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Voto de qualidade no Carf e o PL nº 6.064/16

Para todo problema complexo existe sempre uma
solução simples, elegante e completamente errada.
A célebre frase de H.L. Mencken vem bem a calhar
ao Projeto de Lei nº 6.064/16, que acaba de ganhar
regime de urgência na Câmara dos Deputados.
Certamente imbuído de boa vontade, este PL
procura resolver o problema do voto de qualidade
no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf).
O Carf é o órgão encarregado de julgar processos
administrativos sobre tributos federais. Sua
principal característica é a composição paritária:
ele é formado por conselheiros representantes do
Fisco (fiscais) e dos contribuintes (ex-advogados,
contadores etc.), sempre em igualdade de número.
É importante lembrar que a possibilidade de o Fisco
rediscutir suas próprias decisões administrativas
sempre foi rejeitada pelo Poder Judiciário
O problema é que este formato permite que as
votações terminem empatadas, hipótese em que o
voto de qualidade atribuído ao presidente (este
sempre representante do Fisco) prevalece e
determina o resultado. Embora este formato exista
há quase um século, o tema só ganhou maior
repercussão recentemente, após a Operação
Zelotes, quando se verificou um expressivo
aumento do uso do voto de qualidade
desfavoravelmente aos contribuintes.
A discussão sobre a possibilidade de uso do voto
de qualidade em favor do Fisco já chegou ao
Judiciário e existe, inclusive, uma ação direta de
inconstitucionalidade proposta pela OAB,
aguardando julgamento pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). Nas instâncias inferiores já há
diversas decisões favoráveis aos contribuintes.

Pois bem. O Projeto de Lei nº 6.064 propõe uma
solução simples: em caso de empate, deverá
prevalecer a interpretação mais favorável ao
contribuinte. Só que há uma contrapartida: em
tais casos, o Fisco poderia recorrer ao Poder
Judiciário contra a decisão de mérito do Carf.
Aqui mora o perigo.
Ao lado da alta carga tributária e da
complexidade de nosso sistema tributário, outro
de nossos maiores problemas é a enorme
insegurança jurídica que enfrentamos em nosso
país. Contribui para esse quadro o excesso de
judicialização e, consequentemente, um número
de processos sem precedente em qualquer
outra parte do mundo. Some-se a isso o cenário
de frequentes mudanças jurisprudenciais e o
resultado é evidente: insegurança jurídica.
Chega um momento em que se torna difícil dizer
o que é certo ou errado.
Toda essa instabilidade e imprevisibilidade gera
aumento dos custos de conformidade (custo
Brasil), prejudicando a competitividade de nossa
economia. Isso é inclusive pior do que o grande
peso do Estado. Sem saber qual alíquota ou
regime a ser aplicado, o empresário com
frequência não sabe exatamente quais custos
tributários deve incorporar em seu preço. São
claras também as distorções na concorrência.
Mas o que tudo isso tem a ver com este novo
PL?
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Tudo. Pois a possibilidade de o Fisco levar ao
Judiciário questões já decididas na via
administrativa contribuiria para todos os problemas
mencionados acima, e criaria ainda um problema
adicional: a eternização dos litígios tributários.
Aquele processo que já tomou cinco ou oito anos
na esfera administrativa estaria sujeito a outros
tantos anos de discussão judicial.
O efeito seria: mais insegurança jurídica, a
fragilização das instituições (Carf, neste caso) e o
aumento do número de processos judiciais.
É importante lembrar que a possibilidade de o Fisco
rediscutir suas próprias decisões administrativas
sempre foi rejeitada pelo Poder Judiciário. Há
decisões antigas tanto do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) quanto do Supremo sobre o tema.
Para o STJ (MS nº 8.810-DF, julgado pela primeira
Seção em 23/4/2003) isso seria litigar contra fato
próprio (se ele mesmo, Fisco, representado por um
de seus órgãos, considerou indevida uma cobrança,
ele não pode ressuscitar esta questão no
Judiciário). Na mesma linha, já há meio século o
Supremo se pronunciou no sentido de que a
decisão administrativa faz coisa julgada, sendo,
portanto, definitiva (RE nº 68.253-PR, de 1969).
Há um detalhe importante: embora o PL seja claro
ao limitar o recurso do Fisco ao Poder Judiciário
apenas aos casos julgados por voto de qualidade, a
fundamentação usada na exposição de motivos do
PL é perigosamente muito mais ampla. Alega-se
que se o contribuinte pode recorrer ao Judiciário
quando perde no Carf, o Fisco também deveria ter
essa possibilidade.

Embora esta ideia não proceda, já que a
garantia de acesso ao Poder Judiciário é direito
fundamental do cidadão, e não do próprio
Estado, não é difícil imaginar que em breve o
Fisco poderia tentar ampliar este limite, para
rediscutir judicialmente qualquer decisão
administrativa que lhe for contrária.
A verdade é que o projeto é mesmo
inconstitucional. O princípio da ampla defesa e
contraditório é uma garantia constitucional
aplicável também ao processo administrativo
(art. 5, LV). Ele traz implícito não apenas o
direito de se defender na esfera administrativa,
mas também, e por óbvio, o direto do
contribuinte a uma decisão administrativa. E
esta decisão precisa ser respeitada. A
possibilidade de o Fisco contestar judicialmente
esta decisão fere aquela garantia constitucional.
Diante disso, acreditamos que Projeto de Lei nº
6.064/16 traz um grande retrocesso e merecer
ser rejeitado pelo Congresso Nacional. O que o
Brasil precisa é de instituições mais fortes, mais
segurança jurídica e menos complexidade.
Em matéria tributária e, particularmente, em
relação ao Carf, isso se traduz na necessidade
de maior imparcialidade e conhecimento
técnico. São esses fatores que contribuirão para
decisões mais justas e acertadas. Elas não
precisam e nem podem ser submetidas a
revisão judicial.
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Daniel Vitor Bellan é doutor e mestre em Direito Tributário pela
PUC-SP, advogado, sócio de Lacaz Martins, Pereira Neto,
Gurevich & Schoueri Advogados

Fonte: Valor



O sistema de castas da Previdência no Brasil
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Trata-se de uma contradição: uma nação de
população ainda jovem - onde há mais cidadãos
em idade ativa do que aposentados - gasta mais
com os idosos do que com as crianças, portanto,
mais com o passado do que com o futuro.
A diferença entre os regimes previdenciários
escancara a forma como o Estado brasileiro trata
"iguais" de forma desigual.
Enquanto o déficit por beneficiário do sistema dos
militares ficou em R$ 115 mil em 2018, o do RGPS
foi de R$ 6,4 mil e o do RPPS (Regime Próprio de
Previdência Social), do funcionalismo federal,
somou R$ 63 mil. Os números constam do
Relatório Contábil do Tesouro Nacional (RCTN) de
2018, documento que faz radiografia das contas
da União, revelando seu balanço patrimonial -
neste momento, negativo em R$ 2,4 trilhões - e que
será divulgado nesta quarta-feira, em Brasília.
Sindicalistas do serviço público alegam que a
comparação entre os sistemas é inadequada
porque os funcionários pagam a contribuição
previdenciária sobre o salário bruto, enquanto no
INSS o trabalhador paga 8% sobre salário-
contribuição limitado ao teto de R$ 5.839,45. O
argumento é cínico, afinal, a defesa da
aposentadoria integral contraria a aritmética: não
há cálculo atuarial que assegure uma conta como
essa. Os sindicatos dizem ainda que, no cálculo do
déficit do RPPS, o governo não contabiliza as
contribuições dos servidores. Isso é falso, uma
mistificação.
 

