
CLIPPING
JURÍDICO

08, 09 e 10 de Junho de
2019

Artigos

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

Efeitos da exclusão da repatriação
Argumentos financeiros e modulação de efeitos

Empresas
Anima faz parceria com a Singularity
Justiça define destino da Avianca Brasil
Vale destina US$ 1,9 bi para fim de barragens
Hapvida compra Grupo América e já negocia outras aquisições
Eletrobras retoma em julho venda de 44 SPEs

 
Legislação & Tributos

Fazenda paulista nega crédito de ICMS sobre sacolas plásticas
Justiça impede prefeituras de cobrar tarifa de aplicativos de transporte
ADPF questiona novas regras do INSS para empréstimo consignado a aposentados
TJ-SP considera dissolução de empresa irregular e manda sócios quitarem dívida
STF marca audiência pública para discutir conflitos de questões fiscais

Notícias gerais

Bolsa tem maior saída estrangeira desde eleição
Senado vota quarta-feira PEC sobre tramitação de medidas provisórias
OIT volta a analisar reforma trabalhista brasileira
País tem 35 acordos internacionais fechados que não saem do papel por burocracia
Relator da reforma pode criar nova regra de transição



Efeitos da exclusão da repatriação

O programa de repatriação instituído em 2016
trouxe alívio e desconfiança. Alívio porque permitiu
que contribuintes com dinheiro não declarado no
exterior pudessem acertar suas contas com o Fisco
e afastar a ameaça de processo por evasão de
divisas, falsidade e outros delitos. Desconfiança
diante de uma sensação de que o Estado poderia
usar de forma inapropriada as declarações de bens.
A princípio, não havia razão para insegurança. A lei
da repatriação previu que a declaração não pode
ser usada como único indício para apurações
criminais ou para fundar procedimentos
administrativos em relação aos recursos nela
constantes.
Ou seja, o contribuinte aderente ao programa está
protegido de investigações, a não ser que
elementos externos indiquem a ilicitude na origem
dos bens.
Ainda há dúvida acerca da extensão dessa regra,
mas uma situação merece maior reflexão: o caso
dos contribuintes que ingressaram no programa
sem os requisitos para tal, como os políticos ou
condenados pelos crimes anistiados pela lei.
Constatado o vício, o contribuinte é excluído do
programa e perde os benefícios. Pode ser
processado pela evasão de divisa, crime fiscal e
lavagem de dinheiro.
Toda informação trocada entre as partes nesse
ambiente está protegida pela confidencialidade. Do
contrário, não haveria estímulo para a transação
Nesses casos, pode o Estado usar das informações
contidas na declaração para processar o
contribuinte? 

Os dados apresentados sobre números de
contas no exterior, sua localização e valor
podem servir de base para investigações ou o
poder público terá de descartar tais documentos
e partir do zero para apurar eventuais delitos?
A repatriação é uma convenção entre o Estado e
o contribuinte, programada para produzir efeitos
substanciais e processuais: o último informa
seus ativos no exterior e se propõe a pagar os
tributos correspondentes; enquanto o primeiro
reconhece a regularidade fiscal e a anistia
criminal. Aí, reside o sinalagma do negócio,
essencialmente bilateral.
Se constatado, em momento posterior, que ao
contribuinte faltavam os requisitos para o
ingresso no programa, de duas uma: ou se pode
dizer que o negócio jurídico não chegou a se
consumar, dado que não a proposta de adesão
não foi aceita; ou pode-se dizer que, tendo o
negócio nascido com a adesão do contribuinte
(tomando-se aí a instituição do programa como
uma oferta dirigida aos contribuintes), há um
fato superveniente que afeta a base objetiva do
contrato, fulmina o respectivo sinalagma e
inviabiliza sua continuidade.
Qualquer que seja a qualificação jurídica da
situação figurada, o certo é que não há
produção dos efeitos programados pela lei para
o negócio; nem para o Estado e nem para o
contribuinte. Frustrada a possibilidade de se
proporcionar o benefício previsto pela lei, as
informações prestadas pelo contribuinte,
exclusivamente com base na expectativa
daquele resultado (que se mostrou inviável), se
tornam inutilizáveis para o poder público. 
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As informações são ofertadas apenas na
perspectiva da contrapartida dos benefícios fiscais
e penais. Se essa contraprestação é recusada pelo
Fisco, não pode haver aproveitamento de uma
prestação - a que favorece o Estado e desfavorece
o cidadão - sem a correspondente contraprestação.
Há, aliás, inegável analogia com situações de
colaboração premiada, convenção igualmente
bilateral e sinalagmática.
A tal conclusão se chega não apenas pela teoria da
formação dos contratos, mas pela prevalência da
regra segundo a qual os contratantes são
obrigados a guardar os princípios de probidade e de
boa-fé também no momento de conclusão do
contrato: a oferta de informações não pode ser
vista como uma confissão espontânea porque o
comportamento do contribuinte se dá na crença de
que será anistiado. Em se tratando de relação entre
contribuinte e Fazenda Pública isso é tanto mais
evidente, pela necessária observância dos
princípios da confiança legítima e da segurança
jurídica. Não bastasse isso, o programa em questão
estabelece procedimento cujo escopo é a resolução
consensual de um litígio.
Assim, toda informação trocada entre as partes
nesse ambiente está protegido pela
confidencialidade. Do contrário, não haveria
estímulo para a transação, obstada pelo temor e
pela desconfiança de uma parte em revelar fatos
que poderiam ser empregados contra si própria.
Isso tudo naturalmente não significa a imunidade
do contribuinte. O Estado poderá buscar
informações sobre seu patrimônio não declarado
por outras vias, por cooperação internacional ou
pela troca de informações. 

Mas não lhe será possível fazer isso com base
na declaração pretérita. Qualquer uso, explicito
ou implícito, dos dados oferecidos pelo
contribuinte será ilícito e, portanto,
absolutamente inválido e ineficaz.
Em suma, o contribuinte excluído do programa
tem o status de qualquer outro que não aderiu à
proposta. Está desprotegido de incursões
penais decorrentes da não declaração, mas as
informações prestadas não poderão ser base -
inicial ou complementar - de qualquer
investigação porque decorrentes de um acordo
que não chegou a se consumar, ou que, se
consumado, perdeu seu sinalagma e sua base
objetiva. Pensar diversamente seria admitir que
o Estado poderia agir de forma desleal, em
atentado à segurança jurídica e à confiança
legítima.
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Pierpaolo Cruz Bottini e Flavio Luiz Yarshell são,
respectivamente, advogado e professor de direito penal da
Faculdade de Direito da USP; advogado e professor titular da
USP

Fonte: Valor



Argumentos financeiros e modulação de efeitos
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Na última terça-feira, a Procuradoria-Geral da
República emitiu parecer posicionando-se pela
modulação de efeitos da decisão do Supremo
Tribunal Federal que reconheceu a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base
de cálculo do PIS e da Cofins. Trata-se do debate
travado no Recurso Extraordinário nº 574.706, cuja
discussão jurídica se desenrola por quase duas
décadas.
Nos termos da manifestação da Procuradoria, a
modulação de efeitos se justifica especialmente à
luz dos impactos fiscais que uma decisão
abrangente, que assegurasse a restituição a todos
os contribuintes, causaria. Destaca, ainda, a “atual e
notória crise econômica pela qual passa o país”
como dado agravante ao cenário de eficácia
retrospectiva da decisão. A posição faz eco a
pedido da Fazenda Nacional nesse sentido.
A atribuição de eficácia meramente prospectiva aos
julgados do Supremo Tribunal Federal tem
fundamento no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999 que,
a despeito de possibilitar a modulação dos efeitos
das decisões proferidas em controle concentrado,
tem sido estendida, há tempos, às decisões em
controle difuso de constitucionalidade. Nesse
sentido, o CPC/2015, no artigo 927, parágrafo 3º,
sedimenta qualquer controvérsia sobre o tema, ao
prever a modulação na hipótese de “alteração de
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores ou daquela
oriunda de julgamento de casos repetitivos”. Em
qualquer dos casos, a decisão se justifica à luz da
preservação da segurança jurídica e da proteção do
interesse social.

