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O retorno do mercado de carbono

O ano de 2019 pode marcar um importante passo
na retomada dos mercados de carbono no cenário
internacional. Entre 17 e 27 de junho, os países
membros do Acordo de Paris se encontrarão para
uma reunião técnica na sede da Convenção-Quadro
da ONU sobre Mudanças do Clima (UNFCCC) em
Bonn/Alemanha, para discutir como se dará o
funcionamento dos mercados de carbono previstos
no artigo 6 do Acordo de Paris.
O objetivo é propor uma decisão a ser adotada em
dezembro de 2019, em Santiago do Chile, durante a
25ª Conferência das Partes (COP 25).
No Brasil quase todo mundo já ouviu falar de
créditos de carbono. Isso se deve ao fato de que o
país foi um grande usuário do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), criado pelo
Protocolo de Quioto da UNFCCC. Por meio do MDL,
entidades e empresas em países em
desenvolvimento, como o Brasil, podiam implantar
projetos que reduzissem emissões de gases de
efeito estufa (GEE) em relação a uma projeção de
emissões futuras, para serem comercializadas com
países desenvolvidos. Assim, as emissões
"evitadas" por causa do projeto eram convertidas
em "créditos", os quais países desenvolvidos
podiam usar para cumprir suas obrigações no
Protocolo.
Neste novo mercado, o Brasil, com um vasto
portfolio de ativos de baixo carbono, poderia ser um
player de destaque
Os mercados de carbono acabaram se
desaquecendo ao longo do tempo, mas agora essa
demanda pode voltar a surgir graças ao Acordo de
Paris, que prevê dois mecanismos de mercado para
cooperação entre os países na redução das
emissões de GEE.

O primeiro desses mecanismos é o do artigo
6.2, uma espécie de mercado de troca de
"resultados de mitigação" chamados
Internationally Transferable Mitigation
Outcomes (ITMOS).
A ideia é que países possam trocar entre si
créditos gerados a partir dos seus esforços
domésticos de redução de GEE.
Como isso vai acontecer na prática ainda não
está claro. Uma possibilidade é que governos
interajam em cooperação por meio de projetos
conjuntos, como é o caso da Colômbia, Chile e
Peru, que já estão hospedando "pilotos" de
ITMOs em acordos bilaterais com países
europeus. Para dar escala à geração desses
ITMOs, os governos nacionais podem promover
políticas, editar regulamentos e inclusive criar
mercados internos de "cap-and-trade".
Para participar é necessário que o governo
nacional atenda a obrigações de transparência e
estabeleça a governança adequada, bem como
possua uma meta nacional suficientemente
ambiciosa.
O segundo mecanismo, previsto no artigo 6.4, é
uma nova versão do MDL, que vem sendo
chamado de Mecanismo de Desenvolvimento
Sustentável (MDS). Esse mecanismo resultou
de uma proposta do Brasil durante as
negociações do Acordo de Paris. Para o Brasil,
assim como no MDL, este seria um mecanismo
de geração de créditos a partir da redução de
emissões de um projeto, redução esta calculada
com base em uma projeção de emissões de
GEE no futuro.
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Para isso, é necessário que o projeto apresente
"adicionalidade" em relação a um cenário
"business-as-usual"; ou seja, as atividades elegíveis
para projetos de MDS devem ser adicionais à NDC
do país - ou seja, à Contribuição Nacionalmente
Determinada, que é a meta de redução de emissões
apresentada pelo país como condição para
participar do Acordo de Paris.
Segundo o Brasil, não haveria necessidade de
contabilizar os créditos de MDS no cumprimento
das metas da NDC, pois as reduções de emissões
ocasionadas pelo MDS não serviriam para atingir as
metas, mas decorreriam de ações adicionais às
metas da NDC, mais ambiciosas que estas.
Este posicionamento enfrentou oposição dos
demais países, em especial da União Europeia, que
entende que, se os créditos gerados neste
mecanismo forem transferidos para outro país usar
para cumprir suas metas, há risco grave de ocorrer
uma "dupla contagem". Por isso, propõem que
sejam feitos "ajustes correspondentes" na
contabilidade da NDC do país de origem dos
créditos, para garantir que eles serão usados
somente uma única vez, e assim preservar a
integridade do sistema.
A interpretação desse artigo gerou impasses no
final de 2018, durante a COP 24, na Polônia; e a
tomada de decisões a respeito dos mercados de
carbono do Acordo de Paris acabou sendo
postergada para este ano de 2019. Nesse contexto,
cabe que se faça hoje no Brasil uma reflexão sobre
as potenciais perdas e os ganhos envolvidos em
ficar dentro ou fora desses novos mercados. 

Qual é o potencial desses mercados para as
empresas brasileiras e para o crescimento da
economia do Brasil? Quais são as
oportunidades para o governo brasileiro em
participar das negociações internacionais que
vão determinar o formato desses mercados? A
economia de baixo carbono é um processo em
curso e que apresenta muitas oportunidades. Se
na economia de mercado tradicional há
"winners" e há "losers", na economia de baixo
carbono da era do Acordo de Paris há
oportunidades "win-win" para todos os
envolvidos, inclusive as futuras gerações. Neste
novo mercado, o Brasil, com um vasto portfolio
de ativos de baixo carbono, poderia ser um
player de destaque.
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Em janeiro deste ano, uma  briga entre a gigante
norte-americana McDonald's e a rede irlandesa de
restaurantes Supermac's chamou atenção em torno
da famosa marca “BIG MAC” na Europa. Tudo
começou em 2015, com a tentativa de expansão da
rede irlandesa pelo Reino Unido e União Europeia. A
rede, dona de mais de 100 lojas espalhadas em seu
país de origem, ingressou com pedido de registro
da marca, que leva o nome do restaurante,
“SUPERMAC’S”, perante o Escritório de Propriedade
Intelectual da União Europeia (Euipo).
Na tentativa de impedir o registro, o McDonald's
apresentou objeção, aduzindo que a marca poderia
causar confusão nos consumidores por ser
semelhante àquela de sua titularidade e
preexistente, a “BIG MAC”. Essa estratégia, contudo,
restou frustrada. O órgão entendeu que a
“SUPERMAC’S” possuía a anterioridade de uso do
nome, haja vista se tratar do apelido do fundador da
companhia, Pat McDonagh, ainda na juventude,
passível, portanto, de registro.
Em revide ao ataque, em 2017, a irlandesa requereu
o cancelamento das marcas “MC” e “BIG MAC”, sob
a alegação de marketing ilegal e registros de
marcas unicamente para reserva de mercado por
parte da companhia americana. O fornecimento de
cópia de sites, embalagens, declarações de
executivos e um print da página do McDonald's na
Wikipedia — a fim de comprovar sua atuação e
venda de produtos na União Europeia —, entretanto,
não bastou: o Euipo  entendeu que as provas
relacionadas eram insuficientes para comprovar o
uso efetivo da marca “BIG MAC”. 

Nesse contexto, dominar técnicas de negociação e
buscar métodos alternativos de solução de
controvérsias, como a mediação, podem ser
medidas extremamente úteis para a empresa em
crise. Lembre-se que as relações com
fornecedores e bancos geralmente são duradouras
e permanecerão após a crise. Nada melhor, então,
do que preservar esses laços em prol da relação
negocial que será mantida. Uma negociação pouco
transparente, pouco cordial, ou até agressiva pode
resolver o problema imediato, mas minar uma
relação futura.
Desde a entrada em vigor em 2015 da Lei de
Mediação (Lei 13.140) e do atual CPC (Lei 13.105),
a mediação ganhou força no Brasil. Em 2016, na I
Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de
Litígios, coordenada por um dos grandes
entusiastas dos meios consensuais de solução de
conflitos, ministro Luis Felipe Salomão, foi
aprovado o enunciado 45 que deixa clara a
compatibilidade da mediação com os processos
de insolvência.
E o que se observa, nos últimos anos, é o uso
crescente da mediação em recuperações judiciais.
Citem-se, como exemplo, as RJs do Grupo Oi (7ª
Vara Empresarial - VE/RJ), Grupo Isolux (1ª Vara
de Falência e Recuperações/SP), Sete Brasil
(3ªVE/RJ), Superpesa (6ª VE/RJ) e Livrarias
Saraiva e Siciliano (2ª Vara de Falência e
Recuperações/SP).
O Poder Judiciário, portanto, tem cumprido seu
papel de incentivador e apoiador dessa importante
e inovadora ferramenta de solução de
controvérsias. 
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Cabe agora aos empresários e seus consultores jurídicos e financeiros, contratados para auxiliar na
reestruturação da dívida (momento anterior à eventual decisão de ingressar com a recuperação
judicial), fazerem melhor uso da mediação. Contar com profissionais qualificados, experientes em
negociação, certamente vai contribuir para uma boa solução dos conflitos e manutenção das relações
negociais.
 