A julgar pelos regimes de aposentadoria mantidos
pela União, o Brasil possui três castas: a dos
funcionários públicos federais, a dos militares e a
dos trabalhadores do setor privado. Já se sabe que
os cidadãos dos dois primeiros grupos possuem
vantagens inomináveis, como aposentadoria
integral e paridade (seus benefícios são corrigidos
pelo mesmo percentual concedido aos
funcionários da ativa). A turma do terceiro grupo se
aposenta pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), sujeitando-se a um teto que, hoje, está em
R$ 5.839,45.
É sabido, também, que os privilégios do regime
previdenciário dos servidores civis e militares e a
uma série de despesas de caráter assistencial,
criados pela Constituição de 1988 com viés
civilizador, somados ao fato de que não se exige
neste país idade mínima para o cidadão se
aposentar, insanidade que permite a funcionários
públicos se aposentarem aos 50 anos, geram há
mais de uma década um rombo explosivo nas
finanças públicas da União.
No ano passado, o déficit do RGPS atingiu R$ 194,3
bilhões. Agregando-se ao resultado outros três
déficits previdenciários - dos servidores civis (R$
46,4 bilhões), dos militares (R$ 43,9 bilhões) e do
Fundo Constitucional do Distrito Federal (R$ 4,8
bilhões) -, a conta chegou a R$ 290,3 bilhões em
2018. Agravado por três anos de recessão (2014-
2016) e outros três de expansão medíocre do
Produto Interno Bruto (2017-2019), o buraco
cresceu de forma acelerada (ver gráfico) e, agora,
já consome cerca de 60% das receitas do governo
federal. 
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No ano passado, a RCL atingiu 11,8% do PIB. As
renúncias de receitas tributárias, em contrapartida,
foram estimadas em R$ 283,45 bilhões no ano
passado, ou 4,15% do PIB. Conforme o gráfico 45
do RCTN, esse percentual cresceu de 2,65% em
2011 para o pico de 4,71% em 2015.
O estudo mostra o peso crescente da Previdência
social, cujos gastos aumentaram 134% em termos
nominais desde 2009 e atingiram 37,58% do total
das despesas da União. Juros e encargos da dívida
avançaram 124% no mês período e ocupam o
segundo lugar entre as despesas, com 15% do
total. Em terceiro lugar vêm as transferências
constitucionais e legais, com uma fatia de 14,32%
das despesas e um avanço nominal de 97% desde
2009.

O relatório do Tesouro mostra que a provisão
previdenciária do regime dos servidores civis e
militares, também conhecida como passivo
atuarial, já é de R$ 1,3 trilhão (dados de dezembro
de 2018).
Este montante representa o valor presente do total
dos recursos necessários ao pagamento dos
compromissos dos planos de benefícios,
deduzidos dos recebimentos futuros, calculados
atuarialmente, isto é, em determinada data. Os
passivos atuariais reconhecidos no balanço
patrimonial da União referem-se ao RPPS dos
servidores civis e, desde 2017, às pensões dos
militares.
Déficit atuarial do regime dos servidores e
militares é de R$ 1,3 tri
O pessoal da casta do INSS ainda leva a culpa pela
maior parte do rombo previdenciário. "Como o
número de beneficiários do RGPS é bem maior que
os dos outros dois sistemas, seu rombo em
relação ao PIB é de forma disparada o pior: 2,85%,
ante 0,68% dos servidores civis (RPPS) e 0,64%
dos militares", diz o documento.
O RCTN confirma que o Estado brasileiro quebrou.
Só funciona ainda porque o Tesouro Nacional se
endivida junto ao mercado (leia-se, à sociedade)
por meio da emissão incessante de títulos
públicos - em abril, a dívida bruta do governo geral,
que compreende o governo federal, o INSS e os
governos estaduais e municipais -, escalou para o
equivalente a 78,8% do PIB, quase o dobro da
média dos países emergentes.
O RCTN detalha o detalhamento da Receita
Corrente Líquida (RCL) a cada ano desde 2009. 

Cristiano Romero é editor-executivo e escreve às quartas-feiras
Fonte: Valor



Avianca tem contas bloqueadas pela Justiça; saldo é de R$ 258,7 mil
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A francesa Vinci Airports, concessionária do aeroporto internacional Luís Eduardo Magalhães, em
Salvador, obteve uma vitória na Justiça contra a Avianca Brasil. Na semana passada, a juíza Ana Lúcia
Schmidt Rizzon, da 18ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, autorizou o bloqueio
das contas da aérea para quitar dívida com a Vinci Airports.
 
A administradora do aeroporto luta na Justiça para obrigar a aérea a repassar as taxas de embarque
que a Avianca recolhia dos passageiros, mas não repassava ao aeroporto. A Vinci Airports é
assessorada pelo escritório Cascione Pulino Boulos Advogados.
 
A Avianca já tinha deixado de repassar as taxas de embarque em 2018, o que motivou a ação. No
início deste ano, a empresa voltou a repassar regularmente as taxas. Mas, no fim de março, com o
agravamento da crise financeira, a Avianca deixou de efetuar os pagamentos ao aeroporto de
Salvador.
 
A dívida soma R$ 2,2 milhões. Esse valor inclui o valor das tarifas e multa por descumprimento de
decisão judicial. A juíza autorizou a empresa a bloquear todas as contas da Avianca Brasil até atingir
esse valor. No entanto, de acordo com dados do Banco Central aos quais o Valor teve acesso, o saldo
total das contas bancárias da Avianca Brasil no dia 7 de junho era de apenas R$ 258,7 mil.
Agora, a Vinci Airports vai tentar bloquear outros ativos da Avianca, para atingir o valor da total dívida
da empresa aérea.
 
A Vinci Airports não é a única que sofre com a falta de repasses de taxas por companhias aéreas. A
Socicam Aeroportos, administradora do aeroporto de Vitória da Conquista (BA), informou que a partir
do dia 14, os voos da Passaredo só serão autorizados se a companhia repassar antecipadamente o
valor das tarifas de embarque. Segundo a Socicam, a Passaredo vem retendo o repasse das taxas. A
Passaredo informou que está em negociação com a Socicam e "que não haverá qualquer alteração na
programação de seus voos". A Passaredo passou por uma reestruturação após ficar em recuperação
judicial entre 2012 e 2017.

Fonte: Valor



Justiça decreta falência da Brasil Pharma
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A Brasil Pharma teve sua falência decretada pelo
Juiz Marcelo Sacramone, da 1.ª Vara de Falências
de São Paulo, atendendo a pedido da própria
empresa. O endividamento da rede era superior a
R$ 1 bilhão.
No documento apresentado pela companhia em
fato relevante, o juiz afirma que “não é plausível
manter a existência de uma empresa que já
confessou não ter condições de perseguir seu
objeto social”.
O juiz decretou a imediata alienação dos bens e das
marcas. A alienação será publicada em edital em
primeira chamada com desconto de 50% do valor
de avaliação, em segunda chamada de 30% do
valor de avaliação e em terceira, com lances a partir
de 10% desse valor.
A BR Pharma, que já foi controlada pelo BTG
Pactual, chegou a ser a terceira maior empresa do
varejo farmacêutico nacional, com as redes
Farmais, Sant’Ana e Big Ben. A empresa estava em
recuperação judicial desde janeiro de 2018.
Quando comunicou que pediria a própria falência,
na semana passada, o grupo citou dificuldades
para a venda da Farmais e o fato de arrecadar
recursos abaixo do necessário para manter sua
operação com alienação de ativos e mercadorias.
A Delloitte foi nomeada administrador judicial para
arrecadar bens, documentos e livros, bem como
avaliar os bens. Em 15 dias, o administrador judicial
deverá apresentar os credores habilitados à massa
falida, estando dispensados de habilitação os
credores que já foram apresentados pela empresa.

Em virtude da decretação de falência da
companhia, os negócios com as ações da Brasil
Pharma foram suspensos pela B3.

Fonte: Estadão

Endividamento da rede passa de R$ 1 bilhão; juiz afirma que 'não
é plausível manter a existência de uma empresa que já confessou

não ter condições de perseguir seu objeto social'



Com restrição, Cade autoriza fusão entre os laboratórios farmacêuticos GSK e Pfizer
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O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) aprovou, nesta terça-feira
(11/06), a joint venture formada pelos laboratórios
farmacêuticos GSK e Pfizer. A autorização foi
condicionada a um Acordo em Controle de
Concentrações.
Segundo a decisão, a empresa resultante da
operação contará com participação acionária
majoritária da GSK, detentora de 68%, enquanto a
Pfizer ficará com 32%. As companhias pretendem
se fortalecer no mercado farmacêutico com
maiores investimentos em pesquisa e
desenvolvimento, ciência voltada ao sistema
imunológico, uso de genética e tecnologia digital.
De acordo com a conselheira relatora do ato de
concentração, Paula Azevedo, foi constatado baixo
potencial ofensivo à concorrência nos mercados
nacionais de produtos à base de cálcio,
antifúngicos tópicos dermatológicos, produtos
tópicos antirreumáticos e analgésicos, analgésicos
não-narcóticos, e antipiréticos isentos de
prescrição.
Porém, como observou a relatora, o cenário pós-
operação no mercado nacional de antiácidos
simples revela concentração elevada, fato que
levanta preocupações concorrenciais. Para sanar
eventuais prejuízos ao ambiente competitivo, as
partes envolvidas na operação apresentaram
proposta de Acordo em Controle de Concentrações
(ACC).
 