Há um debate intenso sobre o conteúdo desses
dois requisitos. O impacto financeiro de uma
decisão contrária à Fazenda Pública é argumento
frequentemente empregado para justificar o
“interesse social”. A despeito de me parecer claro
que a consideração de certos argumentos
consequencialistas é possível no processo de
justificação das decisões judiciais, o uso
indiscriminado e retórico da crise fiscal e
econômica pela qual passa o país não pode ser
razão para modular efeitos de julgados proferidos
pelo Supremo. Isso se dá por diversas razões.
Em primeiro lugar, porque a Lei de
Responsabilidade Fiscal prevê mecanismos claros
de compensação desse impacto, justamente para
permitir o planejamento financeiro do ente na
concretização de risco fiscal decorrente da perda
de ações judiciais. Trata-se da reserva de
contingência que, nos termos do artigo 5o, inciso
III, alínea “b”, destinar-se-á ao “atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos
fiscais imprevistos”. Esses riscos fiscais deverão
estar previstos e detalhados na Lei Orçamentária
Anual, que também disporá das medidas que serão
adotadas caso a contingência se verifique. Disso
decorre, portanto, que, sob os princípios da
responsabilidade e planejamento orçamentário, a
condenação da União em restituir valores aos
contribuintes não deve ser elemento que seja
capaz de abalar as contas públicas de modo
catastrófico. Isso somente ocorreria diante da não
observância da LRF, dado com o qual o STF não
pode contar a priori e como regra.
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Ao lado disso, a aceitação impassível do impacto
financeiro como fundamento para restrição dos
efeitos da decisão, com impactos no direito dos
contribuintes de obter as restituições que lhe são
devidas, resulta em precedente perigoso. Como já
mencionei em outra ocasião nesta coluna, isso
estimularia o governo a elaborar leis
inconstitucionais que, por ocasião do julgamento,
teriam mitigados seus efeitos danosos à
sociedade. A quebra de segurança jurídica e a
manipulação indevida dos direitos dos
contribuintes são evidentes.
No caso específico da inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da Cofins, a Fazenda Nacional
estimava que o impacto financeiro de uma decisão
pela inconstitucionalidade seria de,
aproximadamente, R$ 250,3 bilhões. Essa rubrica
constava do Anexo de Riscos Fiscais da Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2017 – para
2019, o valor é de R$ 230 bilhões. A despeito da
alta soma, não há qualquer indicação plausível que
justifique o montante estimado de impacto. Como
já tratei em textos de maior fôlego publicados em
outros espaços, esse impacto alterou-se
substancialmente ao longo do andamento da tese
no Supremo, sem qualquer justificativa concreta
quanto à confiabilidade dos números lançados pela
Fazenda Nacional por ocasião do julgamento do
tema.
Some-se a isso o fato de que, há alguns anos, o
Brasil enfrenta uma crise financeira e econômica
sem precedentes, com crescimento constante de
resultado negativo – passamos de R$ 17,2 bilhões
em 2014 para a projeção de R$ 139 bilhões de
déficit primário em 2019. 

Não há perspectiva de superação imediata desse
cenário; as previsões mais otimistas falam em
saldo positivo de 0,1% do PIB apenas em 2022 e
vinculam tal possibilidade à aprovação da reforma
da Previdência.
É evidente que o Supremo Tribunal Federal, ao
tomar suas decisões, não deve desconsiderar esse
dado da realidade: o país está sem dinheiro, com
as contas públicas desequilibradas. Contudo,
reforço que uma decisão cujo fundamento central
seja a crise fiscal, sem que se ocupe de analisar a
coerência dos números indicados pela Fazenda
Nacional, coloca em risco não apenas o direito dos
contribuintes de receber quantias que foram
indevidamente recolhidas, tal qual o próprio
Supremo reconheceu. Tal orientação
desconsideraria a importância do planejamento
orçamentário sério, em favor da mera retórica de
números, e estimularia a edição de normas
inconstitucionais.
Neste caso da inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da Cofins, o Supremo, além de ter
o dever de decidir a contenda o mais rápido
possível – lembremos que a decisão de mérito foi
proferida em 2017, sem que haja, até o momento, a
definição sobre a modulação de efeitos requerida
pela Fazenda – tem sob sua responsabilidade a
fixação da extensão possível dos argumentos
financeiros em favor da Fazenda. E essa
responsabilidade não será atendida com a
evocação tão somente retórica da crise fiscal.
Tathiane Piscitelli é Professora de direito tributário e finanças
públicas da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio
Vargas, é doutora, mestre e bacharel em direito pela Faculdade de
Direito da USP.
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Anima faz parceria com a Singularity
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Destino de muitos executivos brasileiros
interessados em temas relacionados à inovação e
tecnologia, a americana Singularity University
fechou uma parceria com a Ânima Educação para
abrir um campus em São Paulo e ofertar cursos
presenciais que são realizados no parque de
pesquisas da Nasa, no Vale do Silício.
Esta é a sétima parceria global da americana em
cursos presenciais, sendo a primeira na América
Latina. No Brasil, a Singularity possui um acordo
com a americana Adtalem, dona do Ibmec, para
oferecer cursos on-line.
Segundo Guilherme Soárez, presidente da HSM,
controlada pela Ânima, as negociações para o
acordo duraram cerca de um ano. "Esta será a
parceria mais completa da Singularity University
com uma instituição. Serão oferecidos também os
programas com empresas, definição de estratégias,
[treinamentos] em inovação e liderança e eventos",
disse Soárez.
O presidente da HSM comentou que, entre os
estrangeiros, os brasileiros são os que mais se
interessam pelos cursos da Singularity nos Estados
Unidos. A previsão é inaugurar o campus no Brasil
até o primeiro semestre de 2020.
As aulas da primeira turma no país, com até 60
pessoas, no entanto, começam antes. Serão
iniciadas entre novembro e dezembro, em um
espaço a ser definido. O primeiro curso será o
programa executivo, que na Califórnia dura uma
semana e custa US$ 14,5 mil. Aqui, a duração será
de três dias. O preço ainda não foi fixado.

Para a operação brasileira da instituição, serão
selecionados 15 professores que poderão ser do
meio acadêmico ou empresários. Eles serão
capacitados no Vale do Silício e estarão aptos a
lecionar nos 11 países onde a Singularity está
presente. São procurados candidatos com
habilidades em computação quântica, robótica,
medicina digital, realidade virtual e "blockchain".
A Ânima analisa locais para abrir o campus de 6
mil a 8 mil metros quadrados. O investimento na
infraestrutura será compartilhado com coworkings,
startups e outros parceiros que vão participar do
projeto. O valor estará no orçamento de 2020.
Em 2018, a Ânima completou o primeiro ano de
operação no país do instituto francês de culinária
Le Cordon Bleu, por meio de uma joint venture.
Um dos maiores grupos de ensino superior privado
do país, a Ânima fechou o ano passado com
receita líquida de R$ 1,09 bilhão. A companhia
conta com mais de 113 mil alunos matriculados
em cursos presenciais em seus 47 campi.

Fonte: Valor



Justiça define destino da Avianca Brasil
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O colegiado de desembargadores do Tribunal de
Justiça de São Paulo deve decidir hoje o destino da
Avianca Brasil. Está na pauta o julgamento do
mérito da ação que levou à suspensão do leilão de
ativos da companhia aérea em dia 7 de maio. A
decisão liminar foi tomada pelo desembargador
Ricardo Negrão, em favor da Swissport, credora da
aérea, que questiona o certame previsto no plano
de recuperação judicial aprovado pelos credores da
Avianca Brasil no início de abril.
Hoje, os desembargadores podem liberar o leilão de
ativos, ou manter a suspensão e pedir que os
credores definam com a Avianca um novo formato
de pagamento das dívidas, ou ainda podem
decretar a falência da companhia. A maioria das
fontes familiarizadas com o processo de
recuperação judicial da Avianca consideram como
mais provável que a Justiça decrete a falência da
empresa.
As dívidas da Avianca Brasil no âmbito da
recuperação judicial somam R$ 2,7 bilhões. Mas há
outros débitos não contemplados pelo plano, como
aqueles com os arrendadores de aviões, de
aproximadamente R$ 500 milhões, e as dívidas
com as concessionárias de aeroportos, de R$ 100
milhões.
Em relação às dívidas com os aeroportos a
situação é mais grave. As concessionárias de
aeroportos acusam a Avianca Brasil de ter deixado
de repassar as taxas de embarque. Por lei, as
companhias aéreas recolhem essas taxas e as
repassam em até 15 dias para os aeroportos. Não
se trata de um valor que a empresa aérea poderia
reter em seu caixa.

