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A reforma da Previdência

O principal assunto no Brasil é a reforma da
previdência. Os analistas econômicos praticamente
só debatem essa questão no país. Nas
manifestações do dia 26 de maio em apoio ao
governo, havia pessoas com cartazes em defesa da
reforma da previdência proposta pelo ministro
Paulo Guedes. É surpreendente observar apoios
desta natureza já que a reforma tende a diminuir
benefícios futuros. A população parece ciente que o
déficit da previdência prejudica a capacidade de
investimento do governo, ameaça a oferta de bens
públicos essenciais e gera incertezas sobre a nossa
economia.
O déficit da previdência é de cerca de 4,5% do PIB
brasileiro. O Brasil gasta quase 14% do PIB com
previdência quando menos de 10% da população
tem idade acima de 60 anos. O percentual do
produto gasto com a previdência é similar ao do
Japão, que tem mais de 30% de sua população com
idade superior a 60 anos. A soma dos gastos
públicos em educação, saúde, Bolsa Família e
infraestrutura é menor do que o gasto total com a
previdência, gasto esse que tende a crescer com
nossa dinâmica demográfica. Além disso, temos
um sistema desigual com diferença brutal entre os
benefícios pagos no Regime Geral da Previdência
Social (INSS) e no Regime Próprio dos Servidores
Públicos Civis e Militares. A aritmética é clara a
respeito da necessidade de uma reforma que venha
a corrigir tais distorções e tornar o nosso país
solvente.
Previdência advém da palavra em latim previdentia,
que significa precaver.

A previdência social seria assim um seguro que
os trabalhadores adquirem durante o período
em atividade com o objetivo de garantir
recursos financeiros ao fim do período laboral.
De forma geral, a previdência tem o propósito de
assegurar uma renda que possibilite àqueles
sem a capacidade laboral manterem um nível de
bem-estar satisfatório.
País gasta quase 14% do PIB com previdência
quando menos de 10% da população tem uma
idade acima de 60 anos
Na maioria dos países a previdência pública é
estruturada em um sistema de repartição, no
qual os trabalhadores ativos financiam os
benefícios pagos aos trabalhadores inativos. Na
medida que o número de trabalhadores ativos
diminui em relação ao número de aposentados,
então os parâmetros desse sistema (idade
mínima, tempo de contribuição, benéficos e
contribuições) precisam ser ajustados com o
objetivo de equilibrar o sistema.
A idade média da aposentadoria no Brasil por
tempo de contribuição é de 55 anos para
homens e 53 para mulheres. Na maioria das
vezes, as pessoas com maiores benefícios são
aquelas que se aposentam mais cedo. A
expectativa de sobrevida aos 65 anos no Brasil
é de 19 anos a mais de vida e não varia muito
entre as regiões. Em termos comparativos, no
Reino Unido essa mesma expectativa é de 20
anos a mais de vida, havendo hoje uma
discussão para elevar a idade mínima da
aposentadoria de 65 anos para 67 anos. 
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Assim, é correta a proposta do governo de fixar
uma idade mínima de 65 anos.
Segue uma sugestão: para evitar a necessidade de
reformas futuras e esforços políticos extremados
como o atual, o Congresso Nacional pode definir a
idade mínima como função da expectativa de
sobrevida aos 65 anos, sendo a idade mínima
revisada a cada 5 anos. A idade mínima deveria ser
igual para homens e mulheres, já que as mulheres
tem uma maior expectativa de vida aos 65 do que
os homens.
O que poderia ser diferente entre homens e
mulheres (ou do cônjuge com filhos que decide não
participar no mercado de trabalho para cuidar de
filhos dependentes) é o tempo de contribuição para
ter acesso aos benefícios.
Dado o seu caráter de seguro, o sistema
previdenciário público deveria ser de acesso fácil. O
governo deveria incentivar mais pessoas a
participarem do sistema e aumentar a base de
arrecadação. Um tempo mínimo de contribuição, no
entanto, parece ser um requerimento para o
equilíbrio do sistema. A proposta do governo é
subir o tempo mínimo de contribuição de 15 para
25 anos. Neste caso, o governo tratará quem
contribuiu com 5 ou 20 anos da mesma forma.
Quem não contribuiu 25 anos e estiver em situação
de extrema pobreza irá receber o Benefício de
Prestação Continuada, que é inferior ao salário
mínimo. Essa função escada com um degrau
elevadíssimo para receber o salário mínimo na
aposentadoria gera uma distorção absurda.
Neste ponto, a proposta atual é regressiva. 

O governo deveria manter ou até diminuir, se
possível, o tempo de contribuição para os
trabalhadores terem acesso à previdência e
depois aumentar os benefícios com o tempo de
contribuição com retornos acima do que se
observa no mercado a fim de incentivar mais
pessoas a participarem no sistema. No Reino
Unido, o tempo de contribuição mínimo é 10
anos. Todos os benefícios deveriam aumentar
com os ganhos de produtividade. O ajuste
deveria ser no teto da previdência e não no
tempo mínimo de contribuição.
As regras da aposentadoria e benefícios devem
ser as mesmas para todos trabalhadores.
Portanto, a proposta de alinhamento da
previdência do Regime Próprio dos Servidores
Públicos Civis e do Regime do INSS tende a
corrigir uma fonte de desigualdade e de
distorção enorme no nosso país com efeitos
positivos na alocação de talentos e aumentando
a poupança privada. A não inclusão dos
militares é um equívoco.
Uma pergunta que fica é como as pessoas que
recebem acima do teto da previdência irão
manter o mesmo padrão financeiro de quando
estavam trabalhando. Uma mudança nas linhas
gerais acima tende a incentivar o mercado
privado de aposentadorias. A aposentadoria
pública para muitos, como em vários países,
não será vista como a principal fonte de renda
durante o fim do período laboral. 
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Irá complementar a renda de outras fontes - planos privados de aposentadoria ligados ou não às
empresas, renda de aluguéis, etc. Muita gente continuará trabalhando mesmo recolhendo a
aposentadoria, como já acontece com alguns dos aposentados do INSS.
 
Neste sentido, a proposta de capitalização para quem ganha acima do teto da previdência é
redundante. Na verdade, dentro de nossa economia política, sou cético em relação a proposta de
capitalização dado o risco de desvios e de problemas de má gestão.
 
De forma geral, a proposta atual vai na direção correta e dada a urgência para resolver nossa questão
fiscal merece nosso apoio. As discordâncias são em pontos específicos, mas que deveriam ser
considerados em caso de ajustes e na discussão no Congresso.
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Tiago Cavalcanti é economista, professor da Universidade de Cambridge e da FGV-São Paulo.
Fonte: Valor



A tributação do prêmio a empregados
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Se estamos certos ou não em relação a isso, só o
tempo dirá, provavelmente depois que os tribunais
se pronunciarem sobre prováveis embates entre o
fisco e os contribuintes em torno da questão.
O que nos parece certo, sem sombra de dúvida, é
que o empregador deve adotar um critério razoável
de medição de desempenho e, além disso, deve ter
condições de comprovar que o empregado atingiu
o objetivo definido para a concessão da
premiação.
Não pode o empregador simplesmente oferecer
um "prêmio" e alegar que o empregado mereceu,
sem explicar, de forma clara e objetiva, qual a
expectativa em torno da função por ele exercida e
o porquê de o empregado a ter superado. Quem
fizer isso e for fiscalizado, correrá sério risco de
autuação fiscal, sem falar no risco trabalhista.
Nosso entendimento em torno do assunto foi
confirmado recentemente, após a publicação da
Solução de Consulta Cosit, nº 151, de 14 de maio
de 2019. Um contribuinte questionou a Receita
Federal do Brasil sobre a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre os prêmios.
Uma das perguntas feitas ao fisco foi a seguinte:
"Quais os critérios que definem se determinada
verba paga sob a rubrica de 'Prêmio' deve ou não
ser considerada no salário contribuição?"
Em resumo, a resposta da Receita Federal do
Brasil foi a seguinte: "Os prêmios excluídos da
incidência das contribuições previdenciárias: (1)
são aqueles pagos, exclusivamente, a segurados
empregados, de forma individual ou coletiva, não
alcançando os valores pagos aos segurados
contribuintes individuais;

