcação a mercado de operações
com derivativos (hedge). No trimestre, a despesa
financeira líquida chegou a R$ 1,96 bilhão, ante
receita de R$ 269,7 milhões no mesmo intervalo de
2017, inflada pelo resultado negativo, sem efeito de
caixa, de R$ 1,37 bilhão em instrumentos de
proteção cambial relacionados principalmente à
consolidação com a Fibria, que pode ser
consumada ainda em 2018. 
Beneficiada pelo bom momento dos mercados de
celulose e papel no país e internacionalmente, a
Suzano teve receita líquida de R$ 4 bilhões, alta de
54,4% na comparação anual, e Ebitda ajustado de
R$ 2,12 bilhões, 78,6% acima do registrado no
mesmo período do ano passado. A geração de
caixa operacional subiu 98,2% no intervalo, para R$
1,8 bilhão. 
A companhia registrou novo recorde de produção
no trimestre, com 1,29 milhão de toneladas de
produtos, 12,1% acima do volume produzido um
ano antes.
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No fim de setembro, a empresa já havia anunciado a redução para US$ 2,2 bilhões no valor da operação,
que seria usada no pagamento da parcela em dinheiro aos acionistas da Fibria. 
 
Em fato relevante, informou que a redução integral do compromisso foi aprovada pelo conselho de
administração. "A redução do compromisso financeiro foi possibilitada pela forte geração de caixa da
companhia somada à disponibilidade de outras linhas de financiamento com estruturas e custos mais
aderentes e condizentes com a gestão de endividamento", informou. Entre outras operações
alternativas, a Suzano emitiu um bônus de US$ 1 bilhão, de dez anos. 

Fonte: Valor | 26.10



IP avalia vender área de embalagens no país
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A IP concluiu em abril de 2014 a compra dos 25%
restantes de uma joint venture constituída com a
Jari Celulose, Embalagens e Papel em janeiro de
2013, a Orsa International Paper Embalagens,
para entrar no mercado brasileiro de papelão
ondulado. Pela participação inicial de 75%,
desembolsou US$ 470 milhões pela taxa de
câmbio à época. Outros R$ 318 milhões foram
pagos pela fatia remanescente. 
A IP tem outra área de negócios no país, de
papéis de imprimir e escrever, que é maior e
independente da operação de embalagens. Em
seu site, a companhia informa que a área de
embalagens emprega 2,8 mil funcionários, com
presença em três regiões para garantir maior
cobertura de mercado, e capacidade de produção
total de cerca de 600 mil toneladas por ano de
papel para embalagem e chapas e embalagens de
papelão ondulado. As fábricas estão localizadas
em Franco da Rocha (SP), Manaus (AM), Nova
Campina (SP), Paulínia (SP), Rio Verde (GO) e
Suzano (SP). 
Segundo o balanço global, as vendas de
embalagens de papelão ondulado da operação
brasileira recuaram 1% no terceiro trimestre, de
84,4 mil toneladas há um ano para 83,5 mil
toneladas (92 mil toneladas curtas americanas).
Frente ao segundo trimestre, quando as
expedições foram afetadas pela greve dos
caminhoneiros, houve alta de 8,3%. No acumulado
dos nove meses do ano, as vendas de papelão
ondulado da IP no Brasil somaram 238,6 mil
toneladas, queda de 1,1%. 
Já as vendas de papéis de imprimir e escrever a
partir da operação brasileira totalizaram 265,8 mil
toneladas no terceiro trimestre, alta de 4,7%.