Em março, a francesa Vinci Airports,
concessionária do aeroporto internacional Luís
Eduardo Magalhães, em Salvador, apresentou ao
Ministério Público do Estado de São Paulo um
pedido de instauração de inquérito criminal contra
a Avianca Brasil, por apropriação indébita de
recursos. A empresa alega que, desde julho de
2018, a Avianca Brasil não faz o repasse das taxas
de embarque. O Ministério Público aceitou o
pedido de abertura de inquérito e a investigação
ficou a cargo da Polícia Civil do Estado de São
Paulo.
Na semana passada, dois executivos da Avianca
Brasil foram ouvidos pela Polícia Civil: José Alberto
Vianna, presidente da Avianca Brasil, e Ricardo
José Varotto, tesoureiro da companhia aérea.
O Valor apurou que, nos depoimentos, os
executivos reconheceram que a empresa tem
dívidas com a Vinci Airports relacionada ao
repasse das taxas de embarque.
O presidente da Avianca Brasil disse à polícia que
existe um acordo entre a aérea e a Vinci Airports
para o pagamento em oito parcelas dos valores
em atraso. Mais adiante no depoimento, Vianna
disse que, com a retomada de quase todos os
aviões pelas arrendadoras e a suspensão do leilão
de ativos, a crise da Avianca agravou-se, "ficando
impossível regularizar todas as pendências
financeiras".
O tesoureiro da Avianca, em seu depoimento, disse
que a empresa vive "um esgotamento pela perda
gradativa de sua capacidade financeira". Mas disse
que, apesar da situação difícil, a Avianca tem feito
o repasse das taxas de embarque.
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A Vinci Airports é assessorada no caso pelo escritório Cascione Pulino Boulos Advogados. A dívida da
Avianca com a Vinci Airports situa-se entre R$ 6 milhões a R$ 7 milhões. Leonardo Avelar, sócio do
escritório e advogado da Vinci Airports, afirma que "a versão apresentada pelos investigados é
inverossímil e contraria os documentos juntados ao inquérito policial".
 
Nesta semana, a Polícia Civil vai entregar o resultado da investigação para o Ministério Público, que
pode pedir o arquivamento do inquérito ou solicitar outras diligências - como ouvir mais pessoas. O MP
poderá ainda concluir que houve um crime e oferecer a denúncia na esfera penal. Nesse caso, a
Avianca passaria de investigada para ré em ação penal. A expectativa é que o MP tenha uma definição
sobre o caso em cerca de um mês.

Fonte: Valor



Vale destina US$ 1,9 bi para fim de barragens
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A Vale destinou US$ 1,9 bilhão para acelerar o encerramento de nove barragens de resíduos de minas
no Estado de Minas Gerais, como parte de sua resposta ao desmoronamento da barragem de
Brumadinho (MG). Segundo comunicado divulgado pela companhia, entre US$ 150 milhões e US$ 200
milhões serão gastos, neste ano; US$ 500 milhões, em 2020; e de US$ 150 milhões a US$ 200
milhões nos "anos seguintes".
 
A afirmação foi feita quando três das principais empresas de mineração do mundo, incluindo BHP
Group, Glencore Plc e Anglo American Plc, divulgaram informações sobre a segurança de suas
barragens. "Não poupamos recursos nem esforços para reparar quaisquer danos causados às
famílias envolvidas, à infraestrutura das comunidades e ao meio ambiente", disse o presidente da
Vale, Eduardo Bartolomeo, em documento divulgado ao mercado.
 
O executivo se comprometeu a tratar da segurança nas barragens da empresa quando assumiu o
cargo, em maio, como reação da Vale ao rompimento em Brumadinho, em 25 de janeiro. A Vale
divulgou informações sobre 85 barragens que opera ou está envolvida por meio de joint ventures.
Destas, 30 foram classificadas como suscetíveis de causar alto nível de danos se fossem violadas.

Fonte: Valor



Hapvida compra Grupo América e já negocia outras aquisições
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A operadora de saúde Hapvida fez sua segunda
aquisição de empresa em pouco mais de um mês.
Comprou o Grupo América Planos de Saúde, de
Goiás, por R$ 426 milhões. No início de maio,
adquiriu o grupo São Francisco, por R$ 5 bilhões.
Com a consolidação desses dois ativos, a Hapvida
passa a marca de 6 milhões de beneficiários de
saúde e odontologia. Há uma semana, comprou
também um hospital em Juazeiro do Norte, no
Ceará. A operadora começa a incluir como alvo de
aquisições empresas menores e carteiras de
clientes.
"A América está concentrada em Goiânia e tem
atividade também em Anápolis e Aparecida. A
Hapvida não tem praticamente nada em Goiânia e
a São Francisco tem operações em Goiás, mas
não na capital", conta Jorge Pinheiro, presidente
da Hapvida. "Com essas duas aquisições,
consolidamos nossa posição no Centro-Oeste."
A América une três operadoras com sócios e
estruturas diferentes, em modelo verticalizado
como a Hapvida – com atendimento em três
hospitais, um day hospital, 14 unidades de apoio e
3 laboratórios de análises clínicas. Tem 190 mil
vidas em plano saúde, mas apenas 1% disso em
planos odontológicos - na Hapvida e na São
Francisco, esse índice é de cerca de 60%.
"Crescer em odonto é uma das oportunidades ali,
bem como aumento da verticalização e redução
de despesas administrativas", diz. "Além disso,
nos abre uma nova frente comercial em um
Estado rico, com economia resiliente com
agronegócio", complementa.

Replicando seu modelo de negócio, a operadora
espera reduzir a sinistralidade da América, de 72%,
em comparação aos 59,7% da Hapvida em 2018.
Para Pinheiro, é o modelo que tem se mostrado
mais eficiente no setor. "Por isso operadoras mais
verticalizadas vêm ganhando espaço no mercado
nacional, em relação a seguradoras e
cooperativas", avalia.
Pinheiro colocou em sua rotina diária um período
dedicado à análise e negociação de potenciais
aquisições e fusões e aos processos de
integração. São de três a quatro horas por dia por
conta desse tema, apoiado por uma equipe própria
de aquisições da Hapvida. "O final de tarde até a
noite tem sido dedicado a isso", contou o
empresário, em entrevista ontem na sede do banco
BTG Pactual, em São Paulo. O BTG foi o assessor
externo da Hapvida na aquisição.
"Até agora priorizamos aquisições de operadoras
verticalizadas. Mas, a partir das empresas que já
compramos, o leque de oportunidades se abre
muito", diz Pinheiro. "Não só pelo tamanho das
empresas, mas pela possibilidade de comprar
operadoras não verticalizadas também, carteira de
clientes ou unidades de atendimento."
A Hapvida mapeou operadoras de todo o país,
listou quais fazem sentido e já vem conversando
com algumas delas. Pode olhar operações de 30
mil vidas, por exemplo, que ficavam fora do radar.
"Quando você não tem operação em uma cidade
ou região, não adianta comprar uma carteira
pequena", diz Bruno Cais, diretor financeiro da
Hapvida. 
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"Isso muda quando já temos ativos ali", diz. No fim do ano, a Hapvida fez uma movimentação nesse
sentido: comprou uma carteira de clientes em Teresina porque a demanda de seus beneficiários
representava só 20% da estrutura de um de seus hospitais.
 
Uma vantagem de olhar ativos menores é que os múltiplos da aquisição também tendem a ser
menores, dada a menor competição pelo ativo, além de aumentar o número de possíveis alvos. Pela
América, a Hapvida estava em corrida solo. O múltiplo da aquisição é de 8,5 vezes o Ebitda de 2019,
mas a empresa considera um múltiplo implícito (já com sinergias e considerando o Ebitda projetado
para 2020) de 5,3 vezes. "É um múltiplo bem abaixo das últimas operações do setor", diz Pinheiro. Na
São Francisco, com as sinergias, o múltiplo foi de 9 vezes.
 
"É alta a possibilidade de continuarmos fazendo aquisições desse perfil, em mercados ricos, onde a
competitividade é baixa, grandes operadoras não estão e pagando múltiplos atrativos", diz Pinheiro.
Pela América, a Hapvida vai pagar R$ 376 milhões à vista e R$ 50 milhões em até cinco anos.

Fonte: Valor



Eletrobras retoma em julho venda de 44 SPEs
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A venda de 44 participações da Eletrobras em sociedades de propósito específico (SPEs) de geração
eólica e transmissão de energia deve ser retomada em julho, desta vez seguindo o modelo de
concorrência estabelecido pelo Decreto 9.188 de 2017, disse Wilson Ferreira Junior, presidente da
estatal elétrica, depois de participar do evento Four Summit na sexta-feira.
 