Uma das novidades da reforma trabalhista,
introduzida pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de
2017, foi a previsão da não incidência de encargos
trabalhista e previdenciário sobre os prêmios
pagos pelo empregador aos seus empregados.
A legislação tratou de definir o conceito de prêmio.
O artigo 457, par. 4º, da CLT, prevê que
"consideram-se prêmios as liberalidades
concedidas pelo empregador em forma de bens,
serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a
grupo de empregados, em razão de desempenho
superior ao ordinariamente esperado no exercício
de suas atividades."
A nosso ver, o trecho final da redação é o único
capaz de causar divergências entre o Fisco e os
contribuintes, no que tange à incidência do encargo
previdenciário. De resto, não temos dúvida de que
o prêmio é uma liberalidade (ou seja, não é uma
obrigação do empregador), que pode ser pago em
bens, serviços ou dinheiro, e que o premiado deve
ser um empregado.
É importante que a premiação não seja
expressamente pactuada com os empregados, pois
o pagamento deixará de ser mera liberalidade
Afinal, o que vem a ser ou quando se verifica o
"desempenho superior ao ordinariamente esperado
no exercício de suas atividades"? A legislação não
dispõe sobre os critérios ou requisitos a serem
adotados pelo empregador para a mensuração do
desempenho do empregado, o que nos permite
interpretar que o empregador é livre para estipular
as condições da verificação da superação do
desempenho, para efeito da concessão do prêmio.
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do contrário, o pagamento deixará de ser uma
mera liberalidade do empregador, podendo ser
tratado como uma obrigação previamente
estabelecida com os empregados, o que fará
incidir os encargos previdenciários.
Há quem possa discordar das conclusões da
Receita Federal, mas o pronunciamento feito por
meio da Solução de Consulta Cosit nº 151 foi
importante para ao menos deixar claro o risco de
se conceder prêmios aleatoriamente aos
empregados.

(2) não se restringem a valores em dinheiro,
podendo ser pagos em forma de bens ou de
serviços; (3) não poderão decorrer de obrigação
legal ou de ajuste expresso, hipótese em que
restaria descaracterizada a liberalidade do
empregador; e (4) devem decorrer de desempenho
superior ao ordinariamente esperado, de forma que
o empregador deverá comprovar, objetivamente,
qual o desempenho esperado e também o quanto
esse desempenho foi superado."
Ou seja, em relação ao requisito "desempenho
superior ao ordinariamente esperado no exercício
de suas atividades", que é o ponto que nos
interessa neste artigo, a Receita Federal disse que
exigirá que o empregador comprove qual o
desempenho que ele espera do empregado e,
ainda, demonstre em concreto a superação do
desempenho esperado.
Para dar cumprimento a essa exigência criada pela
Receita Federal e evitar questionamentos do Fisco,
vemos como alternativa para o empregador a
elaboração de um regulamento interno que defina,
com critérios objetivos, o que ou o quanto é
esperado de cada empregado ou função e, na
hipótese de ser concedida a premiação, que seja
preparado um relatório que aponte a razão de o
empregado ter superado a expectativa
previamente definida.
A fim de que não se descumpra outro requisito que
a Receita Federal entende estar previsto na
legislação - a liberalidade do pagamento -, é
também importante que a premiação não seja
expressamente pactuada com os empregados,
pois, 

Vinicius de Barros é sócio do escritório Teixeira Fortes
Advogados Associados

Fonte: Valor



Oferta de voos da Gol cresce 5,8% em maio; demanda avança 12,5%
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A Gol informou nesta quarta-feira que a oferta total de voos, medida em passageiros-quilômetros
disponíveis (ASK, na sigla em inglês), cresceu 5,8% em maio, na comparação anual. A demanda,
medida em passageiros-quilômetros transportados (RPK, na sigla em inglês) teve um avanço superior,
de 12,5%.
 
Como resultado, a taxa de ocupação da companhia ficou em 81,9% no período, 4,9 pontos percentuais
acima da registrada um ano antes.
 
A oferta e a demanda no mercado internacional aumentaram 55,6% e 71,9%, respectivamente, com a
taxa de ocupação ficando em 75,3% — 7,1 pontos percentuais acima da apurada em maio de 2018.
 
No mercado doméstico, o crescimento foi menor, em termos percentuais. A oferta total foi superior
em 0,5% e a demanda cresceu 7%. A taxa de ocupação avançou 5 pontos percentuais, para 82,9%.

Fonte: Valor



AES Tietê mantém compra de parque eólico da Renova
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A AES Tietê seguirá negociando com a Renova
Energia a aquisição da fase A do complexo eólico
Alto Sertão III, depois que a diretoria da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) revogou a
autorização para a construção da fase B do
empreendimento. Segundo fontes, a reestruturação
da companhia de geração renovável é que pode ter
o seu desenho ajustado para a nova realidade da
empresa. A fase A, que terá 438 megawatts (MW)
de potência, está com 87% das obras concluídas.
A diretoria da Aneel negou ontem, em sua reunião
ordinária, a transferência da autorização da fase B
do empreendimento, que teria 305 MW. Os
diretores acompanharam o voto do diretor Efraim
Pereira da Cruz, relator do processo, que
considerou que o plano de transferência não
demonstrou ter a capacidade de resolver os
problemas que motivaram a abertura do processo
sancionatório, nem apontou estruturação firme
para solução futura.
As units da Renova reagiram mal à notícia e
fecharam o dia com queda de 30,42%, a R$ 21,50.
Em março, o conselho de administração da Renova
aceitou a oferta da AES Tietê, que incluia a compra
da fase A por R$ 350 milhões, e a fase B por R$ 90
milhões, mais a opção de compra de até 1,1 GW em
projetos desenvolvidos por até R$ 76 milhões. Há
ainda a assunção de mais de R$ 1 bilhão em
dívidas do projeto.
Em fato relevante divulgado ontem, a AES Tietê
disse que, com a decisão, vai reavaliar o interesse
na aquisição da fase B, mas assegurou que a
compra da carteira de ativos e a fase A "seguem
seu curso normal dentro do cronograma para a
conclusão da operação."

A transação é fundamental para a reestruturação
financeira da Renova, desenhada para permitir o
reperfilamento de dívidas e a saída do sócio RR
Comercialização de Energia e Participações.
Pelo plano aprovado em março e anunciado junto
com o aceite da oferta da AES Tietê, Cemig e Light
comprariam 7,3 milhões de ações da Renova por
R$ 14,62 por papel, somando R$ 106,9 milhões por
cerca de 17% da companhia. O pagamento será
feito por meio de debêntures emitidas pela própria
Renova e subscritas por Cemig e Light, no âmbito
do reperfilamento das dívidas com as duas sócias.
Assim, não haverá desembolsos das
controladoras.
Antes desse acordo, uma outra oferta da AES Tietê
chegou a ser rejeitada pelo conselho da Renova.

Fonte: Valor



Ação da Hypera cai 3% após pedido de rescisão de delação
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As ações da Hypera Pharma ficaram ontem entre
as maiores baixas do Ibovespa, após decisão do
Ministério Público Federal (MPF) de rescindir o
acordo de delação premiada do ex-diretor de
relações institucionais da companhia Nelson José
de Mello. O pedido precisa ser avaliado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF). Os papéis
fecharam com perda de 3%, a R$ 29,20, segunda
maior queda do índice.
De acordo com o MPF, a decisão de cancelar a
delação foi tomada porque o ex-diretor apresentou
informações falsas ou omitiu "fato penalmente
relevante praticado por ele". Em seu
posicionamento, a Hypera disse que segue
colaborando com as autoridades. "A Hypera
Pharma informa que elegeu Comitê Independente
em junho de 2018 para avaliar os fatos
relacionados ao seu ex-diretor de Relações
Institucionais", acrescentou.
Até o fim de abril, segundo o comando da Hypera,
ainda não havia novidades sobre as investigações
internas conduzidas pela Deloitte e pela
TozziniFreire Advogados.
No começo de 2018, a Polícia Federal deflagrou a
Operação Tira-Teima, com o objetivo de colocar à
prova a delação de Nelson Mello, que admitiu em
2016 o pagamento de propina a políticos, incluindo
o ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB), à
revelia da empresa. Mello ressarciu a Hypera em R$
27 milhões e foi afastado.
A decisão do MPF de cancelar a delação foi
informada ao ministro Edson Fachin, do STF, que
vai analisar a homologação da rescisão.