A americana International Paper (IP) está avaliando
a venda do negócio de embalagens de papelão
ondulado no Brasil. O ativo foi comprado em duas
etapas, entre 2012 e 2014, por R$ 1,27 bilhão da
Jari Celulose Papel e Embalagens, do grupo Orsa. A
operação, que é a mais recente da multinacional no
país e está entre as maiores do mercado brasileiro,
compreende seis unidades fabris nos Estados de
São Paulo, Goiás e Amazonas. 
Em nota ao Valor, a companhia informou que
"decidiu explorar opções estratégicas para o
negócio de embalagens no Brasil, incluindo a venda
do negócio como uma possibilidade". "Estamos na
fase inicial e, neste momento, não temos mais
informações sobre esse processo", afirmou,
acrescentando que não comentará rumores e
especulações sobre o assunto. 
Em balanço global divulgado ontem, referente ao
terceiro trimestre, a multinacional informou que fez
uma baixa contábil de ativos fixos e intangíveis no
Brasil, nessa unidade de negócios, no valor de US$
122 milhões (R$ 451 milhões ao câmbio atual)
antes de tributos. Após impostos, o encargo,
registrado como item especial, foi de US$ 81
milhões (R$ 300 milhões). Não há mais detalhes
sobre o "impairment". Conforme fontes, a
multinacional vem há algum tempo encontrando
dificuldades em tornar rentável a unidade de
embalagens no país. 
O mercado brasileiro de papelão ondulado é
pulverizado e liderado pela Klabin, com participação
de 18%. A americana WestRock é vice-líder. Neste
momento, outra companhia do grupo das cinco
maiores, a Celulose Irani, está recebendo propostas
não vinculantes de potenciais investidores. O Valor
apurou que há interesse pelo ativo entre grupos
locais e estrangeiros. 
 



http://www.gcnlaw.com.br/

No acumulado, porém, houve recuo de 1,7%, para 742 mil toneladas. Em relatório que acompanha o
balanço financeiro trimestral, a companhia americana destacou que as vendas de imprimir e escrever
no país, no terceiro trimestre, foram impulsionadas pela sazonalidade, com volumes e preços
superiores, parcialmente compensados pelo aumento dos custos. 
 
A IP teve lucro líquido de US$ 562 milhões entre julho e setembro, com alta de 42% na comparação
anual. A receita subiu 7%, para cerca de US$ 6 bilhões. Em nota, o presidente Mark Sutton destacou o
sólido desempenho comercial e dinâmica de preços estável. "Continuamos a trabalhar com foco para
compensar os custos mais altos de logística e insumos", disse. 

Fonte: Valor | 26.10



Suzano discutirá crescimento após fusão com Fibria
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"A operação com a Fibria segue dentro do
cronograma. A expectativa é que o processo de
análise na Europa seja finalizado ainda em
novembro", disse. 
Após a aprovação, a companhia prevê que serão
necessários mais 45 dias para os últimos passos
para fechamento da operação, incluindo a
listagem de ADRs (recibos de ação) na Bolsa de
Nova York. Segundo o diretor financeiro e de
Relações com Investidores da Suzano, Marcelo
Bacci, o início de negociação dos ADRs deve
ocorrer entre o fim de novembro e a conclusão da
transação, "mais provavelmente perto do
fechamento". 
Ao fim de setembro, considerando-se a correção
pelo CDI, o valor a ser pago pela Suzano aos
acionistas da Fibria para a consolidação das duas
companhias estava em R$ 31,2 bilhões. Todo
esse valor está protegido em relação ao câmbio,
ante 84% em setembro. Neste momento, a
Suzano já conta com a maior parte dos recursos
necessários para o fechamento da operação.
"Falta, então, algum financiamento adicional que
estamos fazendo", disse. "Mais o caixa das duas
empresas, é mais do que o necessário para fechar
a operação". 

Um dos principais temas a serem tratados após o
fechamento da fusão entre Suzano Papel e
Celulose e Fibria, que pode ocorrer em dois ou três
meses, é a estratégia de expansão da nova
companhia. De acordo com o presidente da Suzano,
Walter Schalka, opções de crescimento serão
avaliadas após o fechamento da operação. Entre
analistas cresce a expectativa em torno de uma
potencial decisão de investimento já em 2019. 
"O foco era buscar a redução da alavancagem, mas
fomos muito favorecidos por preços da celulose e
pelo câmbio, o que ajuda com o processo de
desalavancagem mais rápido", disse o executivo.
Apesar da posição mais confortável, a discussão
sobre uma nova rodada de crescimento ainda não
começou, segundo Schalka. "Vamos discutir isso
depois do fechamento. 
Minha filosofia pessoal é criar opcionalidades e o
crescimento orgânico é uma opção", afirmou. 
A meta da companhia é que o índice de
alavancagem, medido pela relação entre dívida
líquida e resultado antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebitda), fique entre 2
vezes e 3 vezes. O Itaú BBA projeta relação entre
dívida líquida e Ebitda de 2,7 vezes para a
companhia após a aquisição da Fibria, já no fim
deste ano, frente a índice pro forma de 3,2 vezes no
terceiro trimestre. O executivo também foi
questionado por analistas sobre os planos de
investimento após a operação com a Fibria e disse
que esse será um dos principais temas de
discussão. "Uma das principais questões a ser
discutida será a alocação de capital para o futuro",
comentou. 
Conforme Schalka, a fusão será fechada
provavelmente no fim de dezembro ou no início de
janeiro, após o aval definitivo da Comissão
Europeia.  