O decreto em questão estabeleceu regras de governança e transparência para a adoção de regime
especial em vendas de ativos por empresas estatais, e tem sido utilizado pela Petrobras em seu plano
de desinvestimentos.
 
Essas 44 SPEs tinham sido incluídas em um leilão realizado pela Eletrobras ano passado, mas não
tiveram interessados.
 
Dos 18 lotes oferecidos, apenas onze tiveram compradores. Segundo Ferreira, uma dificuldade do
modelo de certame é que se o investidor não está disposto a pagar o preço mínimo, ele não chega a
participar. "O processo usado pela Petrobras dá uma flexibilidade porque você recebe as propostas."
 
A ideia é enviar, em julho, as cartas convite para os investidores potencialmente interessados nas
SPEs, que devem ser novamente divididas em sete lotes, desta vez sete empresas separadas. Os
sócios da Eletrobras nos empreendimentos, que tem direito de preferência, serão chamados para a
concorrência junto de outros interessados. Se tudo correr como esperado, as transações serão
concluídas ainda neste ano. "Nosso objetivo é chegar ao fim do ano com 51 SPEs."
 
Além das 44 participações que serão vendidas, a Eletrobras está também fechando algumas e
incorporando outras nas quais a companhia é controladora.

Fonte: Valor



Fazenda paulista nega crédito de ICMS sobre sacolas plásticas
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A Secretaria da Fazenda e Planejamento do
Estado de São Paulo entendeu que as sacolas
plásticas distribuídas gratuitamente a
consumidores não podem ser consideradas
insumo e, portanto, não geram créditos de ICMS. O
posicionamento consta na Decisão Normativa nº
4, da Coordenadoria da Administração Tributária
(CAT), publicada no dia 31.
O texto trata especificamente de supermercados -
que, na capital paulista, normalmente cobram pelo
produto. Porém, segundo advogados, serve de
alerta para outros segmentos que distribuem
sacolas plásticas para o transporte dos produtos
comercializados, como farmácias e lojas de
matérias de construção.
Pelo entendimento da Fazenda paulista, só pode
ser considerada insumo a embalagem consumida
pelo fabricante no processo industrial, ou seja,
"aquele que se agrega à mercadoria produzida,
integrando-se a ela". "Não faz parte desse
conceito o material de embalagem disponibilizado
no momento da venda", diz a decisão.
Pelo texto, as sacolas plásticas "são itens de mera
conveniência, pois os produtos poderiam ser
vendidos sem seu fornecimento. Portanto, são
materiais de uso e consumo, contabilmente
correspondentes a despesa de vendas".
Para justificar o posicionamento, a Fazenda
paulista cita no texto decisão do Superior Tribunal
de Justiça neste sentido (AgRg no REsp 1393151).
O relator do caso, que envolve um contribuinte
mineiro, é o ministro Humberto Martins.

Em seu voto, ele afirma que "somente é possível
classificar as alegadas sacolas plásticas como
bens destinados ao uso e consumo do
estabelecimento, pois não têm essencialidade na
atividade empresarial da contribuinte, sendo
inclusive, prescindíveis, pois configuram mero
regalo posto à disposição dos consumidores".
A decisão, segundo Douglas Rogério Campanini,
da Athros Auditoria e Consultoria, mostra uma
visão restrita do governo paulista. As sacolas,
acrescenta, têm uma função de transporte e se o
comerciante não ofertá-las pode perder vendas.
"Se não vendo, não gero impostos para o Estado",
diz. "O consumidor normalmente não tem o hábito
de levar sacola."
Outra consequência do entendimento da Fazenda
Paulista, afirma o consultor, é um possível
aumento de preços. "Esse crédito negado vira um
custo, que pode ser repassado para os preços nos
supermercados", diz.
As sacolas, segundo o advogado Júlio de Oliveira,
do Machado Associados, já estão, na prática,
embutidas no preço dos produtos
comercializados. "Portanto, não são gratuitas e
deveriam gerar créditos do imposto estadual",
afirma. Ele lembra que o mesmo entendimento,
contrário ao contribuinte, foi aplicado pelo Estado
para as chamadas bonificações de produtos dadas
aos consumidores nos supermercados.

Fonte: Valor



Justiça impede prefeituras de cobrar tarifa de aplicativos de transporte
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Os municípios vêm sendo impedidos pela Justiça
de exigir uma tarifa das empresas que oferecem
transporte por meio de aplicativos - como Uber, 99
e Cabify. Imposta por meio de leis locais criadas
para regulamentar o serviço, a cobrança é relativa
ao uso intensivo do sistema viário.
Várias cidades do país exigem essa tarifa, além do
ISS. A base de cálculo varia de um município para
outro. Alguns fixaram percentual conforme a
quantidade de quilômetros rodados e outros levam
em conta o total, em valores, das viagens
registradas no mês anterior ao pagamento.
Existem decisões vetando esse tipo de cobrança
em pelo menos três tribunais. No do Rio de Janeiro
(TJ-RJ) há liminares.
Já o de São Paulo (TJ-SP) e o do Distrito Federal
(TJ-DF) enfrentaram o mérito. Uma das decisões
em São Paulo, por exemplo, foi proferida pelo Órgão
Especial - a principal instância, composta pelos 25
desembargadores mais antigos.
Esses julgamentos, afirmam especialistas, estariam
em linha com a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) do dia 8 de maio. Os ministros
determinaram que os municípios não podem proibir
o uso das plataformas nem restringir, de alguma
forma, o seu funcionamento. Não é permitido, por
exemplo, que criem regras não previstas na Lei nº
13.640 - conhecida como a Lei do Uber.
A decisão do Órgão Especial do TJ-SP tratou
especificamente da lei criada pelo município de
Campinas. Os desembargadores vetaram o trecho
da legislação local que condiciona o funcionamento
do serviço ao pagamento, pelas empresas donas
dos aplicativos, de 1% do valor total das viagens. 

Essa regra foi imposta para aquelas que têm sede
na cidade. As que não têm ficariam condicionadas
a um percentual maior, de 2,25%.
Esse caso foi analisado por meio de um incidente
de arguição de inconstitucionalidade (nº 0051842-
92.2018.8.26.0000).
O relator, desembargador Carlos Saletti, afirma, no
seu voto, que o poder de tributar deve atender às
limitações da Constituição Federal, "dentre elas a
da divisão entre os entes federados", e que os
municípios só podem instituir impostos
relacionados no artigo 156 - em que "não se acha,
absolutamente, o incidente sobre o uso do sistema
viário urbano".
A cobrança instituída pelo município de Campinas,
acrescenta no voto, não se enquadra nas hipóteses
de taxa ou preço público. A taxa, explica, só pode
ser cobrada quando há uma contrapartida - caso
em que o município presta algum tipo de serviço
público ou quando precisa ser implantado um
modelo de fiscalização ainda não existente. Já
preço público deve ser pago pelas empresas nas
situações em que há ocupação do espaço público.
Por exemplo, as bancas de jornal, que ficam
instaladas nas calçadas.
Para o desembargador Carlos Saletti, a cobrança
que foi imposto às empresas de aplicativos de
transporte "viola o princípio da livre iniciativa ou da
livre concorrência. Pois constitui obstáculo
ilegítimo e discriminatório a determinado setor da
economia".
Esse processo foi ajuizado pela Cabify. 
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Representante da empresa no caso, o advogado
Ricardo Maitto, sócio do escritório Rayes &
Fagundes, diz que, apesar de a decisão ser
específica ao município de Campinas, serve como
um importante precendente contra leis
semelhantes que foram criadas por outros
municípios do Estado.
"A decisão não é vinculativa, mas mostra qual é o
entendimento do tribunal sobre o assunto", diz. "Os
municípios não podem cobrar pelo uso da rua. A
rua está disponível para qualquer pessoa utilizar",
complementa o advogado.
No TJ-DF, a Cabify obteve decisão favorável, mas
ainda em caráter liminar (processo nº 0717826-
02.2018.8.07.0000). Já há no mesmo tribunal, no
entanto, decisão de mérito em um outro processo
que foi ajuizado pela 99 (processo nº 0702372-
79.2018.8.07.0000).
O Distrito Federal estabeleceu a cobrança de preço
público às empresas dos aplicativos de transporte
por meio da Lei nº 5.961, de 2016, que regulamenta
o serviço. Já o cálculo está fixado em uma portaria
publicada pela Secretaria de Estado de Mobilidade.
É cobrado 1% do preço de cada viagem
(consolidando o total de viagens realizadas no mês
anterior à cobrança).
A decisão que beneficia a 99 é da 2ª Câmara Civil.
Os desembargadores entenderam a imposição de
preço público como "abusiva e ilegal". O relator,
desembargador Esdras Neves, chamou a atenção,
no seu voto, que os valores arrecadados estavam
sendo destinados ao Fundo de Transporte Público
Coletivo e que esse fato "realça, mais ainda, a
ilegalidade" da cobrança.