Como consequência da medida, o ex-executivo
perde as premiações acertadas, como não ser
denunciado pelos crimes confessados.
O acordo foi homologado em junho de 2016 pelo
então relator da Operação Lava-Jato no STF,
ministro Teori Zavascki. O documento foi assinado
pela procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, que pediu a homologação da rescisão
definitiva e a manutenção da validade das provas
apresentadas por Mello.
Na peça, a PGR detalha que o então colaborador
descumpriu o compromisso de dizer a verdade.
Também deixou de entregar provas ao MPF,
situação que justifica a rescisão do acordo e a
revogação dos benefícios dele decorrentes.
Entre pontos mencionados no pedido de rescisão,
está o fato de Mello ter afirmado que desconhecia
quem eram os parlamentares beneficiados com os
valores pagos pela empresa via contratos
fraudulentos intermediados por ele.
O documento aponta que, diferentemente de
outras delações homologadas pelo STF - em que
os colaboradores apresentaram dezenas de fatos
delitivos -, o acordo de colaboração de Mello foi
composto por apenas dois termos de colaboração,
com fatos bastante delimitados. Ainda assim,
sustenta, considerando o universo limitado de
fatos trazidos ao conhecimento do MPF, o
executivo conseguiu falsear, ou omitir, a verdade.

Fonte: Valor



Anvisa autoriza registro de insulina inalável em pó, diz Biomm
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A farmacêutica Biomm informou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou
nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União (DOU), o deferimento do pedido de registro do Afrezza,
uma insulina inalável em pó desenvolvida pela empresa americana MannKind Corporation.
 
Com a aprovação do registro, a companhia divulgou que solicitará autorização de preço do produto
junto à Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos (Cmed).
 
Em maio de 2017, a Biomm assinou um acordo para distribuição e comercialização do Afrezza e ficou
responsável pelo processo de registro do medicamento na Anvisa e pelo registro de preço junto na
Cmed.
 
Após a obtenção dos registros, a insulina começará a ser fornecida pela Mannkind para a Biomm, que
assumirá a promoção, distribuição e venda no Brasil.

Fonte: Valor



Odebrecht prepara saída judicial
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Apesar da crescente pressão de credores e da falta
de alternativas para dar liquidez ao grupo
Odebrecht, o patriarca Emílio Odebrecht e o
presidente da holding, Luciano Guidolin, ainda não
estão convencidos de que a recuperação judicial é
o melhor caminho para lidar com dívidas de R$ 80
bilhões. Emílio já estaria demonstrando resignação,
enquanto Guidolin prefere tentar o diálogo com
credores. Mesmo com essa resistência, os
preparativos estão em andamento e o pedido de
proteção judicial contra credores deve ficar pronto
na semana de 17 de junho, segundo fontes
próximas à situação.
Após a holandesa LyondellBasell suspender as
negociações para comprar a petroquímica
Braskem, na segunda-feira, e o grupo pedir
recuperação judicial da produtora de etanol Atvos,
na semana passada, a via judicial para a holding
ODB é considerada praticamente inevitável. Os
bancos nacionais - credores de cerca de R$ 40
bilhões - já se conformaram.
Porém, a Odebrecht prefere e insiste em uma
solução fora do ambiente judicial por considerar
que um acordo ajudaria a reverter a percepção
negativa que enfrenta. Segundo fonte próxima ao
grupo, a questão financeira tem dificultado a
recuperação reputacional.
Por isso, até segunda-feira, a perspectiva de venda
da Braskem mantinha viva a expectativa de que
seria possível iniciar uma conversa no formato
desejado pelo grupo - reestruturação financeira em
cada companhia e acordos para recuperações
extrajudiciais. O negócio poderia trazer à holding
uma participação em ações na empresa
combinada, a soma de Lyondell com Braskem

(potencialmente a maior produtora de resinas
plásticas do mundo), e mais alguma liquidez que
poderia irrigar, ainda que em pequena quantidade,
cada uma das companhias com problemas
financeiros. As ações da Lyondell substituiriam os
papéis da Braskem como garantia dada aos
bancos desde 2016.
Para o negócio fazer sentido, a fatia de Odebrecht
na Braskem, de 38% do capital total, precisaria ser
avaliada em ao menos R$ 20 bilhões. Mas a
petroquímica como um todo fechou a semana
passada avaliada na B3 em R$ 34 bilhões.
Bancos públicos temem responsabilização por
operações fechadas na gestão anterior e
pressionam grupo
Hoje, parece estar nas mãos dos bancos públicos -
BNDES, Banco do Brasil e Caixa - a decisão de
precipitar a entrada do grupo em recuperação
judicial. São eles os maiores credores e os mais
expostos ao risco, com mais de R$ 25 bilhões. Itaú
Unibanco, Bradesco e Santander possuem o menor
volume em termos absolutos e,
proporcionalmente, mais garantias, com dívidas
somadas estimadas em menos de R$ 15 bilhões.
Com exceção da Caixa, todos esses bancos têm
algum grau de cobertura em ações da Braskem.
No total, R$ 12,7 bilhões em dívidas de controladas
da ODB e, em especial, da própria holding, têm
papéis da petroquímica como lastro. As
instituições públicas podem provocar um efeito
dominó de vencimento antecipado de dívidas da
ODB caso exerçam avais que possuem nas dívidas
da Atvos.
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A Caixa, com créditos de R$ 500 milhões na
produtora de etanol, tem dado cada vez mais sinais
de estar disposta a isso. O discurso nos bastidores
é que a Odebrecht representa a corrupção que esse
governo tenta combater e que não há disposição de
se responsabilizar por erros do passado.
A Caixa, incluindo FI-FGTS, tem exposição de ao
menos R$ 3,7 bilhões ao grupo. Essas operações
contam apenas com o aval da holding - garantia
que, na prática vai perdendo valor à medida que os
recursos minguam nos cofres da empresa.
Por isso, o banco tenta desde março convencer os
demais credores a lhe dar acesso às ações da
Braskem. Até agora, não houve acordo e, segundo
fonte próxima a um concorrente, "é tarde demais".
O BNDES não se manifestou ontem sobre o risco de
agravamento da crise da Odebrecht. O banco já fez
uma provisão de cerca de R$ 5 bilhões para a
Atvos. O risco de uma execução das dívidas pela
Caixa tem deixado em alerta os bancos privados. A
Odebrecht, no entanto, continua a contar com o que
chama de "racionalidade" dos credores - que
nenhum deles executará garantias e se chegará a
solução negociada. O plano para a reestruturação
das dívidas da ODB - com ou sem recuperação
judicial - tem como meta transformar, em cada
controlada, parte significativa das dívidas em
instrumento semelhante a uma debênture de
participação nos lucros (DPL) - título muito
parecido a uma ação, pois não possui vencimento
nem juros, mas dá direito a dividendo
préestabelecido. Esse foi o formato da recuperação
extrajudicial feita na Atvos, em 2017, e é a proposta
na mesa desde janeiro para cortar 70% de uma
dívida de US$ 3 bilhões em bônus garantida pela
construtora OEC.