O acordo traz como solução o desinvestimento do
negócio de Magnésia Bisurada detido pela Pfizer
CH, que é o único medicamento ofertado pela
empresa no mercado de antiácidos simples no
Brasil. Os compromissos alinhados no ACC
certificam que o desinvestimento do negócio se
dará de modo a resguardar sua competitividade e
relevância econômica para a empresa que adquirir
esse ativo.
"O remédio proposto, portanto, elimina a
sobreposição horizontal existente no mercado de
antiácidos simples e sana as preocupações
derivadas da alta concentração que o negócio
combinado teria no referido mercado", explicou
Paula Azevedo, em seu voto. Com informações da
Assessoria de Imprensa do Cade.

Fonte: Conjur
Processo 08700.001206/2019-90



Canopy Growth avalia produzir maconha medicinal no Brasil
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Maior produtora de cannabis do mundo, a Canopy
Growth aguarda a regulamentação do cultivo e uso
da planta para a produção de medicamentos pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
para dar passos mais largos no mercado brasileiro.
Por meio da Spectrum Therapeutics, sua marca
global para pesquisa, operações na área médica e
distribuição de produtos medicinais derivados da
cannabis, a companhia canadense, cujo valor de
mercado ronda os US$ 15 bilhões, acaba de
inaugurar nova sede em São Paulo (SP) e tem
planos de estabelecer, no futuro, uma operação
fabril no país. Na Colômbia, onde esse passo já
está sendo dado, os investimentos chegarão a US$
150 milhões.
"O potencial do mercado brasileiro justifica ter uma
operação local", disse ao Valor ontem o diretor da
Spectrum Therapeutics no Brasil, Jaime Ozi. Na
véspera da apresentação da proposta de regulação
pela Anvisa e dois dias antes do lançamento oficial
da filial brasileira da marca da Canopy, o executivo
estava confiante no avanço das discussões. "A
Anvisa tem estudado esse mercado e está
totalmente preparada para colocar em discussão
uma proposta regulatória com muita consistência."
O plano de negócios para o Brasil depende
justamente das normas que forem editadas. No
Canadá, por exemplo, foi estabelecido que a venda
do produto é feita diretamente ao paciente. Mas o
acesso poderia se dar também via farmácias caso
a regulação autorizasse. Também é preciso ter
clareza quanto às regras para pesquisa e cultivo,
que vão determinar o modelo de negócios a ser
seguido.

Inicialmente, o plano é trazer para o país três dos
seis produtos disponíveis: Amarelo - os produtos
têm nome de cores, daí a marca Spectrum -, de alto
teor de canabidiol (CBD) e pouca presença de
tetraidrocanabinol (THC); Azul, de teores bem
equilibrados; e Vermelho, no qual prevalece o THC.
Conforme Ozi, a empresa calcula que há no país
1,7 milhão de pacientes que poderiam ser
atendidos com o portfólio atual da Spectrum. A
meta é alcançar uma participação de mercado de
pelo menos 25%, como acontece no Canadá.
Naquele país, de um total de 400 mil pacientes,
100 mil utilizam os tratamentos da Spectrum.
A incursão do grupo Canopy na América Latina
começou a ganhar corpo em julho do ano passado,
com o início das atividades na Colômbia, país cuja
regulamentação para importação de insumos e
produção de medicamentos baseados em
cannabis é mais avançada. Ali, a Spectrum tem
uma fazenda para cultivo da planta com 160
hectares e, no fim deste ano, começará a construir
uma fábrica.
O segundo destino na região foi o Chile, onde a
legislação para pesquisa e desenvolvimento nessa
área também é avançada.
Em janeiro, a empresa abriu seu terceiro mercado
latino-americano, o Peru. "As operações vão aonde
está a legislação", afirmou Ozi. Ao mesmo tempo,
o grupo canadense acompanhava já há alguns
anos a evolução dos debates em torno da
regulamentação no Brasil, que, apesar de
responder pelo maior potencial de mercado, ficou
na lanterna das discussões na América Latina.
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Ao longo de 2019, a Spectrum promoverá cursos e seminários com médicos e associações de
pacientes no país, para ampliar o conhecimento sobre seus produtos. Ainda neste ano, espera iniciar
estudos clínicos localmente para dois deles.
 
E, se tudo correr bem e a regulamentação for consumada conforme o esperado, chegar a mercado
pode ser uma realidade em meados 2020. "Há necessidade de controle, para que se tenha segurança e
garantia de eficácia. Então, o órgão regulador terá de ter capacidade de rastrear o produto desde a
origem", ponderou Ozi.
 
Com vendas líquidas de US$ 64 milhões no terceiro trimestre do ano fiscal de 2019, que está prestes a
terminar, a Canopy Growth tem dez unidades licenciadas de produção de cannabis e duas lojas da
marca Tweed. No fim do ano passado, recebeu um aporte de US$ 4 bilhões da Constellation Brands
(da cerveja Corona), ganhando fôlego para seus planos de expansão. Há um mês, comprou por US$
343 milhões a alemã C3 Cannabinoid Compound e ampliou presença no mercado europeu.

Fonte: Valor



Procon aplica multa de R$ 5 milhões na empresa de energia Enel
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A Fundação Procon-SP multou em R$ 5 milhões a empresa de energia Enel Distribuição São Paulo.
Segundo o órgão, a Enel prejudicou consumidores ao efetuar a cobrança, em alguns casos, pela média
de consumo mensal. 
 
TELEFONE 
A Enel Distribuição São Paulo afirma que foi notificada pelo Procon-SP e tem até 15 dias para prestar
os esclarecimentos. “A Distribuidora acrescenta que mantém canais regulares de relacionamento com
o Procon-SP, para atender todas as solicitações”.

Segundo o órgão, empresa prejudicou consumidores ao efetuar a cobrança, em alguns casos, pela média de consumo mensal

Fonte: Folha de SP



STJ permite uma única cautelar para várias execuções fiscais
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A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu ontem que a Fazenda Pública pode
apresentar uma única ação cautelar fiscal –
instrumento utilizado para tornar indisponível o
patrimônio do devedor - para atingir pessoas e
empresas que são objeto de execuções diferentes e
que tramitam em outros juízos. Isso é possível,
segundo entendimento unânime dos ministros,
quando existe uma ligação entre as partes e os
fatos que geraram a dívida tributária.
O caso analisado envolve um conglomerado de
Minas Gerais que teria cometido fraude fiscal. A
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
afirmou no processo que diferentes empresas se
relacionavam e faziam operações específicas para
gerar crédito fictício de IPI e reduzir a base de
cálculo do imposto. O valor total devido é de R$ 2,2
bilhões.
A Fazenda, quando apresentou a cautelar, pediu o
bloqueio de bens de todas as empresas e sócios
envolvidos na fraude.
Foram, ao todo, 51 partes indicadas na ação. A
medida foi proposta em Contagem, no interior do
Estado. A escolha, segundo a PGFN, se deu em
razão de a primeira execução referente ao caso ter
sido ajuizada no município.
Há execuções fiscais em juízos diferentes, segundo
a procuradoria, porque na época em que foram
apresentadas não havia sido ainda descoberta a
fraude. Não se tinha, então, o conhecimento do
vínculo entre as empresas e os seus
representantes.

O pedido de cautelar unificada foi aceito pela
primeira instância. Só que a sócia de uma das
empresas, cuja a execução tramitava em um outro
juízo, apresentou recurso e o Tribunal Regional
Federal (TRF) da 1ª Região reformou a decisão.
Para os desembargadores, a cautelar não poderia
ter todo esse alcance.
A PGFN recorreu, então, ao STJ (REsp nº
1656172). O procurador Paulo Mendes afirmou,
em sustentação oral, que se a decisão fosse
mantida seria necessária a apresentação do
mesmo pedido para 38 juízes diferentes. "Seria
uma interpretação irracional do sistema", disse ele,
acrescentando que o entendimento iria contra a
economia processual e seria ruim inclusive para os
contribuintes.
Relator do caso, o ministro Gurgel de Faria,
atendeu o pleito da Fazenda. "É possível a cautelar
englobar todas as outras execuções fiscais. Esse,
na verdade, é o objetivo das cautelares", afirmou.
Segundo o ministro, os bens indisponibilizados
servirão em conjunto à garantia das diversas
dívidas tributárias "cujo o adimplemento era de
responsabilidade das pessoas integrantes do
esquema de sonegação fiscal".
Sobre o caso em si, como o STJ não analisa
provas, o ministro determinou que os autos
retornem ao tribunal de origem para que se
verifique se as provas apresentadas pela Fazenda
sobre a participação da sócia no esquema são
suficientes para mantê-la na ação ou se, por falta
de provas, ela deve ser excluída da cautelar.
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O entendimento do relator foi seguido por todos os demais ministros da 1ª Turma. Eles mantiveram,
assim, a jurisprudência sobre o tema. Em 2011, o colegiado já havia decidido, no REsp nº 1190274, de
forma semelhante.
 