Esse contato prévio da devedora com seus principais credores em um ambiente neutro, seguro e
propenso ao acordo será útil, inclusive, se a empresa decidir pelo uso da recuperação judicial, pois
permitirá, dentre outros benefícios, que o plano de recuperação judicial (PRJ) esteja o mais alinhado
possível com os credores que, ao final, têm o poder de aprová-lo ou não na Assembleia Geral de
Credores. A negociação e o diálogo são a base de todo o processo coletivo de recuperação judicial, no
qual, como dito, todos têm que ceder.
Samantha Mendes Longo é sócia de Wald, Antunes, Vita, Longo e Blattner Advogados; Membro do grupo de recuperação judicial criado pelo
CNJ; Secretária-Adjunta da Comissão de Recuperação Judicial e da Comissão de Mediação, ambas da OAB; conselheira e presidente da
Comissão de Relação com o Poder Judiciário da OAB/RJ. Professora da EMERJ e ESAJ.

Fonte: Conjur



Aumenta a demanda por programas mais curtos de ensino executivo
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A educação executiva é vista hoje como uma
grande oportunidade por muitas escolas de
negócios. Mesmo assim, as mudanças
tecnológicas e o número crescente de provedores
oferecendo alternativas às instituições tradicionais
fizeram deste um dos mais desafiadores e
competitivos setores para escolas em busca de
crescimento.
A expansão do mercado de programas curtos, que
ensinam habilidades práticas em cursos mais
ágeis, é motivada pela necessidade de
aperfeiçoamento de funcionários de empresas,
para que eles se tornem mais produtivos na era
digital. O Unicon, um consórcio global que reúne
universidades que oferecem ensino executivo, que
representa mais de 100 escolas de negócios,
sugere que o mercado total cresceu 20% nos
últimos cinco anos e hoje é avaliado em cerca de
US$ 2 bilhões.
Uma pesquisa feita no ano passado pela Chartered
Association of Business School junto a reitores e
diretores do Reino Unido constatou que os
programas de ensino executivo devem perder
apenas para os novos cursos on-line como fonte de
crescimento das receitas ao longo da próxima
década.
A demanda por ensino executivo também está
sendo ajudada pelas mudanças na pós-graduação,
que está se afastando dos cursos de MBA de dois
anos, que cobrem uma grande variedade de
assuntos relacionados a negócios, em direção a
mestrados com um ano de duração e
especialização em administração ou finanças.

"Profissionais que se formaram nesses cursos
precisam complementar suas qualificações em
administração e liderança, na medida em que
sobem na hierarquia de suas organizações", diz
Tom Robinson, presidente do organismo de
certificação da Association to Advance Collegiate
School of Business. Muitos provavelmente
recorrerão ao ensino executivo, em vez de outros
mestrados em período integral, acrescenta ele.
Isso dá a esses estudantes a capacidade de se
requalificarem em conceitos específicos
emergentes, como as fintechs e a análise de
dados.
O problema para as equipes de ensino executivo
das escolas de negócios é manter os programas
estimulantes em uma era em que os cursos podem
ser ensinados por meio de aplicativos em um
smartphone ou exercícios de simulação imersivos,
em vez de seminários em sala de aula.
"O mercado em potencial para as escolas de
negócios é vasto, mas o segmento de
aprendizagem e desenvolvimento está evoluindo
rapidamente", diz Andrew Crisp, fundador da
companhia de pesquisas pedagógicas
CarringtonCrisp. "Ele não é mais dominado pelo
aprendizado em sala de aula ou por retiros de
executivos, o lado digital se destaca em tudo que
vai de micro-credenciais e 'crachás digitais' a
certificados acumuláveis."
A Burgundy School of Business (BSB), da França,
atualmente ministra apenas programas com
diplomas em negócios. 
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Mas sua visão para o futuro é uma rede de cursos
de ensino executivo focados exclusivamente na
indústria vinícola, fornecidos a partir dos principais
centros distribuidores de vinho do mundo,
atendendo à demanda pelas habilidades
especializadas necessárias para o sucesso em um
mercado que cresce cerca de 6% ao ano, segundo
Stéphan Bourcieu, reitor da BSB.
"Somos um mercado de nicho, mas ele é global e
vem crescendo rapidamente", acrescenta.
A resposta das escolas de negócios terá um
grande impacto em seu crescimento futuro. A
Wharton School, da Pensilvânia, faz parte de um
punhado de grandes escolas mundiais, juntamente
com a Harvard Business School, a Insead da
França e a IMD da Suíça, que geram mais de US$
100 milhões em receita anual com o ensino
executivo.
Mike Malefakis é vice-reitor associado da Wharton
Executive Association e está envolvido no mercado
de ensino executivo desde 1992. Ele diz que o setor
mudou "radicalmente" nos últimos cinco anos, em
especial por causa da introdução dos modelos de
ensino on-line. No entanto, ele acredita que as
escolas de negócios com marcas fortes, como a
Wharton, têm a oportunidade de se destacar da
concorrência da mesma maneira que acredita que
as organizações de mídia vêm sendo bem-
sucedidas na era das "fake news".
"A 'netflixzação' do ensino executivo vai acontecer",
afirma ele, referindo-se à maneira como a empresa
de streaming de vídeo desafiou o domínio das
redes de TV tradicionais. "Mas há uma diferença
entre o aprendizado profundo que podemos
oferecer e o aprendizado superficial."

Outra maneira de as escolas de negócios se
defenderem da concorrência de outros provedores
de ensino executivo é formar parcerias com
organismos que precisam treinar profissionais. Um
exemplo é a parceria firmada pela McDonough
School of Business, da Universidade Georgetown
de Washington, com a US Financial Industry
Regulatory Authority para executar um programa
de certificação para profissionais de compliance.
Este é o primeiro ano que a McDonough School se
envolve com o programa, mas ele já existe há
quase 20 anos e possui uma rede ativa de 1.200
ex-alunos. Como é o único do tipo para
profissionais de compliance, ele atrai pessoas de
um grande número de funções, como consultores
de investimentos, profissionais de conformidade e
reguladores setoriais.
Embora seja focado nas regras do mercado dos
Estados Unidos, nos âmbitos estaduais e federais,
ele também é relevante para autoridades
reguladoras de outros países que lidam com essa
jurisdição, o que por sua vez contribui para a
qualidade da discussão e profundidade do
conhecimento compartilhado em cada sessão,
segundo os organizadores.
As principais escolas do ranking de ensino
executivo do "Financial Times" estão contratando
equipes separadas de professores, chamados de
professores de prática. Em vez de credenciais
acadêmicas, esses indivíduos possuem
experiência prática em administração.
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Isso os torna mais valiosos para os participantes do curso de ensino executivo, que querem adquirir
conhecimentos que eles possam usar no dia seguinte no trabalho, diz David Asch, diretor de serviços de
qualidade da European Foundation for Management Development, o órgão de certificação de escolas de
negócios. "Os acadêmicos não estão à altura desses cursos", diz ele. "A chave é se certificar de que você
continuará sendo relevante para as organizações que você atende."
 
Há hoje uma necessidade constante por aprendizado contínuo em todos os níveis nas organizações, o
que aumenta o mercado para todos, afirma Mireia Rius, reitora associada de ensino executivo da Iese
Business School, da Espanha. "As empresas estão mudando graças à disrupção tecnológica e à
longevidade da vida profissional, o que significa que pela primeira vez você pode ter quatro ou cinco
gerações na mesma organização", diz ela. "Isso tudo exige um novo tipo de liderança e significa que os
executivos e empresas de hoje precisam desenvolver habilidades diferentes."
 
O desafio para os provedores de ensino executivo é assegurar que eles continuarão atendendo às
necessidades dos clientes cujas habilidades e exigências por reciclagem estão mudando. "Estamos o
tempo todo pesquisando, experimentando, testando e trabalhando em parceria com nossos clientes
para ver o que funciona melhor", diz Rius, questionando o modelo da complementação de um diploma
em negócios com cursos curtos posteriores.
 
"A velha ideia do aprendizado episódico - 'vou fazer um MBA e depois, mais tarde, faço um programa
executivo' - não é realista, nem ideal para muitos", explica ela. "em vez disso, há uma necessidade por
um aprendizado constante para os indivíduos em todos os níveis de uma organização."