Fonte: Valor | 29.10



Klabin tem lucro menor no 3º tri, mas resultado operacional salta
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A Klabin teve lucro líquido de 104 milhões de reais no terceiro trimestre, uma queda de 73 por cento em
relação a igual intervalo do ano anterior, impactado pela queda do real ante o dólar, mas o resultado
operacional ajustado da companhia de papel e celulose subiu 66 por cento no período. 
 
Apesar do volume de vendas da empresa ter avançado 1 por cento na comparação anual, a receita
disparou 26 por cento, para 2,8 bilhões de reais, impulsionada pela desvalorização do câmbio local e
maiores preços de produtos vendidos. 
 
A Klabin teve um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) ajustado de 1,25 bilhão de reais ante 750 milhões um ano antes. 
 
Segundo a companhia, o preço médio de venda de celulose de fibra curta no terceiro trimestre subiu 20
por cento na comparação anual e no mercado de fibra longa o incremento foi de 37 por cento. Enquanto
isso, o preço de papel kraftliner cresceu 11 por cento. 
 
A companhia afirmou que a sua fábrica de celulose no Paraná (Puma) elevou a produção em 14 por
cento no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2017, para 404 mil toneladas, um
volume "acima de sua capacidade nominal" e que ajudou a reduzir o custo fixo da unidade. 
 
O custo caixa de produção de Puma foi de 628 reais a tonelada, queda de 8 por cento sobre um ano
antes. A rival Fibria divulgou dias antes cifra de 584 reais a tonelada e a Suzano apurou 619 reais. 
 
A Klabin encerrou o terceiro trimestre com dívida líquida de 12,8 bilhões de reais, alta de 15 por cento
sobre o mesmo período do ano passado. A relação dívida líquida sobre Ebitda ajustado em reais caiu de
4,4 para 3,4 vezes enquanto em dólares o recuo foi de 4,4 para 3 vezes. 

Fonte: DCI | 29.10

Resultado líquido de R$ 104 mil representa queda de 73% em relação a igual período de 2017



Klabin segue com estudos para expansão
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"A gente traz no trimestre o que considera nível
ótimo da Klabin", ressaltou. O forte desempenho
operacional permitiu a redução da alavancagem
em 0,5 vez no trimestre, "confirmando o que
temos dito sobre a trajetória de desalavancagem
da Klabin". 
O executivo chamou a atenção ainda para a
flexibilidade dos negócios da companhia, não
apenas em termos de geografia, com um mix de
vendas de cerca de 50% no mercado doméstico e
50% exportação, mas também de produto, com a
possibilidade de integrar a produção própria de
papel em embalagens e a diversidade da
produção de celulose.  
"A Klabin tem a possibilidade de atuar em todos o
mercados e está presente em grandes marcas
nacionais e internacionais, o que a faz apta a
aproveitar os melhores resultados nos mercado,
otimizando assim suas margens", acrescentou.
Para o BTG Pactual, o conjunto de números do
trimestre foi sólido e mostrou um novo nível de
resultados da companhia, na avaliação do BTG
Pactual. Para os analistas Leonardo Correa e
Gerard Roure, um dos principais destaques foi o
fluxo de caixa livre, que contribuiu para a redução
do índice de alavancagem de 3,9 vezes para 3,4
vezes. 
Sobre a nova rodada de consolidação no
segmento de embalagens de papel que está se
desenhando, a companhia está "absolutamente
atenta" aos movimentos que estão surgindo no
mercado brasileiro, segundo Teixeira. Nas últimas
semanas, ao menos duas grandes empresas do
setor, Celulose Irani e International Paper,
confirmaram que avaliam opções estratégicas,
incluindo a venda da operação. "A Klabin sempre
repete que enxerga a possibilidade de
consolidação no mercado.  