"O caso dos autos não é de prestação de
transporte coletivo de passageiros, mas de
transporte remunerado privado individual de
passageiros. Não é prestado pelo município, nem
diretamente nem por concessão ou permissão",
afirma em seu voto, que foi seguido pela maioria
dos desembargadores que julgaram o caso.
A 99 tem decisão favorável também no Rio de
Janeiro (processo nº 0021233-84.2019.8.19.0001).
Ela obteve liminar na primeira instância - já
confirmada pela 12ª Câmara Cível do TJ-RJ - para
suspender a cobrança. O município carioca
também trata a questão, por meio de lei local,
como sendo um preço público pelo uso do sistema
viário urbano e estabelece percentuais conforme o
faturamento da empresa.
O advogado André Giacchetta, do escritório
Pinheiro Neto, que atuou para a 99 nos dois casos,
diz que os aplicativos de transporte fazem a
intermediação entre os motoristas e os
passageiros. "O serviço que se oferece é de
informática", afirma.
"Quem usa efetivamente o viário urbano são os
motoristas."
Ainda assim, nem os motoristas, segundo o seu
entendimento, poderiam ser cobrados pelo
município. Seja pelas características próprias de
preço público, seja por uma questão isonômica. "O
município não pode escolher cobrar só dos
aplicativos de transporte. Teria que cobrar das
empresas de entrega, de frete, de qualquer tipo de
transporte", pondera Giacchetta.
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O advogado lembra ainda a decisão do STF sobre os aplicativos determina que os municípios têm de
respeitar os parâmetros da lei federal e que nessa legislação não consta a exigência de pagamento de
qualquer taxa ou preço público para o exercício da atividade.
 
Em nota, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), que disciplina o trânsito na
cidade, informou que já tomou as medidas jurídicas cabíveis e irá recorrer da decisão, dentro do prazo
legal. E acrescenta que "os valores auferidos com o preço público pela intermediação do serviço de
transporte individual de passageiros por meio de aplicativos são revertidos para os serviços
administrativos, fiscalização e melhorias no trânsito".
 
O Valor também entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Distrito Federal, mas não
obteve retorno até o fechamento da edição. No entanto, a reportagem conseguiu a informação de que
o Distrito Federal recorreu da decisão do TJ-DF ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O processo tem
a relatoria do ministro Og Fernandes, da 2ª Turma.

Fonte: Valor



ADPF questiona novas regras do INSS para empréstimo consignado a aposentados
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A Central Nacional de Entidades Representativas dos Beneficiários da Seguridade Social (CNAPS)
questiona no Supremo Tribunal Federal as novas regras do INSS para concessão de empréstimos
consignados a aposentados e pensionistas.
 
“É evidente que o INSS não pode legislar sobre assuntos de competência privativa da União, a
pretexto de regulamentar temas afetos à sua área de regulação”, diz a entidade.
 
O questionamento chegou à corte por meio de uma Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF), distribuída ao ministro Luiz Edson Fachin.
 
As novas regras preveem que os benefícios dos aposentados e pensionistas, uma vez concedidos,
ficarão bloqueados por 90 dias para a concessão de crédito consignado, e o desbloqueio somente
poderá ocorrer mediante autorização expressa do titular ou de seu representante legal. Além disso,
somente após 180 dias da data de concessão do benefício, poderão ser realizadas ofertas desses
produtos por instituições financeiras, sob pena de caracterizar assédio comercial.
 
Segundo a CNAPS, a nova regulamentação retirou dos aposentados e pensionistas a possibilidade de
empréstimo consignado, “forçando-os a contratar outras formas de crédito muito menos vantajosas,
restando apenas as demais linhas de crédito com taxas de juros mais altas”.
 
A entidade alega que a norma ofende os princípios da pessoa humana, da igualdade, da legalidade,
além do direito à propriedade e do princípio da livre concorrência, todos previstos na Constituição
Federal. Com informações da assessoria de imprensa do STF.

Fonte: Conjur
ADPF 589



TJ-SP considera dissolução de empresa irregular e manda sócios quitarem dívida
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O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou os sócios de uma distribuidora de livros a pagar dívidas
com prestadores de serviço depois que a dissolução da empresa foi considerada irregular.
 
Em 2015, a distribuidora acionou a Justiça pedindo a devolução de R$ 13 mil, mais indenização de
cem salários mínimos, de uma agência de marketing digital contratada para prestar serviços de
desenvolvimento de site e-commerce, mídias sociais e newsletter. A Justiça julgou a ação
improcedente depois que a agência, defendida pelo escritório SLM Advogados, provou ter cumprido
todo o contrato e que a distribuidora estava com débitos em aberto.
 
Após a derrota, a distribuidora de livros foi dissolvida irregularmente pelos sócios como tentativa de
não quitar as dívidas. No entendimento do TJ-SP, há fortes evidências sobre a atuação dos quatro
proprietários para a manipulação fraudulenta do princípio da separação patrimonial em detrimento
dos credores.
 
A corte entendeu a conduta dos sócios como um projeto de esvaziamento patrimonial da empresa
executada e de blindagem do patrimônio da família, que sempre foi dona da distribuidora. Diante
disso, determinou que os sócios paguem à agência de marketing os valores em aberto, com juros e
correção.

Fonte: Conjur
Processo 0004442-58.2018.8.26.0008



STF marca audiência pública para discutir conflitos de questões fiscais
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O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 25 de junho uma audiência
pública para discutir os conflitos federativos relacionados ao bloqueio, pela União, de recursos dos
estados-membros em decorrência da execução de contragarantia em contratos de empréstimos não
quitados.
 
A audiência terá início às 9h30, na Sala de Sessões da 1ª Turma do STF. O debate será em torno da
Ação Cível Originária (ACO) 3.233, da qual o ministro Fux é relator.
 
A ação foi ajuizada pelo estado de Minas Gerais, que alega não ter conseguido saldar a parcela anual
de um empréstimo contraído com o banco Credit Suisse em razão da penúria fiscal e da calamidade
pública decorrente do rompimento de uma barragem da mineradora Vale, no Município de
Brumadinho.
 
Em fevereiro, o ministro concedeu liminar para que a União se abstivesse de bloquear R$ 612,5
milhões das contas do estado e determinou a devolução de eventuais valores já bloqueados. Diversos
estados vêm ajuizando ações semelhantes no STF.
 
"As exposições dos representantes da União e dos estados não se destina a colher interpretações
jurídicas, mas a esclarecer questões técnicas a respeito dos temas atinentes aos conflitos
federativos de ordem financeira e fiscal discutidos nesse e em outros processos", afirma Fux. Com
informações da Assessoria de Imprensa do STF.

Fonte: Conjur



Bolsa tem maior saída estrangeira desde eleição
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Mesmo com as perspectivas melhores em relação
ao encaminhamento da agenda econômica do
governo, o investidor estrangeiro ainda se mostra
bastante arredio em se arriscar no mercado
brasileiro. Num ano já marcado pela cautela, o mês
de maio teve o maior fluxo negativo de estrangeiros
na bolsa desde as eleições no ano passado.
Em maio, a saída foi de R$ 4,16 bilhões, de acordo
com dados da B3. Isso significa que nem mesmo o
primeiro mês de maio positivo - com alta de 0,7% do
Ibovespa - dos últimos dez anos foi capaz de
manter o investidor estrangeiro na bolsa de valores.
E o saldo continua negativo em junho, com retirada
de R$ 1,5 bilhão até o dia 4.
A avaliação de especialistas é que o investidor
estrangeiro vai esperar um sinal mais concreto que
possibilite a retomada do crescimento, para só
então voltar a considerar o mercado brasileiro na
sua alocação. A reforma da Previdência é o
primeiro passo de um longo caminho para atrair o
interesse lá de fora. Ela é vista como necessária,
mas não suficiente, para que o Brasil entre em um
bom período econômico.
"Não vejo uma avalanche de recursos vindo ao país
no dia seguinte à aprovação da reforma porque
somente isso não basta", afirma o diretor de renda
variável da gestora americana Franklin Templeton,
Frederico Sampaio.
Para Sampaio, uma série de elementos são
necessários para fazer o estrangeiro sair do
compasso de espera e assumir mais riscos por
aqui. 