Especialista na área tributária, Leo Lopes, sócio do FAS Advogados, contextualiza que a ação cautelar
é uma medida excepcional e deve ser aplicada somente às situações em que há dilapidação de
patrimônio comprovada ou aumento da dívida tributária, por exemplo, muito acima do valor que o
devedor tem em bens.
 
Para o advogado, a ação cautelar unificada parece adequada a esses casos. Mas, acrescenta, o juiz
precisa fazer uma análise individual da responsabilidade de cada uma das pessoas físicas e jurídicas
indicadas pela procuradoria. "Porque às vezes nos deparamos com situações em que diretores,
gerentes e administradores são responsabilizados de forma solidária sem ter o direito de se defender
e de combater as provas na esfera administrativa", observa.

Fonte: Valor



Material de proteção gera crédito de Cofins
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A Receita Federal decidiu que os contribuintes têm
direito a créditos de PIS e Cofins sobre a compra de
equipamentos de proteção individual para
trabalhadores alocados na produção de bens ou
prestação de serviços. O entendimento está na
Solução de Consulta nº 183, editada pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit).
Publicada ontem, a orientação mostra uma
mudança no posicionamento da Receita, até então
contrário aos contribuintes.
Em outras soluções de consulta - como a de nº 581,
de 2017 - o entendimento era o de que os
equipamentos não se enquadrariam no conceito de
insumos e, portanto, não dariam direito a crédito.
O Fisco mudou sua posição após decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) em processo
repetitivo. Os ministros definiram que insumo é
tudo que for essencial à realização da atividade-fim
do contribuinte. Na nova solução de consulta, a
Receita Federal afirma que está vinculada à decisão
do STJ.
A empresa que realizou a consulta fabrica chapas,
telhas, tiras e fitas de aço e está sujeita a tributação
do Imposto de Renda (IRPJ) com base no lucro real.
Para suas atividades, compra uniformes e
equipamentos de proteção individual aos que
trabalham na linha de produção.
Sobre os uniformes, o posicionamento da Receita
foi o de que não geram créditos para a maioria das
empresas. A vedação, segundo o órgão, só não se
aplica caso a exigência seja feita por lei. São
considerados insumos, acrescentou na solução de
consulta, para as empresas que exploram serviços
de limpeza, conservação e manutenção.

De acordo com o advogado Marcelo Bolognese, do
escritório Bolognese Advogados, como a solução
de consulta é uma orientação da Receita Federal,
as empresas já podem recuperar os últimos cinco
anos. "Não precisa entrar na Justiça.
Como foi um reconhecimento administrativo, a
partir de hoje tudo que eu comprar de
equipamentos gera crédito e posso retificar e
aproveitar créditos relativos aos últimos cinco
anos", afirma.
O advogado lembra que a aplicação da decisão do
STJ sobre insumos depende de cada empresa e do
quanto determinado item é essencial para sua
produção. Para ele, o uniforme também deveria
gerar créditos em atividades em que ele é
obrigatório. "Um eletricista, por exemplo, tem que
usar uma roupa adequada para efeitos de
segurança", exemplifica.

Fonte: Valor



Ministros voltam a analisar dívida tributária da CPFL
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A maioria dos ministros da 2ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) votou para manter uma
autuação fiscal de R$ 511 milhões, em valores
atualizados, aplicada contra a Companhia Paulista
de Força e Luz (CPFL).
Faltam apenas dois votos para a conclusão do
julgamento, que foi retomado ontem e suspenso
por novo pedido de vista. Desta vez, do ministro Og
Fernandes.
A sessão foi retomada com o voto-vista do ministro
Mauro Campbell Marques. Tanto ele quanto o
ministro Herman Benjamin seguiram o relator,
ministro Francisco Falcão, que negou o pedido da
empresa. Os ministros que já votaram poderão
reformar sua posição até a conclusão do
julgamento, o que, no entanto, não é comum.
A discussão envolve aportes que a CPFL se
comprometeu a fazer, a partir de 1997, no plano de
previdência fechada de seus funcionários, gerido
pela Fundação Cesp. Para eliminar déficit de R$
426 milhões, seriam feitos desembolsos por 20
anos.
De acordo com o processo, a empresa
desconsiderou valores relativos à "déficit técnico
atuarial de plano de suplementação de
aposentadorias e pensões de seus empregados".
No ano seguinte, a CPFL deduziu integralmente da
base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e da
CSLL o valor total dos aportes e foi autuada pela
Receita Federal. No processo, alega que fez os
desembolsos dentro do contexto de privatizações
realizadas pelo governo de Fernando Henrique
Cardoso e que havia uma solução de consulta
favorável à operação.

Após decisões contrárias, apresentou recurso em
mandado de segurança ao STJ (REsp 1.582.681 e
REsp 1.644.556). No processo, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) alega que, em
1997, ocorreu pagamento de apenas R$ 8,5
milhões e também não ocorreu novação da dívida -
que afastaria a tributação no caso, segundo a
solução de consulta apresentada pela companhia
e contestada pela Fazenda.
Ao analisar o caso, o relator do caso, ministro
Francisco Falcão, entendeu que o STJ não poderia
reavaliar provas. A questão jurídica, acrescentou,
atrai a necessidade de exame do conjunto
probatório, incluindo contratos e documentos.
Porém, conheceu em parte do recurso e negou-lhe
provimento.
Sobre o mérito, o ministro considerou a autuação
fiscal válida. Ele levou em conta o fato de a dívida
não ter sido quitada e a forma como foi feita a
consulta à Receita Federal. De acordo com ele, a
empresa não seguiu o procedimento para
pareceres administrativos e recorreu diretamente
ao então secretário do órgão.
Além disso, acrescentou, haveria imprecisões no
requerimento, o que teria induzido o órgão a erro. A
CPFL, segundo o relator, teria deixado de
mencionar fatos que depois foram verificados na
fiscalização. "Se a consulta tivesse sido feita de
forma correta, transtornos teriam sido evitados",
disse.

Fonte: Valor



Conselho da Justiça Federal aprova 34 enunciados na Jornada de Direito Comercial
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O Conselho da Justiça Federal aprovou 34
enunciados na última sexta-feira (07/06), durante a
III Jornada de Direito Comercial. A comissão
científica foi coordenada pela ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corregedora-Geral da
Justiça Federal e Diretora do Centro de Estudos
Judiciários.
O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ministro
Ruy Rosado de Aguiar e a professora Ana Frazão
formam a coordenação científica geral das
comissões de trabalho dividias em "Obrigações
Empresariais, Contratos e Títulos de Crédito",
"Direito Societário", "Comércio Internacional",
"Empresa e Estabelecimento", "Crise da Empresa:
Falência e Recuperação" e "Propriedade Intelectual"
Leia os enunciados aprovados:
· OBRIGAÇÕES EMPRESARIAIS, CONTRATOS E
TÍTULOS DE CRÉDITO
ENUNCIADO 82 – A indenização devida ao
Representante, prevista no art. 27, alínea j, da Lei n.
4.886/1965, deve ser apurada com base nas
comissões recebidas durante todo o período em
que exerceu a representação, afastando-se os
efeitos de eventual pagamento a menor, decorrente
de prática ilegal ou irregular da Representada
reconhecida por decisão judicial ou arbitral
transitada em julgado.
ENUNCIADO 83 – O complexo edilício constituído
por unidades condominiais comerciais autônomas,
sem exploração econômica coordenada de forma
unitária, ainda que chamado "shopping do tipo
vendido", não caracteriza contrato de shopping
center.
 