A diretoria da Klabin segue trabalhando nos
estudos para o novo ciclo de crescimento da
companhia, que compreenderá uma nova linha de
produção de celulose marrom, integrada a até duas
novas máquinas de papel, mas preferiu não fixar
uma data para envio do projeto à análise do
conselho de administração - a apresentação ao
colegiado deve ocorrer "em breve", de acordo com o
diretor-geral Cristiano Teixeira. 
Há expectativa de que o projeto, que pode englobar
investimento de US$ 2 bilhões, seja submetido ao
aval do conselho ainda neste ano. "Na verdade, não
são três ou seis meses que vão mudar algo nessa
fase. A decisão merece o maior nível de reflexão
possível. A própria diretoria ainda trabalha na
otimização desses projetos e, quando isso estiver
consolidado, vai ser submetido ao conselho", disse
Teixeira, ao ser questionado sobre a possibilidade
de o projeto ser encaminhado à aprovação do
conselho somente em 2019. 
Durante a apresentação dos resultados do terceiro
trimestre, Teixeira ressaltou que a segunda
máquina de papel, inicialmente voltada à produção
de cartões, hoje a alternativa mais provável, poderá
ser flexível, apta a produzir tanto kraftliner quanto
cartão. "Provavelmente será cartão, mas terá a
opcionalidade de ser kraft. Tem uma oportunidade
no desenho desse projeto", comentou. 
Conforme o executivo, os números e o desempenho
operacional reportados no terceiro trimestre
refletem o que é considerado "nível ótimo" da
companhia. Teixeira mencionou o resultado antes
de juros, impostos, depreciação e amortização
(Ebitda) ajustado de R$ 1,25 bilhão e a margem
Ebitda de 44%, que foram recordes, e a produção de
mais de 400 mil toneladas de celulose na unidade
Puma, "mostrando que já opera em sua capacidade
total", destacou. 
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Em havendo qualquer novidade, falaremos com vocês. Estamos atentos aos movimentos do setor",
reiterou o executivo, em teleconferência com analistas. 
 
Mas há ponderações. O diretor financeiro e de Relações com Investidores da Klabin, Gustavo Sousa,
lembrou que, por ser a maior empresa do setor de embalagens de papel, a companhia sempre vai olhar
as alternativas disponíveis. Mas, para um eventual passo nessa direção, o ativo tem de fazer sentido
comercial e ser atrativo, com preço e retorno adequados. "E qualquer movimento tem de fazer sentido
dentro da política financeira da empresa", acrescentou.

Fonte: Valor | 31.11



Balanço do trimestre reflete ‘nível ótimo’ da companhia, vê Klabin
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No trimestre, o impacto do maior volume na
diluição de custos fixos gerou uma diminuição de
R$ 24 por tonelada no custo caixa de produção.
Contudo, a maior parte da redução do custo caixa,
ou R$ 57 por tonelada, veio da venda de energia,
cujos preços no terceiro trimestre foram mais
elevados. “Essa é uma variável que a companhia
não controla. A tendência é de produção nesses
patamares e, tirando a energia, estamos em um
patamar adequado de custos”, acrescentou. 
Em relação à expectativa para o mercado
doméstico de embalagens e de papéis para
embalagens no quarto trimestre, o diretor-geral da
Klabin afirmou que vê “bons volumes”. “O terceiro
e quarto trimestres são um bom momento da
economia, com os preparos para as festividades
garantindo volume de exposição alto, mas claro
que moderadamente em função da circunstância
de recuperação econômica”, afirmou. 
No negócio de celulose fluff, usada em
absorventes e fraldas descartáveis, a Klabin já
iniciou as negociações para os contratos de 2019,
com preços de referência calculados pela
consultoria RISI, que funcionam como ponto de
partida das conversas, mais altos do que os
verificados há um ano — US$ 1.345 a tonelada
contra US$ 1.100 a tonelada. Além disso, os
esforços da companhia estão direcionados à
redução dos descontos concedidos. 
Consolidação 
A Klabin afirmou também estar “absolutamente
atenta” aos movimentos de consolidação que
estão surgindo no mercado brasileiro de
embalagens, de acordo com Teixeira. Nas últimas
semanas, ao menos duas grandes empresas do
setor, Celulose Irani e International Paper,
confirmaram que avaliam opções estratégicas
para o negócio de embalagens, incluindo a venda
da operação.