Se a ODB for para o caminho judicial, também
terão de adotar a mesma medida, pelo menos, a
incorporadora OR e o estaleiro Enseada. A OEC
ficaria de fora, pois é considerada viável a
negociação com os donos dos bônus para uma
recuperação extrajudicial. Segundo fontes
próximas à situação da Odebrecht, até a semana
passada ainda havia disposição entre os bancos
de promover negociações que culminassem em
reestruturações extrajudiciais. Recuperações
judiciais e extrajudiciais são os caminhos
preferidos - no lugar de acordos completamente
privados - pois valores perdoados de dívida podem
ser convertidos em créditos fiscais pelos bancos.
Entre credores e pessoas próximas ao grupo, há
críticas sobre a visão otimista da empresa e
avaliação de que seus executivos atuam como se
não tivessem ciência da gravidade da situação, o
que levou a demandas exageradas em
negociações para venda de ativos e reestruturação
de dívidas. Também há queixas sobre os bancos
públicos. Muitos dos envolvidos julgam que os
gestores dessas instituições estão mais
preocupados com o escrutínio do Tribunal de
Contas da União (TCU) do que em encontrar uma
saída para os créditos. Há, ainda, críticas à
lentidão de alguns deles para tomar decisões e à
demora da própria companhia em solucionar sua
situação financeira. Segundo fonte que conhece o
grupo, a companhia preferiu fechar acordos de
leniência e dar uma resposta à sociedade antes de
solucionar as questões financeiras. O
entendimento era o de que esse caminho,
inclusive, ajudaria nas negociações com os
credores.

Fonte: Valor



Advogados tentam barrar aumento de tributação previsto em reforma
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Advogados da área tributária têm percorrido o
Congresso Nacional para tentar barrar a aprovação
de um trecho da reforma da Previdência que
aumentaria a carga tributária sobre a folha de
salários de 27,5%, em média, para até 33%. O
movimento busca apoio contra uma mudança no
artigo 195 da Constituição Federal, que trata do
financiamento da seguridade social.
O impacto, com a alteração prevista para a
contribuição patronal, foi projetado pela
Associação Brasileira de Advocacia Tributária
(Abat) - entidade que está à frente desse
movimento. Segundo o presidente, o advogado
Halley Henares Neto, vem sendo entregue aos
deputados um material com subsídios técnicos que
justificam o veto ao trecho.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que foi
enviada pelo governo ao Congresso promove uma
alteração na alínea "a" do inciso I do artigo 195. Se
aprovada, vai definir que a contribuição do
empregador seja pela "folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos, devidos ou
creditados, a qualquer título e de qualquer natureza,
salvo exceções previstas em lei, à pessoa física que
lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício".
O Valor já havia noticiado em fevereiro que poderia
gerar aumento de carga tributária. Isso porque na
redação atual do 195 não tem a expressão "de
qualquer natureza" e também não constam "as
exceções previstas em lei". A contribuição patronal
sobre a folha de salários hoje incide basicamente
sobre as verbas de natureza remuneratória.

A mudança na redação desse artigo provocaria um
alargamento da base de cálculo. Ficariam
abarcadas também as verbas de natureza
indenizatória (férias e aviso prévio indenizado, por
exemplo), as não habituais, como prêmios e
gratificação, e quaisquer outros pagamentos que
não sejam de natureza salarial.
A Associação Brasileira de Advocacia Tributária
trata essa parte da PEC como o "lado B" da
reforma. "O projeto deveria tratar somente de
benefícios. A finalidade é reduzir e gerar economia.
O lado B é o custeio, ou seja, a tributação, que deve
ser discutida em uma reforma tributária", diz
Henares Neto. "Estamos falando de um país que
precisa desonerar a folha para aumentar a
empregabilidade. É, no mínimo, incoerente
provocar um aumento da carga nesse momento",
enfatiza.
Especialista na área tributária, Caio Taniguchi, do
escritório Bichara Advogados e também membro
da Abat, chama a atenção que a mudança no 195
pode ter impacto direto ao trabalhador. "O
empresário, muitas vezes, faz o papel do Estado
nas parcelas de saúde, educação e alimentação",
observa. "Se isso integrar a base previdenciária
haverá um desincentivo para que mantenham
esses benefícios", complementa o advogado.
Existem duas formas de o assunto ser debatido na
Comissão Especial da Reforma da Previdência.
Uma delas por meio do relator do projeto, o
deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que pode
modificar o artigo no relatório final. 
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A outra, pela proposição de uma emenda. Pelo
menos uma que trata do tema foi apresentada até a
semana passada, quando se encerrou o prazo final
para propor alterações no texto.
Foi apresentada pelo deputado Diego Andrade
(PSD-MG). Ele propõe suprimir a expressão "de
qualquer natureza" do texto que modifica o artigo
195, I, "a". O deputado justifica, na emenda, que já
há decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
sobre o tema.
Os ministros, ao julgarem o RE 565.160,
entenderam que da interpretação conjunta dos
artigos 201 e 195 da Constituição extrai-se que só
deve compor a base de cálculo da contribuição
previdenciária a cargo do empregador as parcelas
pagas com habitualidade e em razão do trabalho
realizado.
Diego Andrade cita ainda que a reforma trabalhista
(Lei nº 13.467, de 2017) também tratou do assunto.
Consta no parágrafo 2º do artigo 457 que os
pagamentos, ainda que habituais, a título de ajuda
de custo, auxílio-alimentação, diárias para viagem,
prêmios e abonos "não integram a remuneração do
empregado, não se incorporam ao contrato de
trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário".
O relator pode acatar ou não a sugestão de
mudança ao texto da PEC. Se ele acatar, a emenda
é incluída no relatório que será votado pelos 49
deputados membros da comissão. Se ele não
acatar, o autor da emenda ou qualquer outro
parlamentar pode pedir destaque, que levaria a
proposta ser analisada e votada de forma
individualizada pela comissão.

E mesmo que o texto não passe na comissão há
ainda um último recurso, que é levar a discussão
ao Plenário. No dia da votação da PEC, os
parlamentares podem pedir destaque à emenda
rejeitada e ela irá à votação. Por isso, a
peregrinação dos advogados pelos gabinetes dos
parlamentares e a tentativa de convencê-los a
mudar o que está sendo proposto pelo governo
federal.
Para o advogado Pedro Ackel, do escritório WFaria
e membro da Abat, seria melhor que os dois
assuntos - a Previdência propriamente dita e a
tributação - fossem tratados em momentos
diferentes. "Não se teve a reflexão necessária
sobre essa parte de custeio. A reforma da
Previdência tem como objetivo diminuir o custo,
mexer em benefícios. 95% dela é sobre isso. Se
tratar de tributação em meio a isso tudo vai tratar
mal", diz.
A Abat tem uma proposta de ampliação da base de
cálculo, mas que prevê uma contrapartida. O
presidente da associação, Halley Henares Neto,
cita um modelo de alíquotas regressivas, de 11% a
15%, que seriam aplicadas a três faixas diferentes.
A variação teria como base dois critérios: o total
da folha, em valores, e o número de empregados
da empresa.
"Dessa forma, aquele contribuinte que paga mais e
paga melhor na relação per capta para o seu
empregado consegue ter uma tributação menor
mesmo que a base de cálculo seja ampliada",
afirma. 
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"Haveria uma simplificação do sistema, diminuiriam os litígios e as empresas teriam condições de
contratar mais empregados, o que provocaria aumento na arrecadação", acrescenta, ponderando que a
questão deveria ser discutida em projeto específico.
 
O Ministério da Economia foi procurado pela reportagem para se manifestar sobre o trecho da PEC que
modifica a redação do artigo 195 e informou apenas "que se trata de um mero ajuste pra resolver
controvérsia judicial".

Fonte: Valor



Proposta veta parcelamentos e benefícios sem fonte de custeio
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Além da ampliação da base de cálculo da
contribuição previdenciária, considerada como o
ponto mais crítico da reforma da Previdência pelo
grupo de estudos da Associação Brasileira de
Advocacia Tributária (Abat), há outros dispositivos
também vistos como sensíveis por advogados das
áreas tributária e previdenciária.
Um dos mais polêmicos é o que veda a concessão
de parcelamento superior a 60 meses e a
possibilidade da compensação (uso de créditos
fiscais para o pagamento de tributos), conforme o
parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição. Para a
Abat, essa restrição deveria ser aplicada apenas a
devedores contumazes e a compensação não
deveria ser vedada.
"Sabemos que muitas empresas economicamente
saudáveis se organizavam com base nos
parcelamentos especiais. Mas isso não significa
que todos os contribuintes usavam os programas
para quitar débitos previdenciários", afirma Caio
Taniguchi, do Bichara Advogados.
A proposta de reforma da previdência também
impede que benefícios sejam criados por ato
administrativo, lei ou decisão judicial sem indicação
da fonte de custeio. A Abat considera que as
vedações já estavam previstas na Constituição e
que a nova redação dá um "recado claro" para a
Justiça parar de conceder benefício previdenciário
em situações excepcionais.
Os tributaristas também sugerem que o texto deixe
em aberto a possibilidade de contribuintes terem
tratamento favorecido com isenção ou redução de
alíquota. A reforma impede a prática. 