ENUNCIADO 84 – O seguro contra risco de morte
ou perda de integridade física de pessoas que vise
garantir o direito patrimonial de terceiro ou que
tenha finalidade indenizatória submete-se às
regras do seguro de dano, mas o valor
remanescente, quando houver, será destinado ao
segurado, ao beneficiário indicado ou aos
sucessores.
· DIREITO SOCIETÁRIO
ENUNCIADO 85 – A obrigação de voto em bloco,
prevista em Acordo de Acionistas, não pode ser
invocada, por seus signatários ou por membros do
Conselho de Administração, com o propósito de
eximi-los da obrigação de votar em consonância
com a Lei e com os interesses da Companhia.
ENUNCIADO 86 – O desacerto do mérito da
decisão negocial não é, por si só, causa de
responsabilidade civil do administrador, a qual
pressupõe o descumprimento de dever legal ou
estatutário.
ENUNCIADO 87 – O cargo de liquidante pode ser
ocupado tanto por pessoa natural, quanto por
pessoa jurídica, sendo obrigatória, neste último
caso, a indicação do nome do profissional
responsável pela condução dos trabalhos, que
deverá atender aos requisitos e impedimentos
previstos em lei, e sobre o qual recairão os deveres
e as responsabilidades legais.
ENUNCIADO 88 – A ação de responsabilidade
contra controlador (LSA, art. 117) ou sociedade
controladora (LSA, art. 246) não pressupõe a
prévia deliberação assemblear.
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· COMÉRCIO INTERNACIONAL
ENUNCIADO 89 – Para fins de interpretação do art.
3(2) da CISG (Convenção das Nações Unidas sobre
Contratos de Compra e Venda Internacional de
Mercadorias), promulgada pelo Decreto n. 8.327, a
natureza de compra e venda de mercadoria é
prevalente e não é descaracterizada pelo (i) caráter
híbrido do bem objeto da compra e venda, como
eletrodomésticos inteligentes, computadores e
outros itens com funcionalidades digitais
associadas, nem pela (ii) prestação de serviços
acessórios de instalação, atualização ou
desenvolvimento de software necessários para o
funcionamento do bem objeto da compra e venda.
ENUNCIADO 90 – Na interpretação da CISG
(Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de
Compra e Venda Internacional de Mercadorias),
promulgada pelo Decreto 8.327, ou de contrato a
ela submetido, deve-se atentar para a
jurisprudência e doutrina internacionais sobre a
CISG, tendo em vista as diretrizes fixadas no seu
art. 7(1).
· EMPRESA E ESTABELECIMENTO
ENUNCIADO 91 – A desconsideração da
personalidade jurídica de sociedades integrantes de
mesmo grupo societário (de fato ou de direito)
exige a comprovação dos requisitos do art. 50 do
Código Civil por meio do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica ou na
forma do art. 134, § 2º, do Código de Processo
Civil.

ENUNCIADO 92 – A Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI) poderá ser
constituída por pessoa natural ou por pessoa
jurídica, nacional ou estrangeira, sendo a limitação
para figurar em uma única EIRELI apenas para
pessoa natural.
ENUNCIADO 93 – O cônjuge ou companheiro de
titular de EIRELI é legitimado para ajuizar ação de
apuração de haveres, para fins de partilha de bens,
na forma do art. 600, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
ENUNCIADO 94 – A vedação da sociedade entre
cônjuges contida no art. 977 do Código Civil não se
aplica às sociedades anônimas, em comandita por
ações e cooperativa.
ENUNCIADO 95 – Os perfis em redes sociais,
quando explorados com finalidade empresarial,
podem se caracterizar como elemento imaterial do
estabelecimento empresarial.
·CRISE DA EMPRESA: FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
ENUNCIADO 96 – A recuperação judicial do
empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita
todos os créditos existentes na data do pedido,
inclusive os anteriores à data da inscrição no
Registro Público de Empresas Mercantis.
ENUNCIADO 97 – O produtor rural, pessoa natural
ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação
judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois
anos no Registro Público de Empresas Mercantis,
bastando a demonstração de exercício de
atividade rural por esse período e a comprovação
da inscrição anterior ao pedido.
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ENUNCIADO 98 – A admissão pelo juízo
competente do processamento da recuperação
judicial em consolidação processual (litisconsórcio
ativo) não acarreta automática aceitação da
consolidação substancial.
ENUNCIADO 99 – Para fins de aplicação da parte
final do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, é do
devedor o ônus da prova da essencialidade do bem.
ENUNCIADO 100 – Consideram-se sujeitos à
recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n.
11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos
geradores anteriores ao pedido de recuperação
judicial, independentemente da data de eventual
acordo, sentença ou trânsito em julgado.
ENUNCIADO 101 – O incidente de desconsideração
da personalidade jurídica deve ser observado no
processo falimentar, sem a suspensão do
processo.
ENUNCIADO 102 – A decisão que defere o
processamento da recuperação judicial desafia
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do
CPC/2015.
ENUNCIADO 103 – Em se tratando de processo
eletrônico, os editais previstos na Lei n.
11.101/2005 podem ser publicados em versão
resumida, somente apontando onde se encontra a
relação de credores nos autos, bem como
indicando o sítio eletrônico que contenha a íntegra
do edital.
ENUNCIADO 104 – Não haverá sucessão do
adquirente de ativos em relação a penalidades
pecuniárias aplicadas ao devedor com base na Lei
n. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), quando a
alienação ocorrer com fundamento no art. 60 da Lei
n. 11.101/2005.

ENUNCIADO 105 – Se apontado pelo
administrador judicial, no relatório previsto no art.
22, III, e, da Lei n. 11.101/2005, que não foram
encontrados bens suficientes sequer para cobrir
os custos do processo, incluindo honorários do
Administrador Judicial, o processo deve ser
encerrado, salvo se credor interessado depositar
judicialmente tais valores conforme art. 82 do
CPC/2015, hipótese em que o crédito referente ao
valor depositado será classificado como
extraconcursal, nos termos do art. 84, II da Lei n.
11.101/2005.
ENUNCIADO 106 – O juízo da recuperação
extrajudicial poderá determinar, no início do
processo, a suspensão de ações ou execuções
propostas por credores sujeitos ao plano de
recuperação extrajudicial, com a finalidade de
preservar a eficácia e a utilidade da decisão que
vier a homologá-lo.
· PROPRIEDADE INTELECTUAL
ENUNCIADO 107 – O fato gerador do parágrafo
único do art. 40 da Lei n. 9.279/96 não engloba a
hipótese de mora administrativa havida em
concausa ou perpetrada pelo depositante do
pedido de patente, desde que demonstrada
conduta abusiva deste.
ENUNCIADO 108 – Não cabe a condenação do
INPI em sucumbência, nos termos do art. 85 do
CPC, quando a matéria não for de seu
conhecimento prévio e não houver resistência
judicial posterior.
ENUNCIADO 109 – Os pedidos de abstenção de
uso e indenização, quando cumulados com ação
visando anular um direito de propriedade industrial,
são da competência da Justiça Federal, em face
do art. 55 do CPC.
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ENUNCIADO 110 – Aplicam-se aos negócios jurídicos de propriedade intelectual o disposto sobre a
função social dos contratos, probidade e boa-fé.
 
ENUNCIADO 111 – Nas ações de nulidade de indeferimento de pedido de registro de marca, o titular
do registro marcário apontado como anterioridade impeditiva é litisconsorte passivo necessário, à luz
do que dispõe o art. 115 do CPC.
 
ENUNCIADO 112 – O termo inicial do prazo de 30 dias previsto no parágrafo único do art. 162 da Lei
n. 9.279/96 é o primeiro dia útil subsequente ao término in albis do prazo de 60 dias previsto no caput
do mesmo artigo.
 
ENUNCIADO 113 – Em ações que visam anular um direito de propriedade industrial, a citação do INPI
para se manifestar sobre os pedidos deve ocorrer apenas após a contestação do titular do direito de
propriedade industrial.
 
ENUNCIADO 114 – A proteção jurídica ao conjunto-imagem de um produto ou serviço não se estende
à funcionalidade técnica.
 
ENUNCIADO 115 – As limitações de direitos autorais estabelecidas nos arts. 46, 47 e 48 da Lei de
Direitos Autorais devem ser interpretadas extensivamente, em conformidade com os direitos
fundamentais e a função social da propriedade estabelecida no art. 5º, XXIII, da CF/88.