Fonte: Valor



Montadoras pedem ao governo estímulos para exportar mais
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O superintendente adjunto de fiscalização da 8ª
região da Receita Federal, em São Paulo, Jonas de
Magalhães Catta Preta, foi claro quando lhe
perguntaram sobre a possibilidade de o governo
atender ao pedido das montadoras de estímulos à
exportação. Segundo ele, soluções pontuais não
vão resolver a "confusão tributária" do passado. Em
sua opinião, só a reforma tributária pode resolver. O
presidente da Mercedes-Benz, Philipp Schiemer,
reagiu imediatamente: "Vim para o Brasil em 1991
e desde então eu escuto que haverá uma reforma
tributária".
Catta Preta era o representante do governo federal
num fórum de exportação, ontem em São Paulo.
Organizado pelo jornal "O Estado de S. Paulo", com
patrocínio da General Motors, o evento foi mais um
passo de uma mobilização da indústria
automobilística para que o governo reveja as regras
do Reintegra, programa criado para os
exportadores recuperarem créditos tributários
acumulados ao longo da cadeia de produção.
No ano passado, o governo reduziu a alíquota do
Reintegra de 2% para 0,1%, o que diminuiu
significativamente a parcela de tributos residuais
devolvidos às empresas. Segundo os dirigentes
das montadoras, cada carro exportado hoje no
Brasil carrega 20% em impostos enquanto que em
outros países isso gira em torno de 3% a 5%.
"Exportamos o custo da ineficiência", disse
Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do
Sul, onde está instalada uma das fábricas mais
eficientes da GM, segundo a montadora.
 

A indústria pede um Reintegra de 10%. Diante da
falta de sinalização do governo em atender à
reivindicação inicial, o setor encaminhou a
proposta de uma alíquota mais elevada para novos
contratos de exportação. Apesar de considerar a
ideia, Catta Preta disse que "é complicado falar em
benefício, um assunto sensível..."
Para o secretário da Fazenda de São Paulo,
Henrique Meirelles, a dificuldade de a indústria
discutir com o governo o problema da alta carga
tributária está no déficit financeiro do país. "O
governo precisa, agora, reduzir despesas. Um
Estado grande e caro tem que ser financiado. E
isso não pode ser apenas por meio de dívida".
Um dos principais líderes dessa mobilização nas
montadoras é Carlos Zarlenga, presidente da GM
na América do Sul. Segundo ele, o setor precisa
exportar porque a cadeia mundial de suprimentos
cria exposição cambial. "E na América do Sul há
uma grande volatilidade", disse. Para ele, o Brasil
precisa aproveitar a capacidade das fábricas de
veículos para inserir-se numa disputa global.
Sem isso, diz Schiemer, as matrizes "perderão o
interesse pelo país". "O mundo está se
transformando, com desafios voltados aos carros
eletrificados e autônomos. As empresas não
investirão em países que não forem competitivos",
disse Schiemer.
O presidente da Fiat Chrysler, Antonio Filosa, disse
que a companhia faz reuniões mensais para
elaborar planejamento de investimentos. "É um
risco calculado", afirmou. "Nosso ponto de partida
no Brasil, que é o potencial de demanda interna é
bom, mas nossa competitividade não é", destacou.
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Segundo Zarlenga, o Brasil tem capacidade para
exportar um milhão de veículos por ano. No ano
passado, foram embarcadas 629 mil unidades. Por
conta da crise na Argentina, de janeiro a maio, o
volume de exportações de veículos produzidos no
Brasil caiu 58,3%.
Segundo o executivo argentino, por conta da carga
tributária e do excesso de burocracia o Brasil leva
desvantagem em relação a vizinhos como o
México, onde o custo de produção de um veículo é
pelo menos 15% mais baixo. "É muito fácil para
uma montadora passar a produzir no México e
exportar para o Brasil", disse Zarlenga.
Para Filosa, o setor automotivo errou ao se voltar
apenas para a Argentina por ser um mercado mais
próximo. E, para Schiemer, essa indústria também
cometeu erros quando o mercado interno estava
aquecido. Acomodou-se na demanda no Brasil e
deixou de se voltar para o mercado externo. Mas a
crise hoje na Argentina, diz, também serve para o
Brasil perceber o risco de colapso.
Para o executivo, as chances de o Brasil executar
as reformas "nunca foram tão grandes como hoje".
"Mas esse tipo de coisa requer um período de
transição que pode levar até dez anos. Ou seja,
daqui a dez anos teremos um mundo perfeito; mas
hoje temos 13 milhões de desempregados e eu
desconheço outro país que esteja em recessão há
cinco anos", disse.
Para Zarlenga, o governo brasileiro "tem uma clara
visão de abertura econômica e de que as reformas
estimularão o crescimento econômico".

"A pergunta é a capacidade de execução desses
planos", completou.
Schiemer sugeriu uma aproximação maior entre
empresas e governo. "Entendemos o problema
fiscal, mas a Receita também tem que entender o
problema das montadoras". Para ele, chegou o
momento de colocar as cartas na mesa. "Caso
contrário, seremos sempre vistos como empresas
que vão pedir esmolas ao governo para enviar para
as suas matrizes no exterior".

Fonte: Valor



Siemens Gamesa inaugura bateria
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A Siemens Gamesa iniciou ontem a operação de
sua primeira bateria para armazenamento de
energia térmica (ETES, na sigla em inglês), que
contém cerca de mil toneladas de rochas
vulcânicas como retentor energético. Segundo a
companhia, a tecnologia é inovadora pois torna
possível o armazenamento de grandes quantidades
de energia a um custo competitivo.
Ao Valor, o diretor de tecnologia da Siemens
Gamesa, Antonio de la Torre, explicou que a
tecnologia é voltada para armazenamento de
grandes quantidades de energia por períodos
prolongados. Por isso, difere das baterias a lítio
usadas para armazenamento de energia, que são
soluções voltadas para descarga em curtos
períodos de tempo, durante o pico do consumo.
A rocha vulcânica é abastecida com energia
elétrica convertida em ar quente por meio de um
sistema que a aquece a 750 graus Celsius. Quando
a demanda por energia atinge o pico, a bateria usa
uma turbina a vapor para reeletrificar a energia
armazenada. Segundo De la Torre, não há
limitações geográficas para a tecnologia, pois há
materiais "abundantes" em todo o mundo com as
características necessárias para compor os ciclos
de aquecimento e resfriamentos, presentes
geralmente nas rochas vulcânicas.
A unidade piloto pode armazenar até 130
megawatts-hora (MWh) em energia térmica por
uma semana. A capacidade da bateria continua
constante durante os ciclos de carga, segundo a
companhia. O objetivo da unidade piloto é gerar
evidências de que o sistema funciona. 

O próximo passo será usar essa tecnologia em
projetos comerciais e em maior escala. A meta é
armazenar "muitos GWh" no futuro próximo.
"Estamos aumentando a escala do sistema e
nossa meta é que as primeiras aplicações
comerciais não exijam subsídios no mercado de
venda de energia", afirmou De la Torre.
A bateria foi inaugurada ontem em um evento em
Hamburgo, na Alemanha, com a presença do
secretário de energia alemão Andreas Feicht e do
presidente da Siemens Gamesa, Markus Tacke.

Fonte: Valor



Abear: Regra da distribuição de slots entre aéreas deve ser respeitada
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Segurança jurídica, injeção de capital estrangeiro e
crescimento econômico são os principais fatores
que podem fazer o setor aéreo deslanchar. Entre
esses três fatores, a segurança jurídica é a mais
importante. A avaliação é do presidente da
Associação Brasileira das Empresas Aéreas
(Abear), Eduardo Sanovicz.
“É vital para o setor aéreo trabalhar com segurança
jurídica. Isso significa duas coisas: o veto à volta
da franquia de bagagem e a manutenção das
regras definidas sobre a distribuição de ‘slots’
[direitos de pousos e decolagens em um
aeroporto]”, afirmou Sanovicz, ao Valor.
O presidente da Abear acrescentou que, no mundo
todo, as agências que regulam o setor aéreo
definem as regras para operar no país e as regras
são cumpridas. No Brasil, a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) regula o setor aéreo. “Por
exemplo, em relação ao aeroporto de Congonhas,
existem regras definidas pela agência no Brasil e
nós as cumprimos. É muito importante mostrar
para a sociedade, as empresas, os trabalhadores e
os investidores que as regras no Brasil são
perenes, não mudam por casuísmo”, afirmou.
Com o agravamento da situação da Avianca Brasil,
em recuperação judicial desde dezembro de 2018,
em maio a Azul _ que fez uma proposta para
comprar os ativos da concorrente _ lançou uma
campanha na internet e nas mídias sociais,
convocando os internautas a apoiar a ampliação de
suas operações no aeroporto de Congonhas, para
fazer a ponte aérea entre São Paulo e Rio de
Janeiro. 