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e o
aumento do lucro das empresas são só alguns
exemplos, mas também pode ser necessário
verificar a sustentabilidade da atual taxa de juros
da economia.
Os indicadores brasileiros têm frustrado os
analistas de mercado em 2019, o que também
justifica por que os estrangeiros prefiram aguardar
para investir por aqui. O PIB sofreu uma contração
de 0,2% no primeiro trimestre. E algumas projeções
para a atividade econômica de 2019 caminham
para perto de 0,5% - metade da expansão já tímida
do ano passado.
Diante de números ainda fracos, o sócio e gestor
da Paineiras Investimentos, David Cohen, reforça
que há dúvidas a respeito da recuperação da
economia e também sobre como ela se
comportará uma vez que a reforma da Previdência
seja aprovada. Ele cita que talvez sejam
necessários outros estímulos à atividade, como
um corte adicional dos juros. "Não sabemos como
será essa retomada e quais instrumentos serão
necessários para aquecer a economia. Isso causa
uma imprevisibilidade que não agrada o
investidor", afirma.
E a falta de visibilidade é algo que costuma
desagradar o investidor estrangeiro, que já
enfrenta as incertezas de uma desaceleração
econômica global e uma persistente disputa
comercial entre as maiores economias do mundo.
Tudo isso vem num momento que o Ibovespa, em
dólares, mantém alguma vantagem em relação a
outras bolsas globais.
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No ano até o dia 7 de junho, o Ibovespa acumula uma valorização, em dólares, de 11,81%, à frente de
mercados como Argentina (-0,99%), Turquia (-6,74%) e até mesmo o índice Dow Jones (11,39%) dos
Estados Unidos, de acordo com dados do Valor Data. Projeções de analistas sugerem que o índice
brasileiro permanecerá acomodado na faixa dos 90 mil a 97 mil pontos até que a reforma da
Previdência seja aprovada.
 
Nem mesmo a recente valorização do dólar, o que tornaria a bolsa brasileira mais barata para quem é
de fora, não é suficiente para o abandono da cautela. "Existe um pragmatismo aqui porque o
estrangeiro já perdeu muito dinheiro no Brasil, na Argentina, na Turquia e não vai querer arriscar de
imediato", diz Raphael Figueredo, analista da Eleven Financial Research.
 
Isso não significa que haja aposta contra o Brasil. Pelo contrário, o que se observa no mercado de
derivativos é que o estrangeiro mantém o dedo no gatilho só esperando para executar as compras na
bolsa assim que a incerteza se dissipar.
 
Os investidores estrangeiros adquiriram 103 mil contratos futuros de Ibovespa desde a virada do ano.
Esse é o saldo líquido entre compras e vendas desses papéis no período em questão, de acordo com
dados da B3 e compilados pelo Valor Data.
 
O bom fluxo visto nas negociações desses tipos de ativos reflete a cautela dos estrangeiros com o
momento atual, mas mostra também perspectiva de melhoria no médio prazo, diz Cohen, da
Paineiras. Em outras palavras, há uma saída de recursos agora, mas ela é compensada pela
movimentação nos contratos futuros. "O Ibovespa tem apresentado números melhores que outros
índices e o estrangeiro atua no mercado futuro. O cenário não é assim ruim", explica.

Fonte: Valor



Senado vota quarta-feira PEC sobre tramitação de medidas provisórias
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O Senado vai analisar nesta semana a proposta de
emenda à Constituição (PEC) 10/11, que altera o
rito de votação de medidas provisórias. 
A PEC está prevista para ir a plenário na próxima
quarta-feira (12). A matéria foi aprovada na Câmara
dos Deputados na última semana e volta para o
Senado após quase oito anos parada na Câmara.
O projeto original, do então senador José Sarney,
passou no Senado e foi para a Câmara em 2011,
ficando por lá todo esse tempo. 
Na última semana, a PEC foi incluída na pauta da
Câmara a pedido dos senadores, que
demonstraram irritação com o fato de várias
medidas provisórias (MPs), que têm 120 dias de
tramitação, só chegarem à Casa na semana ou até
no último dia de prazo para votação antes de perder
a validade.
Isso ocorreu no início deste mês, com a chegada
das MPs 871 e 872. 
As matérias foram votadas no Senado, não sem
antes os senadores demonstrarem sua insatisfação
na tribuna da Casa. Ao criticar o pouco tempo para
apreciação das MPs, vários senadores afirmaram
que não são “carimbadores” das decisões vindas
da Câmara.
O Senado deverá analisar novamente a PEC porque
o texto sofreu alterações na Câmara. 
Propostas de emenda à Constituição só são
promulgadas se o texto aprovado em uma Casa for
idêntico ao aprovado na outra. O presidente do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), agradeceu à
Câmara por dar andamento à proposta.

“A matéria está processada, estará incluída
semana que vem, para nós, em definitivo,
resolvermos esse problema de prazos em relação
às medidas provisórias.
Divido com o Plenário essa grande conquista para
a Casa da Federação, que é o Senado. Obrigado
aos senadores pela confiança e à Câmara dos
Deputados por votar essa matéria”, disse
Alcolumbre assim que o Senado recebeu a PEC.
Regras
Pela proposta aprovada pelos deputados, a análise
das MPs no Congresso Nacional será dividida em
três etapas: 40 dias para comissão mista, 40 para
a Câmara, 30 para o Senado e 10 a mais para a
Câmara, no caso de senadores fazerem alterações
no projeto aprovado pelos deputados.
O texto também estabelece prazos de validade
para as medidas provisórias. Segundo a proposta,
as MPs perdem a validade se não forem
analisadas em até 40 dias pela comissão mista,
contados do segundo dia útil após sua edição; se
não forem analisadas pela Câmara dos Deputados
em 40 dias, a partir do segundo dia útil do
recebimento do parecer da comissão mista; se não
forem analisadas pelo Senado em 30 dias, a partir
do segundo dia útil da aprovação pela Câmara; ou
se a Câmara não analisar as eventuais
modificações do Senado em 10 dias, contados do
segundo dia útil da aprovação pelos senadores.
Caso a Câmara não analise a proposta em 30 dias,
a proposição passa a trancar a pauta, entrando em
regime de urgência. 

Há 8 anos na Câmara, texto ganhou força após reclamação de
senadores
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No Senado, a proposta tranca a pauta após 20 dias se não houver manifestação pela Casa.
 
Se a Câmara e o Senado não se manifestarem, respectivamente, no prazo de 30 e 20 dias, a MP passa
a tramitar em regime de urgência, tendo preferência na fila da pauta.
 
Pela proposta aprovada, não podem ser incluídos no texto os chamados jabutis, temas que não têm
nada a ver com o assunto original da medida provisória.

Fonte: Agência Brasil



OIT volta a analisar reforma trabalhista brasileira
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A Comissão de Aplicação de Normas da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) volta a
analisar, a partir desta semana, a denúncia de que a
Lei 13.467/2017,, conhecida como reforma
trabalhista, fere a Convenção 98 da agência
multilateral da Organização das Nações Unidas
(ONU), da qual o Brasil é signatário. Composta por
representantes dos Estados-Membros (governos,
empregadores e trabalhadores), a comissão se
reunirá durante a Conferência Internacional do
Trabalho, que começa hoje (10), em Genebra
(Suíça), e segue até o próximo dia 21.
Aprovada pela OIT em 1949 e ratificada pelo Brasil
em 1952, durante o governo de Getúlio Vargas, a
Convenção 98 estabelece regras de proteção aos
direitos de trabalhadores brasileiros, como a
filiação sindical e a participação em negociações
coletivas.
A denúncia de que as mudanças nas leis
trabalhistas que entraram em vigor em novembro
de 2017 contrariam a convenção foi apresentada à
OIT pela Central Única dos Trabalhadores (CUT),
com o apoio de outras centrais sindicais, antes
mesmo da aprovação da lei pelo Congresso
Nacional. As entidades de trabalhadores sustentam
que as mudanças trazidas pela reforma trabalhista
foram aprovadas sem a devida consulta aos
trabalhadores.
O principal questionamento das centrais sindicais
diz respeito ao ponto que estabelece que os
acordos assinados após negociações coletivas
entre patrões, empregados e seus respectivos
sindicatos podem se sobrepor a determinados
aspectos previstos na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). 