Fonte: Conjur



TJ-RJ proíbe cobrança de ITCMD sobre plano de previdência privada VGBL
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O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro declarou, nesta segunda-feira (10/6),
inconstitucional a aplicação de ITCMD sobre os
valores do plano de previdência privada Vida
Gerador de Benefício Livre (VGBL).
O julgamento tinha sido interrompido na segunda
passada (3/6) por pedido de vista do
desembargador Marco Antonio Ibrahim. Ele e os
demais integrantes do colegiado seguiram o
entendimento da relatora, desembargadora Ana
Maria Pereira de Oliveira.
A Lei estadual 7.174/2015 estabeleceu que o
tributo incide sobre as quantias aplicadas em
planos de VGBL e Plano Gerador de Benefício Livre
(PGBL).
A magistrada avaliou que o VGBL é um seguro
pessoal. Sendo seguro, não é considerado herança,
como estabelece o artigo 794 do Código Civil.
Dessa maneira, a incidência de ITCMD sobre esse
investimento é inconstitucional, sustentou a
desembargadora. Ela votou por aceitar
parcialmente as três ações para declarar
inconstitucional a expressão "Vida Gerador de
Benefício Livre (VGBL)" do artigo 23 da Lei estadual
7.174/2015. Ana Maria também considerou
contrária à Constituição fluminense a aplicação das
regras dos artigos 24, III, “a” e “b, e 42 ao VGBL.
No entanto, a relatora negou pedido para proibir a
cobrança de tributo sobre o  PGBL. De acordo com
a magistrada, o PGBL é uma aplicação financeira
de longo prazo. Ou uma poupança previdenciária,
como definiu o Superior Tribunal de Justiça ao
julgar o Recurso Especial 121.719. 

Assim, na morte do titular do investimento, há fato
gerador de ITCMD. Portanto, a incidência do
imposto sobre uma aplicação desse tipo não é
inconstitucional, apontou Ana Maria.
Advogado da Federação Nacional de Empresas de
Seguros Privados, Capitalização e de Previdência
Complementar Aberta nas ações, o tributarista Luiz
Gustavo Bichara, sócio do Bichara Advogados,
elogiou a decisão.
"Trata-se de uma decisão fundamental para
reforçar a natureza securitária do VGBL,
confirmando-se que não pode haver a incidência
do ITCMD eis que seus valores não equivalem a
herança. Sendo a decisão proferida em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, fica a
norma carioca extirpada do mundo jurídico , e
afastada a malsinada tributação."

Fonte: Conjur

Processos 0008135-40.2016.8.19.0000, 0032730-
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País vai enviar informações sobre reforma à OIT
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O Brasil precisará prestar mais esclarecimentos à
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre
trechos da reforma trabalhista, em vigor desde
novembro de 2017. Ontem, a organização listou o
Brasil como um dos 24 países suspeitos de violar
direitos trabalhistas. As nações devem prestar mais
informações sobre aspectos já questionados. Os
casos são analisados na Conferência da
organização, que começou na segunda-feira e vai
até 21 de junho, em Genebra.
O caso brasileiro deve ser discutido no sábado.
Devem falar pelo governo do Brasil a chefe da
missão em Genebra, embaixadora Maria Nazareth
Farani Azevêdo, e o Secretário de Trabalho, Bruno
Dalcolmo. Outros seis técnicos da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho integram a
delegação. Segundo o Ministério da Economia, o
titular da secretaria, Rogério Marinho, não vai a
Genebra devido à tramitação da reforma da
Previdência. Marinho, quando deputado federal, foi
o relator da reforma trabalhista na Câmara.
Como a OIT é uma entidade tripartite,
representantes de governo, empregados e
empregadores se manifestam sobre os pontos
averiguados. Ao fim, a OIT pode fazer
recomendações aos países.
A Comissão de Aplicação de Normas da OIT
preocupa-se com a permissão, dada pela reforma
trabalhista brasileira, da prevalência de acordos
firmados entre empregadores e sindicatos sobre o
legislado. Tratam-se dos artigos 611-A e 611-B da
CLT. 

O primeiro, permitiu que 15 pontos, como jornada
de trabalho, prorrogação da jornada em locais
insalubres, participação nos lucros e banco de
horas sejam definidos por acordo. E o segundo
lista outros 30 itens proibidos de definição por
negociação coletiva.
Em fevereiro, relatório formulado por peritos
independentes da OIT já havia cobrado "medidas
necessárias" para a revisão dos trechos,
considerados violações dos princípios básicos do
direito internacional do trabalho. Para o grupo, os
trechos são muito genéricos e contrariam a
Convenção 98 da organização, que trata dos
acordos coletivos. No relatório, peritos dizem ser
necessário precisar em quais casos cláusulas de
exceções à legislação podem ser definidas por
acordo coletivo.
Em seu Twitter, Marinho disse ontem estar clara a
politização na inclusão do Brasil na chamada "lista
curta". O secretário afirma que a decisão não tem
fundamento legal e nem técnico. "Não foi
apresentada prova de redução de direitos ou
violação à Convenção 98. É lamentável alguns
sindicatos trabalharem contra o Brasil", disse.
Em nota oficial, a secretaria comandada por
Marinho complementa que as normas estão
alinhadas aos tratados de direito internacional.
"Cabe ressaltar que não há qualquer denúncia
contra o Brasil. Há um ano, a OIT já investigou a
legislação brasileira em face da Convenção 98, não
apontando qualquer violação", cita a nota.
Centrais sindicais brasileiras comemoraram
decisão.
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Em nota, seis organizações afirmam que a decisão da OIT reafirma o "caráter cruel e desumano da
reforma trabalhista que, ao contrário do que prometia, não gerou empregos decentes, mas apenas
precarização laboral, fragilização das relações de trabalho, insegurança jurídica".
 
As sete Confederações Empresariais (CNA, CNC, CNI, CNT, CNSaúde, CNseg e CONSIF) trazem
argumentos semelhantes aos do governo. De acordo com as entidades, a inclusão do Brasil na lista dos
24 países a serem analisados pela Comissão de Aplicação de Normas, da OIT, não encontra nenhum
respaldo jurídico ou técnico, pois está em harmonia com o que dispõe a referida Convenção.

Fonte: Valor



Cresce na Câmara dos Deputados o apoio à reforma da Previdência
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Às vésperas da apresentação do relatório da
reforma da Previdência na comissão especial da
Câmara, a proposta de mudanças na aposentadoria
enviada pelo governo tem o apoio firme de 105
deputados federais. Outros 130 parlamentares da
Casa concordam com grande parte da redação,
mas têm restrições a alguns aspectos do projeto.
Com isso, se fosse levada hoje à votação no
plenário, uma versão balanceada da proposta de
emenda constitucional (PEC) para reformar a
Previdência teria, pelo menos, 235 votos favoráveis.
As informações são do Termômetro da Previdência,
monitoramento permanente da taxa de apoio à
reforma publicado com exclusividade pelo Valor. Os
dados são apurados e tabulados pela empresa
Atlas Político, especializada em pesquisas e
monitoramento de redes.
Para aprovar uma PEC no plenário da Câmara são
necessários, no mínimo, 308 votos. O total de
deputados inclinados a votar favoravelmente à
reforma da Previdência equivale a 76,3% do
patamar exigido. Para quem tem interesse na
aprovação, a situação já foi bem pior. No início de
março eram 146 simpáticos à uma versão
balanceada da PEC; em abril, 202; no fim de maio,
220.
No polo oposto há 144 deputados decididamente
contrários à reforma, grupo formado
majoritariamente por parlamentares de oposição.
Esse contingente sofreu variações mínimas desde
o início do acompanhamento. Em 12 de março
eram 145. Outros 134 nomes são classificados no
levantamento como indefinidos. É a soma dos que
manifestam indecisão com os que não respondem
sobre o assunto.