Gol e Latam vieram a público nesta semana criticar
a ação da concorrente, dizendo que a empresa
quer fazer pressão social para que a Anac mude as
regras atuais.
Como é a regra dos slots
Pela legislação vigente, caso a Avianca Brasil deixe
de operar de forma definitiva, seus slots nos
aeroportos de Congonhas (São Paulo), Guarulhos
(SP) e Galeão (Rio de Janeiro) voltam para o banco
da Anac. A agência pode fazer a redistribuição dos
slots de duas formas: os direitos são divididos
igualmente entre as empresas que já operam
nesses aeroportos — no caso, Gol, Latam e Azul —
se não aparecer um novo competidor. No caso de
um entrante (como a Globalia, que já demonstrou
interesse), metade dos slots fica com a empresa
novata e a outra metade é dividida entre as outras
empresas.
Sanovicz disse que não vê possibilidade da Anac
mudar as regras de distribuição de slots neste
momento.
É a primeira vez que o executivo fala sobre o
cenário do setor aéreo neste ano. A Abear tem
como associadas Avianca Brasil, Gol, Latam
Airlines, Boeing, Latam Cargo, MAP Linhas Aéreas,
Passaredo e Twoflex. A Azul, uma das fundadoras
da Abear, deixou a entidade em maio, com a
deterioração das relações entre a aérea, Gol e
Latam, no processo de disputa pelos ativos da
Avianca.
A Azul alegou que discordava da Abear em alguns
aspectos e preferia apresentar seus interesses de
forma direta. 
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Por exemplo, a empresa é contra a autorização de até 100% de capital estrangeiro nas aéreas,
enquanto a Abear é favorável à medida. Sanovicz não comentou sobre os motivos que provocaram
a saída da Azul.
 
Franquia de bagagem
Em relação à segurança jurídica, Sanovicz também defendeu o veto ao trecho da medida provisória
que restabeleceu a franquia de bagagem gratuita. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou
recentemente que pode vetar a medida. Para Sanovicz, o fim da franquia de bagagem é
fundamental para atrair empresas aéreas estrangeiras ao país, principalmente empresas “low cost”.
 
“Entramos em 2019 com a economia andando de lado, sem nenhum sinal de recuperação vigorosa.
Mas o setor pode crescer com o ingresso de capital estrangeiro. E para isso acontecer é
fundamental termos segurança jurídica”, reforçou Sanovicz.
 
O executivo também considerou como um fator que pode impulsionar o setor aéreo neste ano a
decisão do governo de São Paulo de reduzir de 25% para 12% a alíquota de ICMS sobre o
querosene de aviação. O projeto de lei foi anunciado pelo governador João Doria (PSDB) em
fevereiro e está para ser votado na Assembleia Legislativa do Estado nos próximos dias.
 
“Essa é uma mudança que muda o cenário para a indústria”, disse Sanovicz.
 
De acordo com dados da Anac, as empresas aéreas que operam no Brasil fecharam 2018 com um
prejuízo consolidado de R$ 1,9 bilhão. Segundo a Abear, esse resultado foi causado por um
aumento de 37% nos custos com querosene de aviação e pela desvalorização de 17% do real em
relação ao dólar.

Fonte: Valor



Eletrobras perde no STJ disputa sobre correção de empréstimo compulsório
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A Eletrobras perdeu ontem, no Superior Tribunal de
Justiça (STJ), a disputa sobre a correção dos
empréstimos compulsórios. Os ministros da 1ª
Seção entenderam, por diferença de um voto, que
devem ser aplicados juros remuneratórios até o
efetivo pagamento dos valores não convertidos em
ações - e não até 2005, ano da última assembleia
de conversão, como defende a empresa.
Não há estimativa do impacto da decisão para a
Eletrobras. Em seu Formulário de Referência de
2019, a companhia cita, de forma geral, uma
provisão de R$ 17,9 bilhões - que inclui discussões
sobre correção monetária, juros remuneratórios e
juros moratórios. No caso concreto, o valor em
discussão era de R$ 130 mil, segundo o procurador
da empresa, Cleber Marques, que pretende recorrer
da decisão.
No julgamento, alguns ministros entenderam que o
STJ mudou o posicionamento fixado no recurso
repetitivo, julgado há dez anos, ampliando o prazo
para incidência de juros remuneratórios, o que
pode levar alguns credores a terem correção mais
favorável do que outros, que já tiveram seus
processos julgados. O placar foi apertado: cinco a
quatro.
A discussão é antiga. O depósito compulsório foi
criado nos anos 60 com a finalidade de gerar
recursos ao governo para a expansão do setor
elétrico. A contribuição era cobrada na conta de luz
dos clientes com consumo superior a dois mil
quilowatts/hora (kWh) por mês. A cobrança seria
extinta em 1977, mas foi prorrogada até 1993. Por
lei, os consumidores poderiam depois converter os
valores pagos em ações da Eletrobras.

Em 2009, o STJ decidiu que a empresa deveria
corrigir os créditos. Na ocasião, boa parte do
compulsório já havia sido pago pela empresa por
meio da conversão dos valores em ações. Em
2005, havia sido realizada a última assembleia da
empresa para discutir a restituição dos créditos e a
conversão de valores em ações.
No STJ, consumidores alegaram que a correção
efetuada foi menor do que a devida. Alguns não
tiveram todo o montante convertido em ações e,
por isso, ainda têm valores a receber.
No recurso julgado ontem pela 1ª Seção, a
Decoradora Roma (REsp 790288) questionou a
data final de aplicação dos juros remuneratórios,
de 6% ao ano, para os valores que não foram
convertidos em ações. A empresa pede que seja a
data do efetivo pagamento. Já a Eletrobras, a da
última assembleia, a de 2005.
No processo, a Decoradora Roma alega que em
2009, a 1ª Seção já havia decidido que o termo
final dos juros remuneratórios era o efetivo
pagamento da dívida pela Eletrobras. Mas em
2011, ao analisar embargos de divergência, definiu
que os juros remuneratórios cessariam a partir das
assembleias de conversão.
O recurso da empresa foi aceito pelo relator,
ministro Gurgel de Faria, e pelos ministros
Napoleão Nunes Maia Filho, Og Fernandes,
Benedito Gonçalves e, na sessão de ontem, pela
ministra Regina Helena Costa.
De acordo com o relator, ao julgar o repetitivo, a
Seção decidiu que são devidos juros
remuneratórios de 6% ao ano sobre a correção
monetária.
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O ministro disse que o STJ entende que a diferença
a ser paga em dinheiro, sobre o número não
convertido em ações, deve ter correção plena,
expurgos inflacionários e juros remuneratórios até
o efetivo pagamento.
Os ministros Herman Benjamin e Assusete
Magalhães, divergiram. Na sessão de ontem, foram
acompanhados pelos ministros Sérgio Kukina e
Francisco Falcão. Para Herman, a decisão "abre
uma caixa de Pandora".
A Eletrobras pretende recorrer, segundo o
procurador da empresa, Cleber Marques. O
procurador pretende apresentar recurso para pedir
esclarecimentos sobre alguns pontos (embargos
de declaração) e citou duas dúvidas principais.
A primeira é se o voto do relator realmente limitou a
decisão aos valores que não foram convertidos em
ações na data da assembleia, como entenderam
alguns ministros que o acompanharam. A segunda,
se essa divergência poderia ser discutida tendo
como base o julgamento repetitivo realizado em
2009.
No Formulário de Referência de 2019, a Eletrobras
afirma que se trata de um julgamento específico,
que não pode ser considerado suficiente para
alterar parâmetros de cálculo de todos os
processos que tratam do tema. Por isso, a
companhia entende que a decisão não é
determinante para influenciar na provisão feita para
os empréstimos compulsórios - que era de R$ 17,9
bilhões no fim de 2018.