O diretor-geral da Klabin, Cristiano Teixeira, disse
nesta terça-feira que os números e o desempenho
operacional reportados pela Klabin no terceiro
trimestre refletem o que é considerado “nível ótimo”
da companhia. O executivo mencionou o resultado
antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado
de R$ 1,25 bilhão e a margem Ebitda de 44%, que
foram recorde, e a produção de mais de 400 mil
toneladas de celulose na unidade Puma,
“mostrando que já opera em sua capacidade total”,
destacou. 
O forte desempenho operacional permitiu a redução
da alavancagem em 0,5 vez no trimestre,
“confirmando o que temos dito sobre a trajetória de
desalavancagem da Klabin”, afirmou. 
Teixeira chamou a atenção também para a
flexibilidade dos negócios da companhia, não
apenas em termos de geografia, com um mix de
vendas de cerca de 50% no mercado doméstico e
50% exportação, mas em termos de produto, com a
possibilidade de integrar a produção própria de
papel em embalagens e a diversidade da produção
de celulose. “A Klabin tem a possibilidade de atuar
em todos o mercados e está presente em grandes
marcas nacionais e internacionais, o que a faz apta
a aproveitar os melhores resultados nos mercado,
otimizando assim suas margens”, acrescentou. 
Puma 
O nível de produção de celulose da Klabin na
unidade Puma, em Ortigueira (PR), visto no terceiro
trimestre deve se manter e, com isso, haverá maior
diluição dos custos fixos e impacto positivo no
custo caixa de produção da matéria-prima, segundo
o diretor financeiro e de relações com investidores
da companhia, Gustavo Sousa. 
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“Provavelmente será cartão, mas terá a
opcionalidade de ser kraft. Tem uma
oportunidade no desenho desse projeto”,
comentou. 
Sobre as conversas em torno do pagamento de
royalties pela companhia ao controlador pelo uso
do nome Klabin, o diretor financeiro e de relações
com investidores disse que “existem discussões,
mas não houve nenhum tipo de evolução formal
que suscite” algum comunicado. “Ainda estamos
nesse estágio”, acrescentou. 
Proventos 
Sousa informou ainda que a companhia pretende
usar dividendo e juros sobre o capital próprio para
potenciais pagamentos de proventos a partir de
2019, em uma mudança frente ao que vinha
ocorrendo até o segundo trimestre deste ano,
com distribuição aos acionistas feita
exclusivamente por meio de dividendos. 
Ontem, a companhia anunciou um pagamento
total de R$ 340 milhões aos acionistas, dos quais
R$ 75 milhões em dividendos e R$ 265 milhões
em juros sobre o capital próprio. 
“Como essa prática não estava prevista, olhando
para o terceiro e quarto trimestres, vamos
repassar o benefício fiscal integralmente aos
acionistas”, comentou. A partir de 2019, quando a
companhia pretende usar dividendos e JCP, com
retenção de 15% de Imposto de Renda na fonte. 
Questionado sobre a possibilidade de a Klabin
alterar a distribuição de proventos por causa dos
investimentos relativos ao ciclo de crescimento
que se aproxima e um potencial impacto na
alavancagem financeira, Sousa lembrou que os
projetos ainda estão em análise, não foram
submetidos ao conselho e a companhia tem
demonstrado forte trajetória de desalavancagem
nos últimos trimestres. 