Depois de intensas rodadas de negociação nos
bastidores, o relator da PEC na comissão especial,
Samuel Moreira (PSDBSP), deverá apresentar seu
relatório amanhã. Ele deu sinais de que irá
eliminar, entre outras coisas, as alterações na
aposentadoria rural e no benefício de prestação
continuada (BPC). Também deve excluir as normas
que estabelecem desconstitucionalização do tema
e adoção de um regime de capitalização.
O ponto que mais gerou discussão nos últimos
dias foi em relação à extensão das regras para os
sistemas previdenciários de Estados e municípios.
A maioria dos governadores apoia a manutenção
de um dispositivo assim. O interesse é evitar o
eventual desgaste político de ter de liderar
reformas desse natureza no próximo período.
Parte dos deputados, porém, faz a conta inversa.
Muitos prefeririam deixar o tema de lado agora -
uma forma de se poupar de cobranças de uma
parcela de eleitores - e deixar a responsabilidade
pelo tema no colo de governadores de deputados
estaduais.
Atualizado diariamente, o Termômetro da
Previdência começou a ser feito em março e
seguirá até o dia da votação da reforma no
plenário, sem data definida. O placar on-line da
PEC pode ser consultado na página especial da
reforma da Previdência no site do Valor. Além das
taxas de aceitação e rejeição da proposta, o placar
informa o nível de aceitação do texto por partido,
por estado de origem do parlamentar e por sexo.
Também é possível consultar o posicionamento
individual de cada deputado.
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O Termômetro da Previdência é abastecido a partir de três frentes: de entrevistas com parlamentares
feitas presencialmente, por e-mail ou telefone; da identificação de manifestações públicas individuais
de parlamentares no noticiário ou em redes sociais; e de eventuais avisos de posicionamento feitos
por iniciativa dos próprios parlamentares.

Fonte: Valor



Relator promete concessões a governadores
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Pressionados pela ameaça de exclusão dos
servidores estaduais da reforma da Previdência, 25
governadores prometeram ontem ao relator da
proposta na Câmara, o deputado Samuel Moreira
(PSDB-SP), apoiar o projeto e tentar convencer os
deputados federais ligados a eles a votarem a favor
em troca da exclusão de quatro pontos mais
polêmicos do texto: alterações na aposentadoria
rural, benefício de prestação continuada (BPC),
capitalização e desconstitucionalização.
Segundo os governadores, Moreira "sinalizou
fortemente" com a exclusão destas mudanças.
Também estudará a fixação da idade mínima para
as professoras se aposentarem em 55 anos, e não
60, como quer o governo.
O relator tem evitado falar sobre o projeto, mas já
sinalizou a aliados que esses pontos seriam
alterados. Ele deve se reunir hoje com o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e líderes
partidários para decidir a versão inicial do parecer,
que será formalmente divulgado amanhã, numa
reunião da comissão especial da reforma da
Previdência, às 9h30.
Na opinião do governador do Piauí, Wellington Dias
(PT), a reunião, diferentemente das anteriores,
representou um avanço. "Conseguimos tirar o bode
da sala", disse. "Tivemos pela primeira vez posição
firme, a disposição de retirar já no relatório a parte
relativa a BPC, rurais, redução de benefícios de
pessoas com deficiência, desconstitucionalização e
capitalização", afirmou.
 

Em troca de apoiar a reforma, os governadores
esperam que o relator mantenha o dispositivo que
estabelece que as mudanças valerão para os
servidores estaduais e municipais e que não será
preciso que eles encaminhem suas próprias
reformas para as assembleias legislativas
aprovarem. Parlamentares nordestinos de partidos
como PP, PR e PSD reclamam de assumir o
desgaste enquanto os governadores de seus
Estados, ligados à oposição, discursam contra a
reforma, mas terão os benefícios dela. Ontem, o
governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), um
dos mais críticos, faltou à reunião.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que há
dúvidas sobre a manutenção de Estados e
municípios na reforma, mas que defende que "todo
mundo fosse incluído. "Gostaríamos que fosse
uma reforma única. Agora em grande parte quem
vai decidir isso aí é o Parlamento brasileiro."
Apesar do acordo encaminhado, os governadores
já se vacinaram contra acusações de que não
conseguirão os votos de suas bancadas. Líderes
do Centrão querem que eles garantam apoio
mínimo ao projeto, revertendo votos
declaradamente contrários, como o do deputado
João Campos (PSB-PE), filho do ex-governador
Eduardo Campos e que foi chefe de gabinete do
atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara
(PSB). Para o governador do Piauí, as concessões
podem ampliar o número de votos. "Não posso
afirmar que todos os deputados do meu partido
votarão a favor. Mas, em questões que tem mais
divergência, podemos conseguir a liberação e ter
mais votos a favor", disse. 
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Já o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha
(MDB), disse que trabalhará para que seu partido
feche questão sobre a reforma, mas que vários dos
novos deputados são "outsiders" na política e não
seguem fielmente a orientação dos governadores.
Os Estados querem ainda endurecer as regras para
policiais e bombeiros militares, que são tratados
num projeto a parte, junto com as Forças Armadas,
e que, pela proposta, terão uma redução de alíquota
previdenciária. O projeto dos militares diz que a
alíquota será de 7,5%, com crescimento gradual até
10,5%. Os governadores querem que esse seja um
valor mínimo e que os 11 Estados já cobram
alíquotas maiores, de até 14%, possam mantê-las
ou que tenham a possibilidade de encaminhar
projetos as assembleias com regras diferentes da
reforma do governo federal.
Moreira ainda valia inserir no parecer uma nova
regra de transição para os servidores públicos e
trabalhadores da iniciativa privada prestes a se
aposentarem. Seria um "pedágio" de 100% sobre o
tempo que falta para a aposentadoria e uma idade
mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para
homens. Segundo fonte, o governo já acenou
positivamente.
Por essa regra, uma pessoa que precisaria de dois
anos para requerer a aposentadoria teria que ficar
quatro anos. $ Quando cumprido esse pedágio, o
benefício só liberado quando fosse atingida a idade
mínima de transição. Os servidores que entraram
para o serviço público antes de 1998 ainda assim
reclamam que o pedágio é elevado.

Outro ponto que deverá passar por mudança no
parecer do relator é a regra de cálculo do valor do
benefício. Pela proposta do governo, o benefício
seria calculado com a média de 100% de todas as
contribuições. A ideia até o momento é manter a
atual regra e utilizar o percentual de 80% das
contribuições.

Fonte: Valor



Forte quebra nos EUA beneficia exportação brasileira de milho
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São Pedro tem ajudado os produtores brasileiros de
grãos nas últimas safras.
No ciclo 2018/19 não será diferente. A quebra de
safra de milho dos EUA - maiores produtores e
exportadores do cereal - na temporada que está
sendo semeada agora (2019/20) poderá ser ainda
maior que a esperada e, nesse contexto, o Brasil,
segundo principal fornecedor global, tende a ser
beneficiado.
"O percentual da área americana considerada ruim
e muito ruim está mais elevado que o registrado em
2012, quando a quebra foi bem significativa. Este é
o pior início de safra de milho da história dos EUA",
disse Marco Antonio dos Santos,
agrometeorologista da Rural Clima, durante evento
promovido pela Syngenta em Campinas (SP).
De acordo com o Departamento dos EUA (USDA), a
proporção de área considerada ruim e muito ruim
chegava a 9% do total cultivado em 9 de junho. O
relatório de 18 de junho de 2012, uma semana mais
tarde naquele ano, mostrava também 9% da área
em condições ruins ou muito ruins.
Diante das intempéries, o USDA, em relatório
divulgado ontem, reduziu sua estimativa para a
colheita do país em 2019/20 para 347,5 milhões de
toneladas, quase 35 milhões a menos que o
projetado em maio e volume 5,1% inferior ao de
2018/19. Na comparação, as exportações
americanas deverão cair 2,3%, para 54,6 milhões de
toneladas, e os estoques finais do país tendem a
recuar 23,7%, para 42,6 milhões.
"Nosso número hoje é de produção nos EUA de até
325 milhões de toneladas em 2019/20, mas com
viés de baixa. 

O que está sendo plantado agora já está
praticamente fora da janela climática, deve ter
baixa produtividade", disse Santos.
Com a demanda externa aquecida e a indústria
aumentando o consumo, a tendência é de preços
altos no Brasil. "O produtor vai rir à toa. A safrinha
terá alta produtividade", disse Santos. A tendência
é que aumente a demanda externa pelo milho
brasileiro, o que deve contribuir para elevar os
preços domésticos.
Em suas contas, os embarques brasileiros de
milho alcançarão 34 milhões de toneladas na
temporada 2018/19. A Associação Nacional de
Exportadores de Cereais (Anec) prevê 31 milhões,
enquanto a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) elevou ontem sua
projeção para 32 milhões de toneladas, ante as
24,8 milhões de 2017/18.
A demanda pode elevar o prêmio pago pelo milho
brasileiro nos portos. Segundo Luiz Fernando
Roque, consultor da Safras & Mercado, em Santos
(SP) e em Vitória (ES) o prêmio está em 25
centavos de dólar sobre a cotação do bushel na
bolsa de Chicago para a entrega à vista e em 15
centavos de dólar para entrega em agosto.
Com o início da entrada da safrinha no mercado,
os prêmios recuaram, mas tendem a voltar a subir
com a quebra americana. Na semana passada, o
prêmio pago estava em 40 centavos de dólar por
bushel, e há um ano em 97 centavos de dólar,
impulsionados pelas quebras de produção no
Paraná e em Mato Grosso do Sul - segundo e
terceiro principais Estados produtores.
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O aumento das exportações também se tornará viável graças à recuperação da colheita. No relatório
divulgado ontem, a Conab passou a estimar a produção brasileira total de milho em 2018/19 em 97
milhões de toneladas, 20,2% mais que em 2017/18. Do total, 26,3 milhões de toneladas vieram da
primeira safra (queda de 1,8%) e 70,7 milhões serão colhidas na "safrinha" (alta de 31%).
 