Ou seja, dentro de certos limites, o negociado
prevalece sobre o legislado.
Em nota de junho de 2018, a CUT afirma que a
intenção da denúncia era fazer com que o Brasil
fosse incluído na lista de casos da Comissão de
Aplicação de Normas, fato que, segundo a
entidade, acarretaria repercussões práticas de
natureza política, econômica e jurídica, como
eventuais entraves a negociações bilaterais, o que
faria com que o governo recuasse na
implementação das novas regras trabalhistas.
Durante a última conferência, realizada há um ano,
o governo brasileiro sustentou que o projeto de
mudança das leis trabalhistas proposto em 2017
foi discutido e votado pelo Congresso Nacional
seguindo todos os trâmites previstos na
Constituição brasileira. E que aspectos
questionados da lei estavam sob análise do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Histórico
Em 2017, o Brasil chegou a figurar na chamada
“long list” (do inglês, lista extensa), relação
formada anualmente por 40 denúncias
selecionadas dentre as centenas que a
organização recebe anualmente. Os casos
suspeitos de violar o direito internacional do
trabalho que integram essa primeira lista são
escolhidos por um comitê formado apenas por
representantes de trabalhadores e empregadores
de diversos países.
Após esta primeira análise, a Comissão de
Aplicação de Normas seleciona 24 das 40
denúncias consideradas mais graves. 
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Os representantes dos órgãos de governo dos
Estados-Membros participam da confecção dessa
segunda relação, chamada de “short list” (lista
curta). E os países citados são convidados a
apresentar seus argumentos e justificativas.
Deliberativa, a Comissão de Aplicação de Normas
pode encaminhar propostas para as sessões
plenárias e à Conferência Internacional da OIT. Em
muitos casos, o debate motiva a comissão da
conferência a aprovar e divulgar recomendações
para que os governos dos Estados adotem
soluções para os problemas identificados.
Em 2017, o Brasil não foi incluído na “short list”
porque a conferência anual da OIT ocorreu antes da
aprovação da reforma trabalhista pelo Congresso
Nacional.
Já na conferência de 2018, com as novas regras
em vigor, o Brasil foi incluído entre os 24 casos
suspeitos de violar as normas internacionais. No
entanto, ao fim da 107ª Conferência Internacional
do Trabalho, em junho do ano passado, a OIT
decidiu pedir ao governo brasileiro mais
explicações sobre os possíveis impactos da
reforma trabalhista. Além de conceder prazo até
novembro passado, a organização determinou que
o país discutisse o tema internamente, promovendo
reuniões com representantes do governo, dos
empregadores e dos trabalhadores.
Segundo o secretário de Relações Internacionais da
Central Única dos Trabalhadores (CUT), Antônio de
Lisboa Amâncio Vale, as consultas tripartites não
aconteceram, e o Brasil perdeu o primeiro prazo
para a entrega das informações exigidas pela OIT.

“O país tinha que fazer duas coisas. Uma era
fornecer informações à OIT até novembro de 2018,
o que fez há poucas semanas. O país também não
realizou as consultas tripartites”, disse Lisboa à
Agência Brasil, antecipando que as entidades de
trabalhadores vão defender que o Brasil volte a ser
incluído na short list este ano. “Vamos mostrar que
a reforma trabalhista não gerou empregos – pelo
contrário – e enfraqueceu a negociação coletiva.”
A Secretaria do Trabalho do Ministério da
Economia não antecipou detalhes sobre a
exposição que fará durante a reunião, mas
assegurou que todas as exigências da OIT foram
cumpridas dentro dos prazos, inclusive com a
realização de três reuniões tripartites ao longo de
2018, quando o mínimo exigido seriam duas. A
pasta também confirmou já ter sido informada de
que, este ano, o comitê de representantes de
trabalhadores e empregadores já incluiu o país na
long list. A decisão se o país será incluído na short
list deve ser divulgada entre terça-feira (12) e
quarta-feira (13).
Procurada, a OIT não se pronunciou sobre o
assunto.
A delegação brasileira em Genebra contará com
representantes da Secretaria do Trabalho do
Ministério da Economia e do Itamaraty; das
centrais sindicais e de confederações de
empregadores. A comitiva governamental será
chefiada pelo secretário de Trabalho, Bruno
Dalcolmo. A empresarial será coordenada pela
Confederação Nacional do Sistema Financeiro
(CNF), e a dos sindicatos de trabalhadores, pela
Força Sindical.

Fonte: Agência Brasil



País tem 35 acordos internacionais fechados que não saem do papel por burocracia
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O Brasil tem hoje uma fila de 35 acordos já
negociados e assinados com outros países, mas
que ainda aguardam a burocracia andar para que
possam entrar em vigor.
Na lista, há desde tratados de livre-comércio, que
abrem mercados aos produtos brasileiros no
exterior, até acordos para evitar a dupla tributação,
que permitem a empresas e investidores pagarem
menos impostos.
As empresas brasileiras, por exemplo, já poderiam
disputar licitações para compras dos governos de
Argentina, Paraguai e Uruguai – um mercado
potencial de US$ 80 bilhões.
Mas, apesar de um pacto nesse sentido já ter sido
firmado com os vizinhos, as regras não entraram
em vigor. Os brasileiros também já poderiam estar
livres de pagar a tarifa de “roaming” ao usar o
celular no Chile. O acerto que permitirá tal
vantagem, no entanto, ainda não foi validado. 
O governo vem tentando acelerar a assinatura de
novos tratados. O ministro da Economia, Paulo
Guedes, disse nesta semana que o acordo
comercial entre Mercosul e União Europeia deve ser
firmado “em três ou quatro semanas”.
Há outros em negociação, como o de livre-comércio
com o Canadá. É um esforço para promover a
abertura comercial do País, considerado muito
fechado. 
Mas o “estoque” atual de 35 acordos, compilados
pela secretaria executiva da Câmara de Comércio
Exterior (Camex), indica que o problema não está
somente na dificuldade em fechar novos tratados.

Trâmites
Após assinado, cada acordo tem de percorrer um
longo caminho em Brasília. A primeira etapa ocorre
no Executivo, responsável pela negociação com o
outro país. Após assinado, o acordo é enviado ao
Congresso. Lá, passa por comissões e pelo
plenário das duas Casas.
Se aprovado, é devolvido ao Executivo para que
seja publicado um decreto presidencial. É a partir
desse momento que as novas regras começam a
valer.
O vaivém entre os Poderes é uma exigência da
Constituição, que determina que o Congresso
aprecie o mérito do acordo. O problema é que
tanto o Legislativo quanto o Executivo têm
demorado muito tempo para cumprir sua parte no
processo.
Em média, são quase quatro anos e meio entre a
assinatura do acordo e sua entrada em vigor,
indica estudo da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) que analisou 19 acordos
considerados como de maior impacto econômico
da lista de 35 monitorados pelo governo.
A morosidade para a validação de acordos é uma
dificuldade antiga, mas nos últimos anos novos
trâmites burocráticos tornaram o processo mais
penoso, segundo representantes do empresariado
e integrantes do governo ouvidos pelo Estado.
Desde o governo Dilma Rousseff, a Casa Civil
passou a solicitar a manifestação jurídica dos
ministérios afetados pelo acordo antes de enviá-lo
ao Congresso.
 

Brasil gasta, em média, quatro anos e meio entre assinatura de
um acordo e a sua entrada em vigor, aponta CNI
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Em muitos casos, uma nova manifestação é exigida
quando o texto retorna do Legislativo. No governo
de Michel Temer, um decreto acabou formalizando
essa praxe.
Ocorre que, ao costurar um acordo, o Itamaraty já
ouve os ministérios. Segundo a secretaria executiva
da Camex, o objetivo da nova consulta antes do
envio ao Congresso é garantir que todos os órgãos
se manifestem.
A Camex admite, porém, que essa etapa constitui
hoje o principal gargalo para a tramitação dos atos
internacionais. 
Para Diego Bonomo, gerente executivo de Assuntos
Internacionais da CNI, o processo de inserção
internacional do País poderia estar muito mais
avançado não fosse a burocracia.
“Gastamos muita energia para negociar novos
acordos, mas passamos a ter um problema muito
maior quando finalmente os assinamos.”
Acordo com o Chile está parado há seis meses
A morosidade do Executivo está emperrando, por
exemplo, o acordo de livre-comércio com o Chile,
considerado um dos mais modernos e abrangentes
já firmados pelo Brasil.
Negociado em menos de sete meses, um prazo
recorde, está há seis parado no Planalto à espera
da manifestação final dos ministérios para ser
enviado ao Congresso. 
Além da redução de tarifas para setores
importantes para o Brasil, como o de carnes, o
acerto com os chilenos traz medidas para reduzir o
tempo de exportação e importação de produtos e
facilidades como o fim do roaming em ligações
para viajantes brasileiros.