Segundo Taniguchi, isenções concedidas sem
critério são inadequadas, mas esse benefício pode
ser utilizado se for demonstrado que um setor
precisa de incentivo.
Há ainda uma alteração sutil no parágrafo 10 do
artigo 201 da Constituição, que permite a divisão
com o setor privado do pagamento de
afastamento por acidente de trabalho, morte e
invalidez, ampliando previsão antiga que nunca foi
regulamentada.
De acordo com Taniguchi, a Abat considera a
possibilidade de participação concorrente do setor
privado positiva e sugere que o texto destaque que
poderão ser observados os riscos de cada
empresa. Isso, acrescenta, permitiria seguros
privados personalizados, que seriam interessantes
para as empresas. "O sistema é superavitário e
faltam estudos para demonstrar se o custeio é
suficiente ou insuficiente para isso."
Para Mariana Vito, sócia do escritório Trench Rossi
Watanabe e especialista em direito previdenciário,
a reforma poderia trazer alguma previsão sobre
aposentadoria especial em casos de simples
exposição a agentes nocivos à saúde. Segundo a
advogada, a simples exposição não deveria levar à
aposentadoria especial. Para isso, seria necessário
haver exposição efetiva e permanente. "A simples
presença de elemento nocivo não traria essa
necessidade", diz.
"Um dos principais problemas da reforma é o
rombo da Previdência. Se você gerar mais
obrigação de aposentadoria especial, o rombo vai
permanecer", afirma Luciana Simões de Souza,
também do Trench Rossi Watanabe.

Fonte: Valor



2ª Turma do STF discute execução antecipada de pena restritiva de direitos
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A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal começou a discutir nesta terça-feira (4/6) se penas restritivas
de direitos podem ser executadas antes do trânsito em julgado. Apesar de quatro ministro terem
votado pelo não conhecimento do agravo que discute a matéria, o julgamento foi interrompido para
esperar o ministro Celso de Mello, que não estava na sessão desta terça.
 
O colegiado julgava agravo contra decisão do ministro Luiz Edson Fachin que autorizou a execução
antecipada. Tanto ele quanto Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes votaram pelo não
conhecimento do recurso, por intempestividade, mantendo a decisão de Fachin. Mas o ministro Gilmar
começou a propor a concessão da ordem de ofício, quando os demais optaram por suspender o
julgamento, diante da ausência de Celso, já que, em quatro ministros, poderia dar empate.
 
Fachin havia revertido decisão do Superior Tribunal de Justiça que proibiu a execução antecipada de
pena restritiva de direitos, conforme manda a Lei de Execução Penal. Para Fachin, no entanto, desde
2016 o Supremo entende que executar penas antes do trânsito em julgado não ofende a presunção de
inocência, descrita no inciso LVII do artigo 5º da Constituição.
 
Gilmar, entretanto, embora tenha concordado com a intempestividade do agravo, votou pela concessão
da ordem de ofício. Segundo ele, o Plenário ainda não discutiu o que deve ser feito com as penas não
corporais, e o precedente de 2016 não pode ser aplicado.
 
Ao autorizar a prisão antes do trânsito em julgado, o Supremo avaliou a compatibilidade da execução
antecipada com o inciso LVII do artigo 5º. A corte ainda tem em pauta duas ações que pedem a
declaração de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que também proíbe a
prisão antes do fim do processo. Já a proibição de executar a pena restritiva de direito antes do
trânsito em julgado está descrita na Lei de Execução Penal, que nunca foi declarada inconstitucional,
observou Gilmar.
 
Ele mesmo sugeriu esperar o retorno de Celso de Mello. Sem ele, a turma fica com quatro ministros, e
o julgamento poderia empatar. O réu sairia favorecido, mas a questão não teria definição. Celso tem
um posicionamento já histórico veementemente contrário a que a pena produza efeitos antes do
último pronunciamento judicial sobre a acusação.

Fonte: Conjur
AgRg no RE 1.1749.99



Estados não podem legislar sobre direito autoral, decide Supremo
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Compete privativamente à União legislar sobre direitos autorais. O entendimento é do Plenário do
Supremo Tribunal Federal ao declarar inconstitucional lei do Amazonas que isentava associações,
fundações ou instituições filantrópicas do pagamento de direito autoral pela execução pública de
obras musicais.
 
De acordo com o relator, ministro Luiz Fux, como a questão relativa ao direito autoral está
relacionada aos direitos da personalidade, ela insere-se na competência privativa da União para
legislar sobre Direito Civil.
 
"Sob uma concepção bastante ampla, o direito civil corresponde ao direito privado comum, geral ou
ordinário. Mais especificamente, é o ramo que regula a pessoa, na sua existência e atividade, a
família e o patrimônio. Inclui, assim, o direito autoral, ainda que disposto em legislação extravagante,
porquanto corresponde, a um só tempo, ao direito de propriedade intelectual do autor e a seu direito
de personalidade", explicou.
 
Assim, seguindo o voto do relator, o Plenário do Supremo considerou que a lei amazonense, ao prever
hipóteses de não recolhimento dos valores pertinentes aos direitos autorais fora do rol da Lei Federal
9.610/1998, usurpou competência da União, retirando dos autores das obras musicais o seu direito
exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das obras ou do reconhecimento por sua criação.
 
A decisão, que transitou em julgado no dia 31 de maio, atende a um pedido do Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição (Ecad).

Fonte: Conjur
ADI 5.800



Câmara vai votar projeto de lei que modifica regras de licitação
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A legislação atual de licitações está defasada, o
que facilita atrasos nas obras e casos de
corrupção. Este é um dos argumentos do projeto da
Nova Lei de Licitações (PL 1.292/1995), que será
votado na Câmara dos Deputados nesta terça-feira
(4/6). 
A relatoria do texto final é do deputado Augusto
Coutinho (Solidariedade-PE). Entre as mudanças,
estão a criação de um Portal Nacional de
Contrações, com dados acessíveis a qualquer
cidadão; o aumento da pena para crimes relativos a
processos licitatórios; e a criação de seguros,
garantindo finalização de grandes obras.
O projeto também prevê a criação de uma nova
modalidade de licitação, chamada de “diálogo
competitivo”, segundo a qual a Administração
Pública realiza diálogos com licitantes previamente
selecionados, com base em critérios objetivos.
“O intuito é desenvolver uma ou mais alternativas
capazes de atender às suas necessidades, devendo
as empresas licitantes apresentarem uma proposta
final ao término do diálogo. Essa modalidade
passaria a ser válida para contratação de obras,
serviços e compras de grande vulto – quando o
valor estimado superar R$ 200 milhões”, aponta o
relator. 
Unificação
Apesar da criação de um novo tipo de licitação, a
proposta extingue outras modalidades, tais como a
tomada de preços, convite, o regime diferenciado
de contratações públicas (RDC). A proposta unifica
a lei de licitações e a lei do pregão, fixando-o como
um dos tipos de procedimento licitatórios.