“A Klabin sempre repete que enxerga a
possibilidade de consolidação no mercado. Em
havendo qualquer novidade, falaremos com vocês.
Estamos atentos aos movimentos do setor”,
reiterou o executivo, em teleconferência com
analistas.  
Segundo Sousa, por ser a maior empresa do setor
de embalagens de papel, a companhia vai
necessariamente olhar as alternativas disponíveis.
Mas, para um eventual passo nessa direção, o ativo
tem de fazer sentido comercial e ser atrativo, com
preço e retorno adequados. “E qualquer movimento
tem de fazer sentido dentro da política financeira
da empresa”, acrescentou. 
Plano 
A diretoria da Klabin segue trabalhando nos
estudos para o novo ciclo de crescimento da
companhia, que compreenderá uma nova linha de
produção de celulose marrom, integrada a até duas
novas máquinas de papel, e preferiu não fixar uma
data para envio do projeto à análise do conselho de
administração. 
“Na verdade, não são três ou seis meses que vão
mudar algo nessa fase. A decisão merece o maior
nível de reflexão possível. A própria diretoria ainda
trabalha na otimização desses projetos e, quando
isso estiver consolidado, vai ser submetido ao
conselho”, disse Teixeira, ao ser questionado sobre
a possibilidade de o projeto ser encaminhado à
aprovação do conselho somente em 2019. 
Durante a apresentação dos resultados, o diretor-
geral afirmou que os estudos estão no âmbito da
diretoria que, “em breve”, vai se sentir preparada
para levar o projeto ao conselho. O executivo
ressaltou que a segunda máquina de papel,
inicialmente voltada à produção de cartões, hoje a
alternativa mais provável, poderá ser flexível, apta a
produzir tanto kraftliner quanto cartão.  



http://www.gcnlaw.com.br/

Além disso, quando os investimentos em expansão começarem a se refletir na dívida, o que só ocorrerá
no futuro, a Klabin já estará em um patamar inferior de alavancagem. “Então, a companhia não planeja
mudança nas práticas atuais de pagamento de dividendos”, afirmou.

Fonte: Valor | 30.10



Cade dá aval formal para fusão entre Suzano Papel e Celulose e Fibria
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O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu aval definitivo, sem restrições, para a
operação de combinação de ativos e bases acionárias da Suzano Papel e Celulose e Fibria. A certidão
com a decisão formal foi publicada hoje no site da autarquia uma vez que, transcorrido o prazo
regulamentar, não houve apresentação de recursos ou avocação. 
 
A Superintendência-Geral do Cade já havia comunicado a aprovação da fusão sem restrições em 11 de
outubro. Com isso, a consumação da fusão entre as produtoras de celulose passou a depender
principalmente do aval da Comissão Europeia. 
 
Outra aprovação ainda aguardada é a da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). 
A Suzano protocolou em meados de outubro na autoridade europeia o pedido de análise da transação.
Caso o órgão se posicione na primeira fase de análise (fase 1), a decisão poderá ser conhecida em 35
dias úteis. 
 
Órgãos reguladores dos Estados Unidos, China e Turquia também aprovaram a operação sem
restrições. Após o aval das autoridades antitruste, a Suzano vai listar ADRs (recibos de ações) na Bolsa
de Nova York e a expectativa é a de que a transação seja concluída em até 45 dias. 