Acordos de investimentos firmados pelo Brasil
com os países africanos Malauí e Moçambique
estão há quatro anos na fila de espera. Assinados
em 2015, foram aprovados pelo Congresso em
maio de 2017. Dois anos depois, ainda aguardam o
decreto presidencial para que possam começar a
valer.
Quando entrarem em vigor, darão segurança a
investimentos de US$ 5 bilhões feitos por
empresas brasileiras em projetos de mineração
nos dois países.
O acordo previdenciário fechado com a Suíça
espera desde 2014 para entrar em vigor. Seu
objetivo é facilitar o envio de funcionários do Brasil
para o País europeu, e vice-versa.
Em alguns casos, o gargalo também pode estar
em outro País, afirma um ex-servidor que
participou ativamente de negociações comerciais
e falou ao Estado sob reserva.
Ele cita o caso do acordo comercial com o Peru
que, firmado em 2016, ainda não foi aprovado nem
pelo governo brasileiro nem pelo peruano. De lá
para cá, observou essa fonte, o escândalo do
pagamento de propina da Odebrecht tornou o
acerto com o Brasil politicamente sensível,
prejudicando a finalização do pacto por parte dos
peruanos.
Camex quer rito só para pacto internacional
Atento ao problema, o governo vem debatendo
formas de agilizar os trâmites necessários para
que os acordos começarem de fato a valer.
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A secretaria executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), do Ministério da Economia, estuda
formas de agilizar e, no limite, eliminar a etapa na qual o Executivo tem de submeter o acordo aos
ministérios antes do envio do texto ao Congresso.
 
De acordo com o órgão, esse procedimento gera “retrabalho, redundância e tem levado a atrasos na
entrada em vigor destes atos”. A ideia é criar um procedimento exclusivo para a tramitação de
acordos internacionais. Sem esse novo rito previsto em lei, não é possível prescindir dessa etapa, diz
o órgão. 
 
Na tentativa de pressionar ministérios a serem mais céleres na análise dos acordos, o Itamaraty criou
em 2017 uma plataforma, batizada de Concórdia, na qual é possível que qualquer um acompanhe a
tramitação de acordos e saber, por exemplo, qual ministério está “segurando” sua análise. 
 
O problema, segundo representantes do empresariado, é que nem sempre a ferramenta é precisa e,
às vezes, sinaliza que um acordo está de volta à Casa Civil quando, na verdade, ainda não foi remetido
ao Planalto.
 
Benefícios
Apesar dos ganhos esperados com a entrada em vigor dos 35 acordos, que podem abrir mercados e
facilitar o comércio exterior, no curto prazo, não há garantias de que a balança comercial vai se
beneficiar, afirma José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil
(AEB). 
 
“No atual cenário de elevado custo Brasil, acordos comerciais não aumentam as exportações por
falta de competitividade, não de mercado”, diz Castro. “Neste momento, na verdade, a eventual
entrada de novos acordos podem estimular ainda mais importações”, afirma. 
 
A AEB espera que, neste ano, as exportações brasileiras superem as importações em US$ 40 bilhões,
o que representaria a segunda queda consecutiva no saldo da balança. Em 2018, o superávit foi de
US$ 58,3 bilhões.

Fonte: Estadão



Relator da reforma pode criar nova regra de transição

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

O relator da reforma da Previdência, Samuel
Moreira (PSDB-SP), indicou a líderes da Câmara
neste domingo, 9, que poderá fazer mudanças no
texto para angariar maior apoio à proposta. Dois
pontos, porém, ainda precisam ser alvo de debate
devido ao grande impacto na economia esperada
com a reforma: as novas regras do abono salarial e
o desenho definitivo da transição para servidores
públicos e para trabalhadores da iniciativa privada,
vinculados ao INSS.
Ele também poderá incluir mais uma regra
de transição, além das três sugeridas, para quem
está próximo de se aposentar. O deputado decidiu
adiar a apresentação do seu parecer para a próxima
quinta-feira, 13, após discutir o tema com
governadores na terça, e novamente com líderes
partidários na quarta.
Moreira se reuniu na noite deste domingo com o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com
o secretário especial de Previdência e Trabalho,
Rogério Marinho, e com líderes de nove partidos na
residência oficial da Câmara. No encontro, ele
apresentou os termos do seu relatório para
começar a construir uma maioria que viabilize a
votação na comissão especial que analisa a
reforma até 15 de junho.
Os líderes dp PSL, delegado Waldir (GO), e do Novo,
Marcel Van Hattem (RS), os dois partidos que
integram a base do governo na Câmara, não
compareceram ao encontro. Segundo Maia, há a
garantia de que os integrantes das duas siglas
apoiarão a reforma.

Segundo relatos de pessoas presentes à reunião,
Moreira acenou com a possibilidade de abarcar
mais trabalhadores do INSS na regra de transição
que exige apenas o cumprimento de um “pedágio”
de 50% sobre o tempo que falta hoje para a
aposentadoria. Essa opção hoje é prevista apenas
para quem está a dois anos de pedir o benefício e
ainda prevê o cálculo do benefício pelo fator
previdenciário – que na prática achata o valor da
aposentadoria.
O martelo não foi batido sobre essa proposta,
porém, porque a área econômica precisa fazer as
contas e verificar se essa flexibilização seria
possível diante da meta do governo de obter uma
reforma robusta. As regras de transição têm um
peso determinante para definir a economia a ser
obtida com a reforma. A proposta original prevê
impacto de R$ 1,2 trilhão em uma década.
Segundo Moreira, a alteração no regime de
capitalização precisará ser mais discutida. “Se
governadores e deputados quiserem contribuir
com uma unidade e acharem que esse ponto trava
o apoio de outros deputados para a construção
dessa grande maioria, não vejo problema”, disse. O
relator afirmou ainda que deverá exigir a
contribuição dos empregadores para a
capitalização.
Outro ponto que ainda depende de cálculos da
área econômica é a definição de quem continuará
recebendo abono salarial. Hoje o benefício é
concedido a trabalhadores que ganham até dois
salários mínimos, e a proposta do governo era
restringir a quem recebe um piso. Uma proposta
intermediária, entre 1,4 e 1,6 salário mínimo, está
em análise pelo relator.

Após reunião com líderes e bancadas, Samuel Moreira indica
mudanças no texto da Previdência e adia entrega para quinta-

feira
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No entanto, o mais provável, segundo lideranças, é que o abono fique restrito à faixa de até 1,4 salário
mínimo (R$ 1.397,20), para evitar comprometer demais a economia esperada com a reforma. Essa
mudança já reduziria o impacto da medida em R$ 70 bilhões a R$ 80 bilhões, como mostrou o
Broadcast. Na ideia original, a mudança renderia uma economia de R$ 169,4 bilhões em uma década.
Governadores
 
O relator afirmou ainda que se reunirá com os governadores na próxima terça-feira para discutir a
permanência de Estados e municípios no texto da reforma. A maioria dos mandatários é favorável à
manutenção, mas alguns deputados temem que, ao votarem favoravelmente à proposta, podem se
desgastar com suas bases eleitorais.
 
Maia chegou a fazer um apelo aos governadores, principalmente os do Nordeste, para que convençam
as suas bases eleitorais a apoiar a aprovação da reforma. “Se o governador é a favor, o deputado mais
próximo a ele não pode ser contra”, afirmou. Para o presidente da Casa, não adianta que os
governadores defendam a proposta, se eles não conseguirem atrair os votos de suas bancadas.
 
Segundo Moreira, o adiamento na apresentação do relatório não deve afetar o calendário estabelecido
inicialmente para a votação da reforma na comissão especial, e no plenário da Câmara até o recesso
de julho.

Fonte: Valor