Mas a empresa reconhece, no mesmo documento,
que o resultado do julgamento de ontem poderá ter
reflexo sobre o assunto e ser objeto de novo
recurso para esclarecer qual sua extensão e
constitucionalidade. "Se porventura houver
alteração da jurisprudência vigente do STJ em
desfavor da Eletrobras no que tange
especificamente à aplicação de juros
remuneratórios após a assembleia de conversão, a
estimativa de mensuração da provisão, hoje
reconhecida pela administração, poderá vir a ser
alterada", afirma. Eventuais avaliações de impacto
só deverão ser feitas após a conclusão do
julgamento, segundo a Eletrobras.

Fonte: Valor



Ministros julgam cobrança de royalties pela Monsanto
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A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
começou a julgar ontem uma ação em que se
discute se a Monsanto, empresa de agricultura e
biotecnologia controlada pela Bayer, pode cobrar
royalties de produtores rurais que adquirem as
sementes de soja transgênicas por ela
desenvolvidas.
Essa discussão, segundo consta no processo,
envolve cerca de R$ 15 bilhões.
Há por enquanto apenas o voto da relatora, a
ministra Nancy Andrighi, em favor da Monsanto. O
julgamento foi interrompido ontem por um pedido
de vista, logo após o voto da relatora, pelo ministro
Marco Aurélio Buzzi. Não há data prevista para que
seja retomado.
A discussão trata especificamente sobre a
semente transgênica da soja "Round-up Ready",
popularmente conhecida como "Soja RR", capaz de
gerar mudas resistentes a herbicidas e que
propiciam significativo ganho de produção. A
Monsanto, que criou e patenteou o produto,
estabeleceu um sistema de cobrança baseado em
royalties, taxas tecnológicas e indenizações pela
utilização das sementes.
A ação que está no STJ foi ajuizada de forma
coletiva por sindicatos de produtores rurais do Rio
Grande do Sul. Eles argumentam que a questão
tem de ser analisada sob a ótica da Lei de
Cultivares e não pela Lei de Patentes. Ficaria
permitido, dessa forma, que usassem as sementes
para replantio e também para a venda da soja
como alimento ou matéria-prima sem que
precisassem pagar a mais por isso.

Os sindicatos conseguiram decisão na Justiça de
Porto Alegre para proibir a cobrança - que é de
cerca de 2% sobre a comercialização de grãos
produzidos com as sementes de soja
transgênicas. A decisão também obrigava a
empresa a devolver tudo o que já foi cobrado
desde a safra 2003/2004. A Monsanto, porém,
conseguiu reverter a decisão no tribunal gaúcho. E
os sindicatos, então, recorreram ao STJ (REsp nº
1.610.728).
A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou em
seu voto que o conceito de cultivares e de
microrganismos transgênicos são diferentes. As
cultivares, acrescentou, passam por intervenção
humana para que se tenha uma melhoria genética,
já os transgênicos têm características que não são
alcançáveis em condições naturais.
A Lei de Propriedade Industrial, ela frisou, não
permite que partes de seres vivos encontrados na
natureza sejam patenteados. Há exceção, porém,
disse a ministra, para os transgênicos que
atendem requisitos como o da novidade e o de
aplicação industrial - caso dos autos.
"Permitir aos agricultores o direito de reservar o
produto para replantio e posterior comercialização
sem que haja custo equivale a esvaziar o conteúdo
normativo, o que seria inadmissível do ponto de
vista jurídico", afirmou Nancy ao votar.
Para a ministra, ainda, os produtores rurais não
são obrigados a comprar a semente de soja
transgênica. Eles podem optar, por exemplo, pela
convencional. 
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Se escolheram a variedade específica, disse Nancy, "é porque lhes pareceu economicamente
vantajoso" e, sendo assim, devem arcar com os custos.
 
Representante da Monsanto nesse caso, o advogado Luiz Henrique Oliveira do Amaral, do escritório
Dannemann Siemsen, afirmou que decisão contrária ao pagamento de royalties teria impacto para o
agronegócio do país. "Todos os investimentos que são feitos em biotecnologia desapareceriam",
disse. "O voto da relatora preserva a nossa economia e o agronegócio. Está consistente com o direito
e com a realidade econômica do país", acrescentou o advogado.
 
O custo para o desenvolvimento de uma semente transgênica, de acordo com o advogado, é de cerca
de US$ 300 milhões.
 
A tecnologia objeto da ação, complementou, foi desenvolvida pela Monsanto especificamente para o
Brasil.

Fonte: Valor



STJ analisa inclusão da União em arbitragem da Petrobras
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a
julgar ontem uma ação que discute se um tribunal
arbitral tem competência para incluir a União em
uma arbitragem em que acionistas da Petrobras
pedem ressarcimento por prejuízos decorrentes da
Operação Lava-Jato. Esse caso envolve mais de
cem investidores estrangeiros, que buscam cerca
de R$ 2 bilhões.
Por enquanto há somente o voto da relatora, a
ministra Nancy Andrighi. Para ela, cabe à
arbitragem e não ao Judiciário tratar do assunto. O
julgamento, que ocorre na 2ª Seção, foi suspenso
por um pedido de vista, logo após o voto da
relatora, do ministro Luis Felipe Salomão.
Já há decisão proferida na arbitragem, do mês de
abril, para que a União seja incluída como parte da
disputa. O caso tramita na Câmara de Arbitragem
do Mercado da BMF&Bovespa.
Esse assunto chegou ao STJ porque a União,
quando citada, recorreu ao Judiciário e obteve
liminar na primeira e segunda instâncias da Justiça
Federal em São Paulo para ficar fora do processo.
Essas decisões, no entanto, já haviam sido
derrubadas pela relatora, a ministra Nancy Andrighi,
em maio do ano passado.
No julgamento de ontem (CC 151130) ela reafirmou
o entendimento de que "não há qualquer óbice para
que a administração pública trate na arbitragem
questões de direito disponível". Ela citou
precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) que
permitiu a via alternativa ao Judiciário inclusive
para causas contra a Fazenda Pública.

A ministra frisou, no entanto, que não se estava
julgando o mérito. "Não há como afirmar a
responsabilidade da União", disse. "Estamos
tratando apenas do meio para a resolução desse
litígio", acrescentou, afirmando que não deveria
haver preconceito em relação à arbitragem.
Nancy Andrighi tomou como base, para a sua
decisão, o estatuto da Petrobras. Consta no texto
que os conflitos envolvendo os acionistas e a
companhia - no caso de ações preferenciais e
ordinárias adquiridas no Brasil - serão resolvidas
por meio de arbitragem e não na Justiça.
Quando ingressaram com o procedimento arbitral,
em 2016, os investidores pediram que a União
fosse incluída por entender que os diretores que
desviaram dinheiro da companhia foram
nomeados pelo governo. Os investidores são
representados pelos escritórios Escobar
Advogados e Finkelsteins Advogados.
A Advocacia-Geral da União (AGU) alega, no
entanto, que na época do estatuto, em 2002, a
União sequer podia participar de procedimentos
arbitrais. Isso só ocorreu no ano de 2015, data em
que essa permissão passou a constar em lei,
afirmou o procurador Vinícius Domingos Rocha,
em sustentação oral.
"Não é comum a União discutir decisões arbitrais",
disse. "Ela cumpre as decisões de arbitragens as
quais se propõe a participar", acrescentou,
afirmando que não seria esse o caso dos autos.
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O procurador enfatizou ainda que o estatuto da Petrobras é claro no sentido de que apenas a
companhia e os seus acionistas estão sujeitos à arbitragem. 
 
E chamou a atenção que o impacto de todas as discussões envolvendo os prejuízos que possam ter
sido causados aos acionistas da companhia, nas diferentes disputas em tramitação na arbitragem,
pode chegar a R$ 55 bilhões. "Esse custo será gerado para a União e haverá impacto aos cofres
públicos", afirmou.

Fonte: Valor



TRF1 mantém bloqueio de verbas de universidades
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O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1)
aceitou nesta quarta-feira  (12) recurso da
Advocacia-Geral da União (AGU) e derrubou a
decisão da Justiça Federal da Bahia que
suspendeu, na semana passada, o
contingenciamento de verbas de universidades
federais e de outras instituições públicas de
ensino.
Na decisão, o desembargador Carlos Moreira Alves,
presidente do tribunal, entendeu que não há
ilegalidades no bloqueio temporário de recursos,
que também ocorreu nos demais órgãos do Poder
Executivo, não somente no Ministério da Educação,
segundo o magistrado.
"A programação orçamentária e financeira não
afetou apenas a área da Educação, mas a de todos
os demais ministérios do Poder Executivo,
deixando ver a impessoalidade da medida
necessária para a busca do equilíbrio fiscal e do
aprimoramento da gestão dos recursos públicos,
indispensável para o alcance da estabilidade
econômica do país", decidiu o desembargador.
Na sexta-feira (7), a juíza Renata Almeida de Moura,
da 7ª Vara Federal de Salvador, atendeu a pedido
feito em oito ações populares contra o
contingenciamento de verbas, que foi anunciado
pelo governo federal no fim  de abril. Em todos os
casos, há questionamento acerca do volume de
bloqueios, bem como em relação aos critérios
adotados pelo MEC na distribuição dos limites
orçamentários.