Fonte: Valor | 01.11



Macron diz esperar manter "diplomacia ambiental" com Bolsonaro
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Salvini disse ainda que "depois de anos de
conversas improdutivas [entre Roma e Brasília],
pedirei que seja extraditado à Itália o terrorista
vermelho #Battisti". 
Ele se refere ao ex-ativista Cesare Battisti,
condenado na Itália por quatro assassinatos
cometidos nos anos 1970, quando era membro do
grupo Proletários Armados pelo Comunismo.
Preso em 2007 no Brasil, teve sua extradição
autorizada pelo STF, mas barrada pelo ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
A aplicação da medida ainda espera apreciação
da 1ª Turma do Supremo. De seu lado, em
publicação na internet no último dia 16, Bolsonaro
prometera "extraditar o terrorista Cesare Battisti,
amado pela esquerda brasileira, imediatamente,
em caso de vitória nas eleições" -o que afrontaria
o STF. 
De volta à França, a líder da ultradireita Marine Le
Pen escreveu que "os brasileiros acabaram de
punir a corrupção generalizada e a criminalidade
aterrorizante que prosperaram sob os governos
de extrema esquerda". 
Ela disse ainda que o presidente eleito "deverá
recuperar a economia, a segurança e a
democracia, muito comprometidas no Brasil". 
Antes de Macron se pronunciar, a conta oficial de
seu partido (A República em Marcha) em uma
rede social amanhecera com a seguinte
mensagem: "O Brasil terá agora em seu comando
um presidente orgulhosamente homofóbico,
cético em relação ao aquecimento global, sexista
e racista. Essa tragédia eleitoral nos força a agir.
Não temos escolha, não podemos errar. Senão
podemos ver o que nos espera. Progressistas de
todos os países, uni-vos!". 

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou
Jair Bolsonaro (PSL) nesta segunda-feira (29) pela
vitória na eleição do Brasil mas, num aceno ao
discurso autoritário do capitão reformado e a
declarações sobre a possível saída do país do
acordo climático de Paris, mencionou "princípios
democráticos". Macron disse esperar manter a
cooperação bilateral no âmbito da "diplomacia
ambiental". 
"A França e o Brasil mantêm uma parceria
estratégica em torno de valores comuns de respeito
e de promoção dos princípios democráticos", diz o
comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu -
Macron foi um dos primeiros chefes de Estado ou
de governo europeus a se pronunciar sobre o
resultado da corrida presidencial brasileira. 
"É no respeito a esses valores que a França deseja
levar adiante sua cooperação com o Brasil, para
enfrentar os grandes desafios contemporâneos do
nosso planeta, tanto no campo da paz e da
segurança internacionais quanto no da diplomacia
ambiental e dos compromissos com o Acordo de
Paris sobre o clima", prossegue a nota. 
Em setembro, Bolsonaro havia aventado a hipótese
de retirar o Brasil do tratado que busca reduzir as
emissões de dióxido de carbono em escala global.
Na reta final da campanha, recuou. 
Apoio da direita na Europa Na internet, líderes da
direita nacionalista da Europa desejaram boa sorte
ao presidente eleito. 
O ministro do Interior da Itália e vice-premiê, Matteo
Salvini (Liga), escreveu: "Também no Brasil, os
cidadãos mandaram para casa a esquerda. Bom
trabalho ao presidente #Bolsonaro, a amizade entre
nossos povos e nossos governos será ainda mais
forte". Ele encerrou essa postagem com a hashtag
#OBrasilVota17.
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O presidente interino da mesma legenda, Philippe Grangeon, adotou tom semelhante, dizendo que "o
nacionalismo prospera onde nós falhamos. Denunciá-lo não é o suficiente. É urgente trazer respostas
novas e combate-lo no campo das ideias". 
 
Já para o chefe do Partido Socialista francês (do ex-presidente François Hollande), "os brasileiros veem
a eleição de um xenófobo, homofóbico, misógino, admirador da ditadura, inimigo da mídia e entusiasta
de 'fake news'". 
 
Segundo Olivier Faure, "de um continente a outro, de [Viktor] Orbán [premiê da Hungria] a Trump, de
Salvini a Bolsonaro, a democracia vacila. Os nacionalistas captam e deturpam a raiva dos povos. É
urgente sairmos dos caminhos conhecidos e despertar uma esperança humanista". 
 
Um deputado da França Insubmissa, um dos partidos mais à esquerda na cena nacional, foi além.
"Depois de eliminar Lula se valendo de uma pseudo-Justiça, o neoliberalismo preferiu Hitler à Frente
Popular [nome dado a coligações, geralmente de esquerda, que se opuseram à ascensão do fascismo e
do nazismo na Europa nos anos 1930]", escreveu Eric Coquerel. 