Em relação à dispensa de licitações, a proposta
fixa novos valores para que o procedimento seja
considerado dispensável. Atualmente, a lei prevê
que a licitação é dispensável quando se trata de
serviços de engenharia e para compras ou outros
serviços no valor de até 10% dos valores
estabelecidos. 
Já a proposta amplia o valor de licitação
dispensável para obras e serviços de engenharia
ou serviços de manutenção de veículos
automotores inferiores a R$ 100 mil, e para
contratação de outros serviços ou compras cujo
valor seja inferior a R$ 50 mil.
Transparência
O substitutivo aprovado pela comissão especial
estabelece que em obras de grande vulto deverá
ser consolidado um seguro de 30% do valor
contratado. Na prática, essa porcentagem será no
valor do contrato com cláusula de retomada, isto é,
se a obra não for entregue ou a seguradora deve
concluí-la ou paga o valor, para obras acima de R$
200 milhões.
Outra previsão da proposta é a instituição do
agente de licitação – pessoa designada pela
autoridade competente responsável por conduzir o
processo licitatório e acompanhar a execução
contratual. O PL também cria o Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), a ser instituído pelo
Executivo Federal, onde ficará disponível o registro
de todos os preços e normas adotadas pela
Administração.
A proposta torna eletrônico todo o processo por
meio do Portal Nacional de Contratações Públicas. 
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Nele, serão divulgados, em tempo real e de forma centralizada, informações como editais, lances,
projetos apresentados, pagamento e situação das ações contratadas. União e estados terão até dois
anos para se adequarem e municípios de até 20 mil habitantes, seis anos. 
 
Mais Rigidez
Em relação ao combate à corrupção, a pena para infrações relativas a processos licitatórios aumenta
de dois para quatro anos e é instituída a possibilidade de interceptação telefônica e prisão preventiva
durante as investigações. Os requisitos para contratações também se tornam mais rígidos e
documentos que comprovem o comprometimento da empresa, a exemplo de certidões negativas e
habilitação econômica e financeira, passam a ser obrigatórios.

Fonte: Conjur



BC avalia alternativas à TR para corrigir o crédito imobiliário
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O Banco Central (BC) discute qual seria o melhor
indexador para substituir a taxa referencial (TR) no
crédito imobiliário e permitir a securitização dessas
operações no mercado de capitais. Essa é uma das
grandes frentes de trabalho do governo para
desenvolver um mercado privado para alavancar e
baratear o crédito imobiliário no Brasil. As opções
sob avaliação, não necessariamente excludentes,
são o IPCA e taxas prefixadas.
A outra aposta é destravar o mercado do chamado
"home equity", que permite tomar financiamentos
dando um imóvel como garantia, e a instituição no
Brasil da "hipoteca reversa", usada em outros
países sobretudo por aposentados para obter um
fluxo de renda a partir de um imóvel.
Essas ideias foram discutidas na segunda-feira
pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, com
os presidentes de seis dos maiores bancos do país
(Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Itaú
e Santander) e com a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban).
"Gostaria de deixar claro que o BC não está
contente com o spread bancário no nível que está,
quando olhamos a [taxa básica de juros da
economia] Selic no nível atual", disse Campos ao
Valor.
Hoje, uma grande parcela do crédito imobiliário no
país é contratada com a TR, mesmo indexador da
caderneta de poupança, que é a principal fonte de
recursos para os financiamentos à classe média. A
TR representa um obstáculo para a securitização,
que possibilitaria acessar novas fontes no mercado
de capitais para financiar a aquisição de imóveis.

Segundo Campos, a TR não é um instrumento que
pode ser negociado no mercado e é difícil de ser
protegido com operações de hedge. "A TR é
decidida pelo governo", lembra o presidente do BC.
A taxa é estabelecida diariamente por meio de uma
fórmula discricionária, que pode ser alterada a
qualquer momento pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN). "Se os juros subirem, o governo
poderia decidir não subir a TR."
A solução é que os financiamentos imobiliários
sejam corrigidos por uma taxa determinada pelas
forças de mercado.
"Discutimos muito qual seria o melhor indexador,
entre IPCA e o pré", diz Campos. "Nesse debate,
inclusive poderemos oferecer os dois produtos."
Uma das vantagens de usar o IPCA é que já existe
uma curva de juros de longo prazo vinculada a
esse índice de preços, as Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-Bs). A Caixa anunciou que
vai oferecer empréstimos vinculados ao IPCA, mas
outros bancos ainda avaliam essa possibilidade. O
inconveniente é que o cliente assume o risco de
uma alta da inflação.
É um risco também para os bancos e a
estabilidade financeira. A aceleração da inflação
levou ao colapso do Banco Nacional da Habitação
(BNH) nos anos 1980 e à criação do Fundo de
Compensação das Variações Salariais (FCVS). Nos
anos 1990, a disparada da TR levou a
desequilíbrios na Caixa.
Campos pondera que a alternativa dos
instrumentos prefixados não protege
completamente o sistema.
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Em instrumentos de longo prazo, seria inevitável adicionar cláusulas de repactuação dos contratos. O
histórico estatístico de volatilidade nesses instrumentos prefixados mostra que, na renovação dessas
operações, haveria um risco de variação de custo dos financiamentos até maior do que se fosse
adotado o IPCA como indexador.
 
"Mesmo no BC, quando discutimos se seria IPCA ou pré, há opiniões distintas", afirma Campos. "O
importante é ter um mercado securitizável, o que não temos hoje com a TR." Ele lembra que, nos surtos
inflacionários, preços de imóveis também costumam subir, já que nessas situações há uma fuga para
ativos reais. Essa correlação poderia funcionar como uma proteção do ponto de vista patrimonial,
embora ele reconheça que na prática esses movimentos podem ser dessincronizados.
 
Campos diz que a securitização do crédito imobiliário permitirá reduzir o risco graças à diversificação.
"É uma forma de o banco se apropriar dos ganhos da diversificação", diz Campos. "É um ganho que o
banco será capaz de repassar ao cliente, por meio de um custo menor no crédito."
 
O home equity já é permitido, mas não deslanchou devido a questões como custos de transação, taxas
de cartório e travas no sistema de alienação fiduciária - pontos que estão sendo revistos pelo BC. Já a
hipoteca reversa é um sistema novo que está sendo construído em um grupo de trabalho dentro do
governo.
 
"Não estamos propondo nenhum mercado superalavancado, mas que seja um caminho de duas mãos",
disse Campos, lembrando que o volume de crédito imobiliário no país é inferior aos níveis
internacionais. "Talvez essas sejam medidas com as quais o governo possa colocar dinheiro na
economia sem gerar custo fiscal."

Fonte: Valor



Brasil aguarda autorização para voltar a exportar carne para a China
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A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje
(4) que o governo brasileiro já entregou à
Organização Internacional de Saúde Animal (OIE)
os documentos necessários para reverter a
suspensão temporária - adotada pelo Brasil, em
cumprimento a um protocolo assinado em 2015
pelos dois países  - da exportação de carne bovina
para a China.
A suspensão temporária de certificados sanitários
para a exportação de carne para a China foi
confirmada ontem (3) pelo ministério, após a
notificação de ocorrência de um caso de mal da
vaca louca (Encefalopatia Espongiforme Bovina) no
Mato Grosso.
“São suspensões temporárias, só para avaliação
dos documentos entregues [pelo governo
brasileiro]. A OIE [Organização Internacional de
Saúde Animal] já terminou o processo. Abriu e
fechou sem pedidos complementares. É uma coisa
absolutamente normal e estamos esperando a
China nos próximos dias nos pedir para retirarmos
a suspensão, que foi feita pelo Brasil”, disse a
ministra, hoje (4), ao chegar ao Ministério de Minas
e Energia, onde participa da reunião do Conselho
Nacional de Política Energética (CNPE).
O registro da doença foi informado na última sexta-
feira (31). De acordo com a pasta, trata-se de uma
ocorrência isolada e sem risco para a população.
Segundo a ministra, a situação do comércio entre
os dois países continua bem, apesar do ocorrido.
“Não tem nada. É uma coisa comum que aconteceu
em vários países. Isso mostra que o serviço de
inspeção brasileiro continua funcionando. Difícil
seria se não acontecesse nunca nada”.

Tereza Cristina lembrou que no ano passado mais
de 20 países tiveram ocorrências como esta, que é
considerada atípica. “Não é contagiosa e não tem
perigo para ninguém. É uma coisa normal que
mostra a transparência e a governança do serviço
de inspeção”, explicou.
“O único país que exige essa suspensão
temporária é a China. Vamos então conversar no
futuro sobre um novo protocolo”, acrescentou a
ministra, sem especificar a data. “Não posso dizer
[em que data a exportação será retomada] porque
o problema agora está com a China. Não com o
Brasil. O mais importante é que Brasil e China
fazem parte da OIE, que abriu o processo na sexta
[para examinar o assunto] e fechou ontem,
liquidando o assunto”, completou.
A doença
Doença cerebral em bovinos adultos, o mal da
vaca louca é causado por proteínas alteradas e
não tem cura nem tratamento. No fim dos anos
1990, alguns países da Europa enfrentaram um
surto de casos de vaca louca por causa do
consumo, por outros animais, de ração processada
de bovinos afetados pela doença.