Conforme o IBGE, que também divulgou ontem novas estimativas para a colheita brasileira de grãos, a
segunda safra de milho de 2019, principal sustentáculo das exportações, chegará a 68,2 milhões de
toneladas, 22,6% mais que a do ano passado, e baterá novo recorde.
 
"O ano agrícola começou mais cedo. As chuvas previstas para outubro caíram na segunda quinzena
de setembro, antecipando o plantio da soja. Isso expandiu a janela de plantio do milho, que por sua
vez pegou um clima favorável por mais tempo. E o aumento nos preços na época do plantio
completou o quadro positivo", disse Carlos Antônio Barradas, o gerente da pesquisa do IBGE.

Fonte: Valor



Congresso derruba três vetos de Bolsonaro
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O Congresso Nacional derrubou nesta terça-feira,
11, quatro vetos presidenciais, três deles do
presidente Jair Bolsonaro, na sessão conjunta de
deputados e senadores.
Entre os itens derrubados, está o veto ao
dispositivo do programa Rota 2030 que estende a
isenção de IPI e IOF na aquisição de veículos
elétricos e híbridos quando comprados por taxistas
e pessoas com deficiência. O item foi vetado pelo
ex-presidente Michel Temer com a justificativa de
que não era possível dar o benefício sem
contrapartida, o que fere a Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a derrubada
desse veto pode representar impacto de R$ 4
bilhões a R$ 10 bilhões.
Em nota, o Ministério da Economia informou que
“não haverá impacto significativo em relação
especificamente ao Rota 2030” e que ainda avalia o
impacto tributário da medida.
O Congresso “limpou” os vetos da pauta para votar
o projeto que autoriza crédito suplementar de R$
248,9 bilhões para impedir que o governo
descumpra a chamada regra de ouro, que impede o
financiamento para bancar gastos correntes, como
salários.
Deputados e senadores derrubaram também um
veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que
anistia partidos políticos de multas eleitorais. A
proposta passou pelo Congresso permitindo um
perdão de até R$ 70 milhões para as legendas.

Bolsonaro sancionou o texto, mas vetando um
artigo que desobrigava as siglas de devolver aos
cofres públicos as doações que receberam de
servidores comissionados filiados às próprias
siglas – conhecidas como “mesadas”. Dessa
forma, o projeto foi mantido como saiu do
Congresso.
Outro veto de Bolsonaro cancelado foi do projeto
que dispensa a pessoa com HIV de reavaliação
pericial para aposentadoria por invalidez. Além
disso, o Congresso derrubou o veto ao dispositivo
de outro proposta, que possibilita que as
fundações de apoio de universidades e demais
centros de ensino e pesquisa sejam equiparados
às organizações gestoras de fundo patrimonial.
O único veto mantido na sessão de terça-feira foi
do projeto que dispõe sobre o cumprimento de
sanções impostas por resoluções do Conselho de
Segurança da ONU. Bolsonaro vetou um item que
obrigava o Executivo a adotar procedimento para a
prática imediata dos atos de internalização e
homologação das resoluções.

Caiu um veto de Temer a isenções a taxistas e deficientes na
compra de carros, que pode ter impacto de R$ 10 bilhões

Fonte: Estadão



Por estradas e portos, governo federal quer reduzir 60 florestas e reservas
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A gestão Jair Bolsonaro pretende reduzir mais de
60 unidades de conservação ambiental do País que
têm estradas federais, ferrovias, portos e
aeroportos dentro de seus limites, segundo
avaliação do próprio governo. A redução, conforme
a administração federal, tem o propósito de
eliminar “interferências” com estruturas existentes
e dar “segurança jurídica” para os
empreendimentos - sejam estes públicos ou
concedidos à iniciativa privada.
O Estado apurou que o governo trabalha em um
projeto de lei para tratar do assunto. O texto, que
está sendo escrito pelo Ministério de Infraestrutura,
com apoio da pasta do Meio Ambiente, deve ser
enviado nas próximas semanas ao Congresso com
a lista das florestas a recortar. 
O plano original do presidente era fazer essas
alterações de perímetros e categorias de unidades
de conservação por meio de decreto presidencial.
Bolsonaro ficou publicamente contrariado, porém,
após ser informado que essas mudanças só são
possíveis por meio de projeto de lei. Ou seja: o
governo tem que enviar uma proposta ao
Congresso Nacional. 
O Estado teve acesso a um ofício que o Ministério
da Infraestrutura encaminhou, duas semanas atrás,
ao Instituto Chico Mendes de Biodiversidade
(ICMBio), com um levantamento detalhado de cada
floresta administrada pelo órgão federal que, em
sua avaliação, estaria em conflito com a malha de
transporte do país.

No documento, a pasta afirma que, após fazer um
diagnóstico da situação, concluiu que “existem 54
unidades de conservação interceptadas por
rodovias e ferrovias”, além de outras “37 rodovias e
ferrovias que margeiam unidades”. O ofício relata
ainda que identificou oito aeroportos de pequeno
porte em situação de conflito com sete áreas
protegidas, além de oito sobreposições de portos
públicos e privados. 
“A regularização dessa situação é necessária tanto
para segurança jurídica da infraestrutura quanto
para garantir a efetiva preservação ambiental”,
declara o Ministério da Infraestrutura, no
documento. 
“Para tanto, entendemos que é preciso que haja a
desafetação ou a redução dos limites dessas
unidades”, complementa o texto da pasta,
lembrando que tais mudanças só podem ocorrer
por meio de lei específica. 
Na lista de unidades previstas para terem a área
reduzida pelo governo estão florestas como os
parques nacionais Serra da Bocaina (SP), Serra dos
Órgãos (RJ) e Mapinguari (RO), além das reservas
biológicas de Poço das Antas (RJ), Tinguá (RJ) e
Sooretama (ES). Analistas ambientais que atuam
nas unidades temem que os recortes nas áreas
possam prejudicar a proteção ambiental, ao
fragmentar as florestas.
Questionado sobre o assunto, o ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, declarou apenas que o
assunto está sendo acompanhado pela secretaria
executiva da pasta.

Ministério da Infraestrutura pediu à pasta do Meio Ambiente
para mudar perímetros ou categorias de unidades de

conservação onde há empreendimentos de transporte;
Executivo diz que esse é só um ajuste legal para uma situação

conflituosa
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O Ministério da Infraestrutura declarou, por meio de nota, que está “buscando a solução para uma
situação jurídica conflituosa que envolve os empreendimentos de infraestrutura existentes no país e
as unidades de conservação”.
 
A Pasta afirmou que, em parceria com o ICMBio, fez o mapeamento das obras viárias no Brasil e que o
trabalho identificou “a sobreposição de unidades de conservação sobre rodovias, ferrovias, portos ou
aeroportos preexistentes, ou seja, de empreendimentos inaugurados décadas antes da legislação
ambiental”. 
 
Segundo a pasta, a proposta é fazer “apenas um ajuste legal, o que não significa que haverá redução,
na prática, da faixa que já existe. O ministério afirma que o ICMBio vai “analisar a sobreposição das
unidades de conservação e avaliar se há compatibilização com os empreendimentos de
infraestrutura”.
 
Revisão
Conforme revelou o Estado em maio, o Ministério do Meio Ambiente quer fazer uma revisão geral das
334 unidades de conservação federais que existem no País. Um grupo de estudo está em fase de
criação para fazer esse trabalho. 
 
De acordo com o ministro Ricardo Salles, parte dessas unidades “foi criada sem nenhum tipo de
critério técnico” e precisa ser revisada. O governo quer alterar as categorias ambientais de cada região,
transformando áreas hoje restritas em locais abertos a práticas como turismo e extrativismo.

Fonte: Estadão