Fonte: Valor | 01.11



STJ decide que cabe a acusados provar inocência em processo de dano ambiental
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ações de degradação ambiental, cabe ao réu, e não ao acusador, apresentar as provas. 
A súmula deverá servir de guia para processos em tribunais e vai na contramão do que costuma ser
adotado. 
 
A inversão já estava prevista em outros textos, como no Código de Defesa do Consumidor, e até mesmo
aparecia em casos ambientais, segundo Tiago Zapater, sócio do escritório de advocacia Trench Rossi
Watanabe. 
 
“O problema é que o STJ não diz se essa inversão é obrigatória ou facultativa, nem quais os critérios. Há
situações complicadas, como de poluição atmosférica: sabe-se que ela existe, mas não qual empresa a
causa”, afirma ele. 
 
“A súmula é genérica e, por isso, corre risco de não vingar ou de levar a arbitrariedades.” 
 
Ao definir um padrão para todos os processos, o tribunal complicou algo de forma desnecessária,
afirma Édis Milaré, sócio do escritório que leva seu sobrenome. 
 
“É uma atitude que denota ativismo judicial. Se lei e Código de Processo Civil não dissessem nada, tudo
bem, mas já havia clareza para resolver o tema. Parece que o STJ se meteu em um lugar para o qual
não havia sido chamado.” 
 
É provável que a súmula gere insegurança jurídica porque nem sempre é possível comprovar a extensão
da degradação, segundo Fernanda Stefanelo, do Demarest. 
 
“Há um receio de que quem entrar com a ação adotará uma postura passiva, fará um pedido genérico,
porque a responsabilidade é do acusado. Isso coloca o réu em posição difícil”, diz a advogada. 

Súmula é considerada genérica por advogados que representam empresas

Fonte: Folha de SP | 29.10



Conama aprova resoluções para aumentar controle gases poluentes
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O Conama aprovou também resolução que ajusta
os padrões atuais de qualidade de ar aos
princípios do desenvolvimento sustentável. A
resolução redefine as partículas (como chumbo,
monóxido de carbono, entre outros) e a
quantidade de poluentes considerados como
parâmetros para medição da qualidade do ar
pelos órgãos ambientais. 
Conama 
O Conama foi instituído em 1981 pela Política
Nacional do Meio Ambiente como órgão
consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do
Meio Ambiente (Sisnama). O Conselho é
composto por representantes de órgãos federais,
estaduais e municipais, além do setor empresarial
e da sociedade civil. 
Entre as competências privativas do Conama,
está o estabelecimento de normas e padrões
nacionais de controle da poluição causada por
veículos automotores, aeronaves e embarcações.
Compete também ao órgão a formulação de
normas, critérios e padrões para controle e
manutenção da qualidade do meio ambiente. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)
aprovou resoluções que pretendem aumentar o
controle de emissões de gases poluentes por
veículos automotores e melhorar os padrões de
qualidade do ar. A decisão foi tomada durante
reunião do colegiado realizada ontem (30). 
Uma das resoluções aprovadas estabelece que no
Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores (Proconve) seja incluída uma
nova etapa de exigências para veículos pesados
novos. A mudança valerá a partir de 2022 e deve
limitar a emissão de poluentes e ruídos nos novos
veículos de uso rodoviário e para transporte de
passageiros e mercadorias. 
O Proconve foi criado em 1986 para determinar
prazos, limites máximos de emissão e exigências
tecnológicas para controlar a contaminação
atmosférica e emissão de ruídos por fontes móveis.
Os novos critérios do programa incluem a medição
das emissões em condições reais na rua e
questões como fatores de deterioração e o
acompanhamento das emissões de acordo com a
vida útil do veículo. 
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, desde que
surgiu o Proconve, a emissão de poluentes é 90%
menor do que na década de 80. A redução na
poluição evitou mais de 14 mil mortes e resultou na
economia de R$ 1,3 bilhão em assistência médica. 
A expectativa da pasta é que a definição da nova
etapa do programa poderá promover a redução de
até 99% na emissão de poluentes com partículas
finas. Além de trazer benefícios ambientais, o
impacto da redução contribuirá para diminuir
problemas para saúde humana, como doenças
cardíacas, câncer de pulmão e acidentes
vasculares. 
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