Fonte: Agência Brasil



Freio fiscal dificulta retoma da economia
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O pé no freio nos gastos públicos tem papel
importante para explicar o baixo crescimento
brasileiro, num país em que o governo tem uma
presença de destaque na economia. Economistas
ouvidos pelo Valor concordam com a avaliação do
presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos
Neto, em entrevista publicada ontem pelo jornal, de
que a contenção de despesas de União, Estados e
municípios dificulta a retomada, num quadro de
"complementaridade entre o setor público e o setor
privado". Há divergências quanto ao que cabe ao
BC fazer neste momento - alguns analistas
defendem corte imediato dos juros, para tentar
impulsionar a demanda, enquanto outros defendem
cautela da autoridade monetária, devido às
incertezas domésticas e externas.
"Dado o tamanho do Estado na economia brasileira,
sem dúvida esse é um fator muito importante" para
explicar a lentidão da retomada, avalia Simão Silber,
professor da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de
São Paulo (FEA-USP). Nesse cenário, se os
governos passam a fazer uma política fiscal mais
contida - "por restrição orçamentária, por não ter
dinheiro mesmo" -, isso tem impacto relevante
sobre a atividade econômica. "E não se pode
esquecer do efeito da Operação Lava-Jato sobre as
obras públicas e do investimento de estatais como
a Petrobras."
Silber diz que o quadro não deve mudar nos
próximos anos. Com o teto de gastos, que limita a
alta das despesas da União à inflação do ano
anterior, não será o setor público a impulsionar a
demanda. 

Para ele, uma possível fonte de dinamismo pode
ocorrer se o governo tiver "engenho e arte" para
promover programa ambicioso de concessões e
privatizações nos próximos dois anos, num quadro
em que a infraestrutura está falida e há capital
disponível para financiar esses projetos.
Também é possível que as exportações deem
algum impulso à demanda, avalia. Uma reforma
tributária, porém, seria fundamental para melhorar
as condições de investimento e de exportação,
segundo ele.
Em relatório, o economista Igor Velecico, do
Bradesco, aponta a "mudança estrutural dos
gastos do governo" como um dos motivos "mais
prováveis para explicar a decepção" com a
expansão da economia. Ele observa que houve
uma "quebra estrutural" do avanço das despesas
do governo federal. Depois de expandir por quase
duas décadas a um ritmo anual de 6% acima da
inflação, elas estão estáveis em termos reais, pelo
cumprimento do teto de gastos.
"Ainda que o equilíbrio final imposto pelo teto seja
qualitativamente superior, isto é, associado a um
maior crescimento, mais baseado em
produtividade, é fato que o governo era e ainda é
uma fonte importante de demanda final para uma
parcela relevante da economia, e hoje está
ausente", diz. Para ele, a menor atuação "do Estado
como indutor do crescimento de curto prazo é
mais nítida nas obras de infraestrutura e nos
gastos discricionários [aqueles sobre os quais o
governo tem maior controle]" das esferas federal e
local.
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"Ficamos meio presos em um equilíbrio ruim", diz
Manoel Pires, pesquisador do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e
ex-secretário de Política Econômica do Ministério
da Fazenda. Além da expansão mais lenta dos
gastos públicos, ele destaca o papel menos atuante
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES). "Os desembolsos voltaram para o
nível dos anos 90."
Setor com "maior simbiose" com o poder público e
alto potencial de geração de empregos, a
construção civil já acumula 20 quedas
consecutivas do PIB na comparação com o mesmo
trimestre do ano anterior, destaca Gilberto Borça,
mestre em Economia pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ). Em relação ao primeiro
trimestre de 2014, o PIB da construção acumula
queda aproximadamente 33%, lembra ele. "O
grande demandante da construção é o poder
público."
"Até agora, tivemos inflação abaixo da meta,
crescimento frustrante, ociosidade gigantesca,
desemprego elevado, saldo em conta corrente
praticamente estável há um ano. São sintomas de
que a economia não está andando", diz. Por esses
motivos, Borça defende que o BC volte a cortar
juros. "Nesse contexto, de teto de gastos e crédito
público contido, você só chega a um equilíbrio mais
palatável se tiver uma taxa de juros nominal muito
mais baixa."
Pires também é favorável a cortes da Selic, mas diz
que são necessárias outras mudanças. Aumentar a
vinculação do FGTS à Selic, por exemplo, daria mais
"potência" à política monetária. Outra agenda
importante é a de diminuição dos spreads.

"É preciso maximizar o benefício de ter juros
baixos", diz. Ele defende também a reforma da
Previdência e a continuidade do ajuste fiscal, mas
com alguma recomposição dos investimentos,
além do avanço de medidas regulatórias.
Para Silber, há fatores que justificam a cautela do
BC neste momento. Há incertezas domésticas em
relação à economia e à política, como as dúvidas
sobre o andamento da reforma da Previdência,
medida fundamental para enfrentar o desequilíbrio
das contas públicas. No front externo, há a
escalada das tensões comerciais entre EUA e dois
de seus principais parceiros, a China e o México.
Com isso, cortes de juros devem ficar para o
segundo semestre, se houver um ambiente menos
incerto, avalia.

Fonte: Valor



Senado apressa tramitação de projeto que muda marco legal do saneamento
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O Senado votará amanhã um projeto que muda o
modelo legal de exploração do saneamento básico.
A proposta retoma os mesmos termos da Medida
Provisória 868, que perdeu a validade na segunda-
feira sem ser votada pelo Congresso Nacional.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP)
e líderes governistas chegaram a articular a
votação do projeto ainda ontem no plenário do
Senado, após aprová-lo na Comissão de
Infraestrutura (CI). Os partidos de oposição,
contudo, pediram mais tempo para avaliar o texto.
A ideia é que, sanadas as dúvidas, a matéria seja
aprovada amanhã por acordo.
Há uma preocupação no Senado em fazer andar
rápido o projeto: a Câmara já apresentou outras
três propostas sobre o mesmo tema. Como a Casa
propositora dá a última palavra, o Senado quer
manter o protagonismo sobre o tema do
saneamento.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), afirmou que pautará a proposta na
próxima semana.
"Se tiver quórum votamos na semana que vem. É
um tema que nunca terá acordo", afirmou.
Questionado sobre se a Câmara aguardaria os
senadores deliberarem primeiro, Maia afirmou que
não. "Quem votar primeiro vota primeiro", disse.
O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que foi
relator da MP, fez um apelo aos senadores. "Esse
problema é tão prioritário ou mais que a reforma da
Previdência. Diz respeito à saúde das pessoas.
Temos mais de 100 milhões de brasileiros vivendo
sem esgotamento sanitário", disse. "É o projeto
mais importante que já fiz no Senado. 

Esse assunto não pode ficar indefinido. É um
drama que vivemos e uma vergonha para o país",
completou.
Uma das inovações da proposta de Tasso é o
incentivo à criação de "blocos de municípios" para
a concessão dos serviços de água e esgoto. Com
isso, cria-se um atrativo a cidades que a princípio
não seriam alvo de investimento privado
isoladamente, mas que unidas a outras podem
proporcionar ganhos em escala.
A MP abre o saneamento para maior exploração
da iniciativa privada. Todos os municípios - que
detêm a titularidade constitucional sobre a
prestação dos serviços - ficam obrigados a lançar
chamamentos públicos para novos contratos. Com
isso, as companhias estaduais de saneamento
perdem o direito de preferência que exercem
atualmente. "Criar condições para uma maior
participação do capital privado nos investimentos
nesse setor é fundamental diante da crise fiscal do
Estado. Ponderamos que a ampliação da
concorrência pelos mercados de saneamento
fomentará a melhoria dos serviços e daí a
necessidade de ampliar a segurança jurídica e a
estabilidade regulatória do setor", apontou Tasso
em sua justificação.
O dispositivo mais contestado da MP era a
vedação aos chamados contratos de programa,
que são firmados por Estados e municípios para
prestação dos serviços de saneamento em
colaboração sem licitação.
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O novo relator, Roberto Rocha (PSDB-MA), pontuou que os contratos de programa em vigor serão
respeitados e poderão ser convertidos em contratos de concessão, bem como poderão ter seus
prazos prorrogados por uma vez. O modelo de parceria público-privada deve ser submetido à
aprovação do órgão regulador em até quatro anos e o edital de licitação da parceria com a iniciativa
privada deve ser publicado em até um ano depois da aprovação do órgão regulador.
 