AGU
No pedido de derrubada da liminar, a AGU citou
que o Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas Primárias do 1º Bimestre de 2019
indicou a necessidade de contingenciar R$ 29,6
bilhões no âmbito do Poder Executivo Federal.
“Desta forma, foi editado o Decreto nº 9.741/19,
que afetou não somente a Educação, mas todos os
ministérios – o da Defesa, por exemplo, teve 52,3%
dos recursos para despesas discricionárias
bloqueados”, divulgou, em nota, o órgão.
A AGU argumenta que o bloqueio foi feito em
estrito cumprimento da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que determina que o Poder Público deve
limitar a movimentação financeira sempre que a
arrecadação não for compatível com as metas de
resultado primário ou nominal e avalia que este
seria o caso de aplicação da lei.

Decisão não vê ilegalidades no contingenciamento de recursos

Fonte: Agência Brasil



STF: maioria vota por limitar decreto que extingue conselhos federais
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A maioria dos ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) votou hoje (12) por conceder uma
liminar (decisão provisória) para limitar o alcance
do decreto que extingue todos os colegiados
ligados à administração pública federal, como
conselhos e comitês em que há participação da
sociedade civil. A medida está prevista para ser
efetivada em 28 de junho.
Nesta quarta-feira, nove ministros do Supremo
votaram no sentido de que o decreto presidencial
não pode extinguir colegiados cuja existência
conste em lei. O julgamento foi suspenso, porém,
por um pedido de vista (mais tempo de análise) do
presidente da Corte, Dias Toffoli, que prometeu
retomar a análise do caso na sessão plenária de
amanhã (13).  
O plenário encontra-se dividido, entretanto, sobre
se o decreto deve ser integralmente suspenso via
liminar ou se a medida cautelar deve suspender
apenas a parte da norma que trata dos colegiados
mencionados em lei.  
Até o momento, cinco ministros votaram pela
suspensão integral, enquanto quatro votaram pela
suspensão apenas parcial, no ponto que se refere
aos colegiados cuja existência consta em lei.    
A liminar pela suspensão integral do decreto foi
pedida pelo PT em uma ação direta de
inconstitucionalidade (ADI). Para o partido, além de
ser uma medida que atenta contra o princípio
democrático da participação popular, a extinção
dos conselhos federais somente poderia se dar por
meio de lei aprovada no Congresso.

Decreto
Editado em 11 de abril pelo governo, o Decreto
9.759/2019 determina a extinção de todos os
conselhos, comitês, comissões, grupos e outros
tipos de colegiados ligados à administração
pública federal que tenham sido criados por
decreto ou ato normativo inferior, incluindo aqueles
mencionados em lei, caso a respectiva legislação
não detalhe as competências e a composição do
colegiado.
Segundo informações iniciais do governo, a
medida acabaria com cerca de 700 colegiados,
embora tais grupos não tenham sido listados. De
acordo com levantamento da Procuradoria-Geral
da República (PGR), seriam extintos órgãos como o
Comitê Gestor da Internet no Brasil e o Conselho
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,
por exemplo.
Ficaram de fora da medida somente os conselhos
que foram criados por lei específica que detalha
suas atribuições e a formação de seus membros,
como o Conselho Nacional de Direitos Humanos,
por exemplo.
Entre as justificativas dadas para o decreto está a
necessidade de racionalizar a estrutura
governamental e economizar recursos, desfazendo
órgãos inoperantes e ineficientes. Segundo o
governo, a ideia seria recriar posteriormente
somente os conselhos e comitês que consigam
comprovar a necessidade de existirem. 
De acordo com dados apresentados pela
Advocacia-Geral da União, foram encaminhados
pelos ministérios à Casa Civil pedidos pela
permanência de 303 colegiados que têm a
participação de membros da sociedade civil.
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Votos
Para parte dos ministros do Supremo, o decreto
pecou pelo excesso por não especificar quais
colegiados seriam extintos, promovendo em vez
disso a extinção de todos eles, motivo pelo qual
deve ser integralmente suspenso.  
“Acho que o presidente não só pode como deve
extinguir conselhos desnecessários, onerosos,
inoperantes e desnecessários, mas que extinguir
todos, inclusive os que têm papel fundamental,
para se atingir os que são desnecessários, é
medida excessiva”, disse o ministro Luís Roberto
Barroso.
Barroso seguiu entendimento inaugurado pelo
ministro Edson Fachin, para quem o decreto
promove um retrocesso social ao ferir o princípio
de participação popular por meio da extinção
genérica dos colegiados.  
“Ao determinar a extinção de inúmeros colegiados
até o 28 de junho corrente, sem indicar com
precisão quais, efetivamente, serão atingidos pela
medida, não é apenas o desaparecimento de um
sem número de órgãos que se trata, mas sim,
quiçá, a extinção, em alguma medida, do direito de
participação da sociedade no governo, implicando
um inequívoco retrocesso em temas de direitos
fundamentais”, disse o ministro.
Além de Barroso, acompanharam Fachin as
ministras Rosa Weber, Cármen Lúcia e o decano,
ministro Celso de Mello, que divergiram do relator,
ministro Marco Aurélio Mello, para quem o governo
estaria impedido de extinguir somente os
colegiados que constem em lei, mas estaria
liberado para desfazer aqueles que criados via
decreto.

Acompanharam o relator os ministros Alexandre
de Moraes, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, para
quem seria “engessar a administração” obrigar um
presidente eleito a uma estrutura administrativa
estabelecida por um antecessor. “Aqueles órgãos
que foram criados por decreto e não por lei podem
ser extintos por decreto pelo presidente da
República”, disse Lewandowski.   
O ministro Gilmar Mendes não participou da
sessão. 
Argumentos
Em sustentação oral nesta quarta-feira (12), o
advogado do PT, Eugênio Aragão, argumentou que
o decreto de extinção dos conselhos e outros
colegiados não é condizente com o sistema
democrático e promove retrocesso social. “Já
passamos da fase em que governantes decidem
sozinhos os destinos da nação. A participação da
sociedade é mecanismo central da democracia
participativa”, disse.
Aragão foi apoiado pelo subprocurador-geral da
República, Luciano Mariz Maia, para quem o
decreto é excessivamente genérico, colocando em
xeque centenas de colegiados que garantem a
participação popular no processo de formulação
de políticas públicas. 
O advogado-geral da União, André Mendonça, por
outro lado, defendeu o decreto do governo. Ele
negou que a medida queira enfraquecer a
participação popular, mas fortalecê-la, uma vez que
busca manter apenas os colegiados que de fato
funcionam. Ele disse haver “certa, me perdoe a
expressão, histeria em relação a isso”.
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Mendonça disse haver um número excessivo de colegiados ligados à administração pública, que
segundo dados do Ministério da Economia, seriam mais de 2.500. 
 
Por isso, o decreto tem como objetivo racionalizar a estrutura governamental.  “O cerne da questão é a
boa governança pública, a racionalidade administrativa, e o princípio da eficiência, garantindo-se
logicamente na essência a participação da sociedade civil”, disse o advogado-geral da União da
tribuna.

Fonte: Agência Brasil



Governo faz acordo e abre sessão para leitura de parecer da reforma
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O presidente da comissão especial que aprecia a
reforma da Previdência, deputado
Marcelo Ramos (PL-AM), deu início com mais de
uma hora de atraso aos trabalhos da reunião
destinada à leitura do parecer do relator Samuel
Moreira (PSDB-SP) sobre a proposta de emenda
constitucional (PEC).
Antes da abertura da sessão, Ramos reuniu-se com
a oposição e garantiu um acordo para evitar que os
parlamentares obstruíssem a leitura do relatório.
Ficou acertado que todos os líderes partidários
terão direito de falar por três minutos cada antes
da leitura do parecer.
Com 49 parlamentares com presença marcada -
todos os membros do colegiado presentes -, a
reunião começou às 10h36 - mais de uma hora
depois do previsto. Atrasado, o relator chegou para
a leitura do parecer sem falar com a imprensa.
Parlamentares da oposição chegaram cedo para a
leitura do relatório sobre a reforma da Previdência
na comissão especial e ocuparam a maioria dos
lugares nas primeiras fileiras do colegiado. A ideia
é ficar “na linha de frente” para “dialogar melhor”
com o relator durante a leitura do parecer.
Estados ficam de fora para forçar mobilização de
governadores Capitalização sai de cena e Maia
acena com retomada em outra PEC Antes do início
da reunião, Ramos fez uma reunião com deputados
da oposição e fechou um acordo para que a leitura
do relatório seja feita sem obstrução. Em
contrapartida, cada líder poderá falar por três
minutos e Ramos dirá no início da reunião que não
há data prevista para votação do parecer de
Samuel Moreira (PSDB-SP).