Para alcançar a universalização até 2033, segundo Tasso, seriam necessários R$ 22 bilhões anuais.
"Contudo, entre 2010 e 2017, o investimento anual médio no setor foi de apenas R$ 13,6 bilhões. Em
2019, esse valor deve cair para cerca de R$ 10 bilhões". O Ministério da Economia, com base em
estudos de consultorias independentes, estima que a universalização da prestação dos serviços de
saneamento até 2033, conforme estipulado no Plano Nacional de Saneamento, exija investimentos de
R$ 700 bilhões, aponta o parecer.

Fonte: Valor



Ruralistas articulam-se para evitar derrota no Código Florestal
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Com a promessa do presidente Jair Bolsonaro de
que editará uma nova medida provisória com
alterações no Código Florestal, a bancada ruralista
já se articula para evitar nova derrota no Congresso,
após o Senado não votar o texto aprovado pela
Câmara e amplamente defendido pelos ruralistas. A
MP 867, que tratava do tema, caducou na segunda-
feira.
Além de Bolsonaro, que garantiu em reunião com
os ruralistas o reenvio da MP contendo todas as
alterações feitas pelo deputado Sérgio Souza
(MDB-PR) - que é vice-presidente da bancada
ruralista e foi relator da MP 867 na comissão mista
-, deputados e senadores da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA) estiveram nos últimos dias
com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP).
A FPA também fez uma análise jurídica que não
apontou ilegalidade de a nova MP ser editada no
mesmo ano em que expirou seu prazo, já que o
texto anterior foi assinado em outra gestão, do
então presidente Michel Temer. O texto
encaminhado pelo Executivo em 2018 apenas
prorrogava o prazo para adesão ao Programa de
Regularização Ambiental (PRA) para 31 de
dezembro.
Alcolumbre disse a deputados da bancada do
agronegócio que decidiu retirar a MP da pauta de
votação do Senado para não "contaminar" a
aprovação de outra MP, a da reforma
administrativa, que reduziu para 22 o número de
ministérios e também corria o risco de caducar.
Com o sinal verde de Bolsonaro de que o texto
voltará ao Congresso, porém, haverá mais tempo
para discussão.

A medida provisória que caducou foi alvo de fortes
críticas de ambientalistas, Ministério Público
Federal e ex-ministros do Meio Ambiente, que
acusam os ruralistas de promover mudanças na
legislação ambiental para anistiar quem desmata.
"Vamos mostrar para os senadores a verdade, que
não tem jabuti nenhum e deveremos pedir também
uma comissão geral no Senado, em conjunto com
a Câmara, com o objetivo de esclarecimento",
disse ao Valor o presidente da FPA, deputado
Alceu Moreira (MDB-RS).
O texto aprovado pela Câmara, e que deve ser
replicado pelo governo na nova MP, além de
manter a prorrogação de prazo para o PRA
também estende a data final para inscrição de
dados de propriedades rurais no Cadastro
Ambiental Rural (CAR) até 31 de dezembro de
2020. Desde a última versão do Código Florestal,
que vigora desde 2012 no país, o CAR já foi
prorrogado diversas vezes. O produtor que não
tiver CAR ficará sem poder tomar crédito rural com
juros controlados pelo governo (Plano Safra).
A modificação proposta que mais causou reação
negativa, entretanto, foram as feitas no artigo 68
do Código, que passaram a prever marcos
temporais a cada tipo de bioma (Cerrado,
Amazônia, Pantanal) para definir qual lei deve ser
usada à época em que foram feitos
desmatamentos para dispensar o produtor de
recompor vegetação.
"Há muita mentira contada na tribuna da Câmara.
Peço para que os parlamentares leiam nosso
relatório. 
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Todos os produtores que têm passivo ambiental a ser recuperado ou obteve no passado multas por
ter suprimido área de vegetação onde ele poderia ter feito, mas não tinha autorização, está
inadimplente agora, não terá acesso a crédito e não terá como regularizar sua propriedade porque a
Lei não beneficia mais ele", afirmou Sérgio Souza, após reunião semanal da FPA.

Fonte: Valor



Estados terão de cortar gastos e aumentar receitas para receber ajuda
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As unidades da Federação (UF) que aderirem ao
Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF),
pacote de ajuda da União, terão de cumprir pelo
menos três de oito medidas de ajuste definidas
como pré-requisitos. Enviado ontem (4) ao
Congresso Nacional, o pacote tem o potencial de
atender a até 12 estados e o Distrito Federal, que
recebem nota C (a segunda pior) na classificação
das contas locais.
As iniciativas abrangem privatização de empresas
locais, redução de incentivos fiscais, retirada de
benefícios ao funcionalismo local não previstos
para os servidores da União, teto local de gastos
corrigido pela inflação ou pela receita corrente
líquida, eliminação de vinculações nos orçamentos
locais não previstas na Constituição Federal,
centralização da gestão financeira no Poder
Executivo local, abertura do mercado de gás
canalizado e contratação de serviços de
saneamento básico por meio de concessões.
Dessas oito ações, o governo local deverá escolher
pelo menos três.
Essas unidades da Federação, explicou o Tesouro,
têm baixo endividamento, mas estão com as
finanças comprometidas por causa de elevados
gastos com pessoal. Esses governos não
conseguem se credenciar para pegar dinheiro
emprestado em bancos (públicos e privados) com
garantia da União, prerrogativa dos estados com
notas A e B.
As medidas de ajuste obrigam os governos locais a
encontrar formas de elevar as receitas e reduzir os
gastos para que possam aderir ao PEF. 

Além dos estados, o PEF estará disponível para as
prefeituras a partir de 2021, com duração de
quatro anos para os prefeitos que iniciarem o
mandato após as eleições municipais.
Garantias
No caso dos estados e do Distrito Federal, o
Tesouro vai antecipar até R$ 10 bilhões por ano
em garantias para os estados por meio de
empréstimos. A União, no entanto, verificará o
cumprimento das medidas de ajuste ano a ano.
Caso os ajustes fiquem aquém do plano
estabelecido em conjunto pelo Tesouro e pela
unidade da Federação, as parcelas dos anos
seguintes serão suspensas.
O dinheiro do governo federal ajudará os estados a
resolver problemas de caixa e a regularizar os
compromissos. Com as garantias do Tesouro, os
governos locais poderão contrair empréstimos em
bancos e organismos multilaterais com juros mais
baixos.
Lei de Responsabilidade Fiscal
Embora as oito medidas de ajuste à disposição
das UF não envolvam a folha de pessoal, o
Tesouro Nacional adverte ser “quase impossível” a
recuperação das contas locais em quatro anos
sem o crescimento da despesa com pessoal ativo
e inativo. Atualmente, a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) proíbe os estados e o DF de gastarem
mais de 60% da receita corrente líquida (RCL) com
o funcionalismo. No entanto, 14 unidades da
Federação estão desenquadradas, segundo o
Tesouro.

Projeto de lei libera empréstimos a estados com baixa dívida
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O projeto de lei propõe uma mudança na LRF para ampliar, de oito meses para cinco anos, o prazo de
reenquadramento dos estados. Isso porque, ao longo das últimas décadas, diversos governos
maquiaram os gastos com pessoal, excluindo despesas com inativos, gastos com terceirizados e
tributos recolhidos dos servidores. Ao incorporar essas informações à contabilidade, muitos estados
desenquadrados não conseguiriam regressar ao teto de 60% em apenas oito meses.

Fonte: Agência Brasil