A afirmação do presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), de que havia a expectativa de que
o relatório seria votado em 25 de junho no
colegiado irritou os parlamentares na tarde de
ontem. “Não vamos obstruir a leitura. Acabou essa
história de dizer que o relatório será votado em 25
de junho”, disse a líder da Minoria na Casa, Jandira
Feghali (PCdoBRJ).
Após o acordo, o presidente da comissão especial
disse que não tem “elementos para definir a data
de votação de relatório” da proposta de emenda
constitucional (PEC).
O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo
(PSL-GO), afirmou que a liderança do não trabalha
com uma data para votação da reforma na
comissão especial. “Na liderança, não
estabelecemos uma data. Estamos trabalhando
para que aconteça o mais rápido possível.
Queremos votar ainda neste semestre”, indicou.
Conforme matéria do Valor, a nova versão da
reforma da Previdência na Câmara, negociada com
os partidos de centro e que será apresentada hoje,
deve preservar uma economia de R$ 850 bilhões a
R$ 900 bilhões em dez anos nos cortes propostos
pelo governo e propor aumentos de receita que
chegarão a R$ 70 bilhões em uma década. Com
isso, o relator pretende reduzir as despesas do
governo federal em R$ 1 trilhão em uma década e
ficar próximo do número do governo, de R$ 1,2
trilhão.

Fonte: Valor



Governo sofre derrotas no Congresso e no STF
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Menos de 24 horas depois de obter suas primeiras vitórias no Congresso, o governo Bolsonaro sofreu
três derrotas significativas. O principal revés foram as mudanças feitas na proposta original da
reforma da Previdência, que reduzem, de R$ 1,2 trilhão para R$ 850 bilhões, o ganho fiscal esperado
em dez anos.
 
O relator da reforma na Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP), retirou os artigos que mudavam o
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as regras atuais da aposentadoria rural. Além disso,
eliminou dispositivo que previa a instituição do regime de capitalização, uma bandeira do ministro da
Economia, Paulo Guedes - o relator, que apresenta hoje o texto definitivo à comissão especial, também
excluiu da proposta os Estados e municípios.
 
A outra derrota sofrida pelo governo foi a decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado
(CCJ) de rejeitar o decreto presidencial que facilita o porte de armas no país. A matéria será votada,
em regime de urgência, no plenário do Senado e, depois, seguirá para a Câmara. O decreto é parte da
agenda de costumes defendida pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha.
 
No STF, nove dos 11 ministros da Corte votaram pela suspensão de decreto de Bolsonaro que
extinguiria os conselhos da administração pública federal a partir do dia 28. O julgamento foi
interrompido por decisão do presidente da Côrte, Dias Toffoli, de pedir vistas do processo.

Fonte: Valor



Economia com reforma pode cair para R$ 850 bi
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A nova versão da reforma da Previdência na
Câmara, negociada com os partidos de centro e
que será apresentada hoje deputado Samuel
Moreira (PSDB-SP), deve preservar uma economia
de R$ 850 bilhões a R$ 900 bilhões em dez anos
nos cortes propostos pelo governo e propor
aumentos de receita que chegarão a R$ 70 bilhões
em uma década. Com isso, o relator pretende
reduzir as despesas do governo federal em R$ 1
trilhão em uma década e ficar próximo do número
do governo, de R$ 1,2 trilhão.
Esse número, afirmam parlamentares, ainda dará
uma margem para negociar mudanças no plenário
e manter a meta, estabelecida pela cúpula da
Câmara, de economizar R$ 800 bilhões.
Parlamentares experientes afirmam que, com a
apresentação do relatório hoje, é que começarão,
de verdade, os lobbies sobre os deputados. "Até a
então as corporações tinham a expectativa de
serem atendidas. Quando verem que não são
exceções na reforma é que começará a verdadeira
pressão", disse o líder do PSD, deputado André de
Paula (PE).
Entre as alterações feitas por Moreira estão pontos
já conhecidos, como excluir mudanças no benefício
de prestação continuada (BPC), na aposentadoria
rural, a desconstitucionalização das regras
previdenciárias e a capitalização, e também
"novidades", como diminuir a idade de
aposentadoria das professoras (dos 60 anos
propostos pelo governo para 57 anos) e o tempo de
contribuição exigido das mulheres (de 20 anos para
15).
 

Também será proposta nova regra de transição
para quem está mais próximo de se aposentar, que
exigirá 100% de tempo de contribuição adicional
ao tempo que faltava para aposentadoria - se
faltavam 5 anos, será necessário trabalhar mais
10, por exemplo.
Além desse tempo extra, será preciso alcançar
pelo menos 57 anos de idade, para as mulheres, e
60 anos, para os homens. As outras três regras
sugeridas pelo governo, e consideradas de difícil
compreensão pelos deputados, serão mantidas.
Para defender o "pilar social" da reforma, o relator
deve ampliar despesas em outras frentes, como
aumentar o auxílio inclusão proposto pelo governo
de R$ 99,80 para R$ 499. Esse benefício foi criado
em 2015 para incentivar o ingresso de pessoas
com deficiência que estão no BPC no mercado de
trabalho, mas a lei não estabeleceu o valor e, por
isso, ele não é pago. O governo Bolsonaro sugeriu
10% do salário mínimo, mas esse dinheiro,
segundo o líder do PSDB na Câmara, Carlos
Sampaio (SP), é insuficiente até para pagar as
passagens de ida e volta de ônibus e o relator foi
convencido a elevar para 50% do salário mínimo.
Outros pontos do viés social são garantir o
pagamento de pelo menos um salário mínimo para
as pensões, não alterar as regras sobre os
deficientes, manter o tempo mínimo de
contribuição das mulheres em 15 anos - o dos
homens será elevado em 20 anos- e manter o
abono salarial (de R$ 998 por ano) para quem
recebe até R$ 1,4 mil - o governo queria restringir o
benefício, hoje pago a quem recebe até dois
salários, para os empregados que recebem até um
salário mínimo.
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Segundo líderes, as alterações reduzirão a
economia, mas o relator quer aumentar a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
dos bancos de 15% para 20% para gerar receita
extra de R$ 70 bilhões em uma década. Embora
seja vista como um discurso na direção certa, a
proposta não tem apoio de todos os partidos - o
DEM de Maia, por exemplo, é contra. Moreira
também sugeriu que haverá outras novas receitas.
Os partidos de centro acertaram apoiar o parecer
na comissão especial, onde siglas como PP, PL, SD,
PTB, PRB, PSD e fazer apenas uma emenda, do
líder do Patriota, Fred Costa (MG), para que os
guardas municipais sejam tratados junto com as
demais categorias da segurança pública e tenham
direito a aposentadoria especial, podendo passar
para a inatividade com 55 anos. Com a exclusão,
pelo menos temporária, dos Estados e municípios
da reforma (ver Estados ficam de fora para forçar
mobilização de governadores), o impacto dessa
emenda cairá sobre o governo federal - os
servidores de 3,5 mil municípios se aposentam pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Há,
contudo, aval do presidente Jair Bolsonaro, cujos
filhos têm trabalhado também nesse sentido.
As demais emendas devem ficar para a votação no
plenário, segundo o acordo. É o caso do PSDB, que
vai propor manter a atual regra de cálculo das
aposentadorias, que exclui 20% dos menores
salários de contribuição da média feita para decidir
qual o valor do benefício.
Os termos principais do parecer foram anunciados
numa entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), com o relator e líderes dos partidos
que apoiam a reforma.

Com exceção da líder do governo no Congresso,
Joice Hasselmann (SP), o PSL de Bolsonaro não
teve representante. A oposição, insatisfeita com a
divulgação antecipada do relatório, interrompeu a
reunião para protestar e saiu dizendo que não há
mais acordo para não obstruir a leitura do parecer
na comissão especial hoje, às 9h30.
Até então, o calendário acertado era a leitura hoje,
com pedido de vista, e o início da discussão a
partir de terça-feira.
Todos os interessados poderiam se inscrever e
não haveria limite para falas. Como um dos dias
para debate é a véspera do feriado, o governo
esperava que vários dos chamados não
estivessem presentes e, com isso, aceleraria o
debate. A votação deve ocorrer na semana do dia
25 de junho e a expectativa de Maia e dos líderes é
levar a plenário em primeiro e segundo turnos até
15 de julho.

Fonte: Valor



Governo tenta destruir as bases da proteção ambiental
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O governo de Jair Bolsonaro é hostil ao ambiente e
isto custará caro aos brasileiros. Uma das mais
recentes e mais sérias investidas contra a
preservação ambiental encaminhada pelo
Ministério da Infraestrutura e o do Ambiente, busca
redesenhar as áreas de conservação, em uma das
primeiras iniciativas para desfigurá-las. No Senado,
o filho do presidente, Flavio Bolsonaro, assina o
projeto de lei 2362 que pretende acabar com a
necessidade da reserva legal das propriedades, a
área a ser mantida obrigatoriamente com
vegetação nativa. Além de destinar menos dinheiro
para a área, o governo cria problemas com os
poucos países que enviam recursos ao Brasil, sem
contrapartidas - quer mudar a gestão e o destino do
dinheiro do Fundo Amazônia, patrocinado por
Noruega e Alemanha.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve
acreditar que salvaguardas ambientais no país
nascerão com sua gestão e tudo o que foi feito
antes, resultado de décadas de trabalho de
milhares de cientistas, nada vale. As 334 Unidades
de Conservação existentes, segundo ele, "foram
criadas sem nenhum critério técnico". Nada melhor
então do que redesenhá-las. De que maneira? Uma
delas é que "haja desafetação ou redução do limite"
de 54 unidades "interceptadas por rodovias e
ferrovias", além de 37 outras em que estradas as
margeiam (O Estado de S. Paulo, ontem).
O presidente Jair Bolsonaro pretendia fazer logo
uma revisão das unidades, seis anos depois de ser
multado por pesca ilegal no litoral de Angra dos
Reis - agora, teve a inspiração de transformar a
área em uma "Cancún local". 

Ele alimentava a ilusão de que um decreto
resolveria a questão, mas a mudança exige
aprovação do Congresso.
O princípio é que as unidades de conservação
devem dar lugar a estradas e ferrovias, e não que
sejam protegidas de "interceptações". Estudos do
Imazon e outras instituições apontam que 95% do
desmatamento na Amazônia ocorrem em 5,5 km
ao redor das estradas e 1 km ao redor dos cursos
navegáveis. Reduzir a área das unidades de
conservação abrirá caminho a mais destruição. As
rodovias são também o maior risco às florestas.
Há nada menos de 26 mil km no interior das UCs e
de áreas indígenas. O segundo maior risco é o da
exploração de minérios, que ocupa mais de 108 mil
hectares na região. O projeto de lei que está sendo
elaborado pode não parar por aí e se estender por
mares e lagos, incentivando a pesca e o turismo
predatórios.
Entre outubro, mês da eleição de Bolsonaro, e
março foram destruídos 89,7 mil hectares de
florestas no Norte brasileiro, área maior que a
cidade de Goiânia. Enquanto que Ibama e ICMBio
estão sendo reformulados, em algo que se
assemelha a uma destruição planejada, apenas 1%
dos avisos dos 11 sistemas de alerta de
desmatamento existentes se transformam em
autuações. Uma porcentagem não muito maior do
que isso é paga pelos infratores, mas o discurso
oficial que prevalece, também em relação ao
ambiente, é o da "indústria de multas". Salles criou
um comitê para revisão de multas, que vai
solucionar o problema, provavelmente arquivando-
as.
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Bolsonaro pretende reeditar artigos de MP que muda prazos para a inscrição no Cadastro Ambiental
Rural e reduz áreas que terão obrigatoriamente recuperadas em diversos biomas. O Senado recusou-
se a votar a gambiarra patrocinada com apoio da bancada ruralista. O senador Flavio Bolsonaro
pretende resolver a questão simplesmente abolindo as reservas legais, pondo fim, como expõe, a um
"clamor ecológico fabricado artificialmente por europeus, norte-americanos e canadenses e imposto
ao país e a seus produtores rurais".
 
A polêmica sobre o Fundo Amazônia, que recebeu US$ 1,2 bilhão da Noruega e US$ 68 milhões da
Alemanha, faz parte dessa lógica. O ministro Ricardo Salles foi ao BNDES e "descobriu" irregularidades
em um quarto dos 103 projetos financiados pelo Fundo, gerenciado pelo BNDES - a responsável no
banco pelo fundo foi afastada de cara. Salles propôs novos destinos ao dinheiro - pagamento de
desapropriações em área coalhada de grileiros - e nova composição do comitê gestor, eliminando
ONGs, dando um assento à "sociedade civil".
 
Nesta semana, os governos da Alemanha e Noruega disseram que as auditorias do fundo seguem
padrões internacionais, que a gestão do BNDES é impecável e que não concordam com mudanças
seja na gestão seja na finalidade dos recursos. A tentativa mancha a imagem do Brasil no exterior e
atrairá resposta negativa dos investidores no futuro.

Fonte: Valor



Senado aprova proposta que endurece prazo para tramitação de MPs
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O Senado aprovou nesta quarta-feira (12) a PEC
(proposta de emenda à Constituição) que endurece
o calendário de tramitação no Congresso das
medidas provisórias (MPs) encaminhadas pelo
Palácio do Planalto.
Hoje, uma MP tem 120 dias para passar por
comissão mista, Câmara e Senado, mas não há
uma definição de tempo para cada uma destas
etapas. Assim, senadores acabavam tendo pouco
tempo para apreciar as medidas provisórias,
ficando obrigados a apenas carimbar o que vinha
da Câmara para que os textos não perdessem a
validade. Com a PEC aprovada no Senado e que,
agora, vai à promulgação, os 120 dias ficam
divididos em 40 dias para a comissão especial, 40
dias para a Câmara e 30 dias para o Senado. Se
nesta última Casa houver alterações e o texto tiver
que voltar à Câmara, esta Casa tem mais 10 dias
para apreciar a matéria. A proposta foi votada em
dois turnos no Senado. No primeiro, por 57 a 0. No
segundo, por 60 a 0.  O relator da matéria no
Senado, Antonio Anastasia (PSDB-MG), fez apenas
uma modificação no texto que havia sido aprovado
na Câmara na semana passada. Pela versão que
vai à promulgação, se a comissão mista não
cumprir o prazo, a MP vai para a Câmara sem
caducar. No texto vindo da Câmara, a MP caducava
se não saísse do colegiado em 40 dias. Criadas
pela Constituição de 1988 em substituição aos
decretos-lei da ditadura, as MPs são o principal
instrumento do governo para legislar. Elas têm
força de lei, mas precisam ser aprovadas em até
120 dias pelo Congresso para virarem, de fato, uma
lei.

Entenda a questão das MPs
O que é uma medida provisória (MP)
·Principal instrumento que o governo federal tem
para legislar, foi instituída pela Constituição de
1988, em substituição aos decretos-lei da ditadura
·Só pode ser usada em casos de urgência e
relevância, mas o Executivo normalmente ignora
essa exigência
·Tem força de lei a partir de sua edição
·Deve ser votada pelo Congresso, que pode
modificá-la, em até 120 dias. Caso contrário,
caduca
MPs editadas nos cinco primeiros meses de
mandato presidencial
·         Collor (1990-1992): 36
·         Itamar (1192-1994): 4
·         FHC 1 (1995-1998): 47
·         FHC 2 (1999-2002): 1
·         Lula 1 (2003-2006): 17
·         Lula 2 (2007-2010): 32
·         Dilma 1 (2011-2014): 13
·         Dilma 2 (2015-2016): 9
·         Temer (2016-2018): 23
·         Bolsonaro (2019 - ): 14
Bolsonaro já editou...
mais MPs que Dilma no início dos seus dois
mandatos, mas menos que Lula e Temer
Emenda à Constituição em 2001
Estabeleceu prazo de análise de 120 dias pelo
Congresso e proibiu a reedição, no mesmo ano, de
MPs rejeitadas ou que tenham caducado. Também
vedou a edição de MPs para temas como direito
penal e processual civil

Os 120 dias de tramitação são distribuídos entre comissão
mista, Câmara e Senado

Fonte: Folha de SP


