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Reflexões sobre os 15 anos do Reporto

O Regime Tributário para Incentivo à Modernização
e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto) foi
criado pela Medida Provisória nº 203, de 06 de
agosto de 2004, tendo esta sido, posteriormente,
convertida na Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de
2004. Objetivava, por meio da concessão de
benefícios fiscais, estimular que agentes atuantes
no setor portuário, tais como os arrendatários de
instalação portuária de uso público e as empresas
autorizadas a explorar instalações portuárias de
uso privativo, pudessem contribuir para a melhoria
da infraestrutura dos portos brasileiros.
A intenção era clara e direta: para modernizar os
portos e, assim, viabilizar maior volume e qualidade
das operações de exportação e importação, o
governo desoneraria essas empresas mediante a
suspensão do pagamento de tributos incidentes
sobre as importações e vendas de máquinas e
outros bens listados pelo Executivo (IPI, II, PIS e
Cofins) por cinco anos, findos os quais se
equivaleria à verdadeira hipótese de isenção
tributária.
A ideia era válida e bem intencionada, afinal, que
outra melhor forma de estimular o desenvolvimento
setorial e econômico do país senão por meio da
criação de incentivos direcionados à iniciativa
privada? Mas, passada década e meia de sua
criação, qual o resultado efetivo da sua instituição?
Houve modernização da infraestrutura portuária?
As empresas lograram êxito na implementação dos
benefícios?
Como há prazo assinalado para o encerramento do
regime, a expectativa gira em torno do seu
aprimoramento

Obviamente, as palavras aqui apresentadas não
esgotarão o tema, mas, dentro desse contexto, é
possível afirmarmos que o Reporto, como
medida incentivadora inserida dentro de uma
perspectiva neoliberal iniciada ainda na década
de 90 com a promulgação da primeira Lei dos
Portos (Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de
1993), configurou-se em viável instrumento de
fomento da atividade privada portuária - não à
toa, atualmente, segundo estudos promovidos
pelo Conselho Administrativo da Defesa
Econômica (Cade), cerca de dois terços das
cargas movimentadas nos portos brasileiros
são operadas por terminais privados.
Mas, no que interessa ao recorte temático aqui
proposto, mais focado à questão tributária,
cumpre-nos destacar dois sensíveis pontos que
julgamos serem mais presentes na rotina do
consultivo e do contencioso tributário. O
primeiro deles está na possibilidade de ceder, a
terceiros, equipamentos importados via
Reporto. Aqui, muito embora a Receita Federal
já tenha editado Solução de Consulta a respeito
(182/2017), seu texto traz algumas restrições
não contidas em lei, o que, naturalmente, acaba
por atrair uma série de autuações sobre as
empresas atuantes no setor.
Com efeito, aos olhos do Fisco, e também do
Carf, a transferência da propriedade do bem
importado, excetuada a previsão legal (art. 14. §
6º), jamais poderá ser concretizada dentro do
prazo quinquenal. 
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Entretanto, a transmissão da posse do mesmo
poderá ser efetivada, sem qualquer implicação de
perda dos benefícios do programa, desde que o
terceiro também seja beneficiário do Reporto e o
bem seja utilizado dentro da área do porto em
atividades elencadas em lei, como, por exemplo, a
carga e a descarga de mercadorias.
Em nosso sentir, a Lei do Reporto apenas impõe
que os bens importados, sem similares nacionais,
componham o ativo fixo do beneficiário e sejam
utilizados exclusivamente em portos dentro das
atividades ali descritas, inexistindo, assim, qualquer
dispositivo que condicione a regularidade da
cessão ao fato do terceiro também ser beneficiário
do Reporto. E mais: também não há, na lei, qualquer
proibição que recaia sobre sua utilização apenas
dentro da área do porto cujo beneficiário está
autorizado a operar.
O segundo ponto, ainda que não atinja diretamente
a essência macroeconômica da criação do Reporto,
mas está diretamente ligado ao próprio texto da lei
aniversariante, reside na possibilidade de extensão
dos créditos de PIS e Cofins a empresas não
vinculadas originariamente ao Reporto. Melhor
explicando, a problemática, aqui, estava
concentrada em torno do regime monofásico de
tributação: afinal, a Lei do Reporto, ao permitir que
as vendas de produtos sujeitos à incidência
monofásica fossem incluídas no regime não
cumulativo de apuração do PIS e da Cofins,
pretendeu direcionar esse creditamento apenas aos
beneficiários do regime ou também intencionava
estender tal direito aos demais integrantes da
cadeia econômica?

Como assinalado acima, são 15 anos de
vigência da referida lei e, até o presente
momento, não há posição definida a esse
respeito. Enquanto a 2ª Turma do STJ se alinha
à posição fazendária no sentido de se vetar o
creditamento pelos contribuintes não
beneficiários do Reporto (RESp nº
1.434.134/RS, Rel. Min. Herman Benjamin;
EAREsp 1218476/MA, Rel. Min. Francisco
Falcão), a 1ª Turma do STJ posiciona-se
favoravelmente às empresas (EREsp
1738289/AP, Relª. Minª. Regina Helena Costa).
A questão, certamente, será resolvida pela 1ª
Seção via Embargos de Divergência (EREsp
1051634/CE, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques) que, vale dizer, já conta com parecer
do Ministério Público Federal a favor da
Fazenda.
Enfim, como há prazo assinalado para o
encerramento do Regime (dezembro/2020), a
expectativa gira em torno do seu
aprimoramento, da resolução dessas questões
tributárias e, como não poderia deixar de ser, da
sua manutenção em caso de aprovação da
vindoura reforma tributária.
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João Santini é mestre e bacharel em Direito pela Universidade
Estadual de Londrina (UEL), advogado tributarista associado
ao Freire, Assis, Sakamoto & Violante Advogados em São
Paulo, professor do Programa de Pós-graduação lato sensu
em Direito Tributário Aplicado da FMU-SP.



A ameaça da prisão por dívida tributária

Há mais de 50 anos, o STF (Supremo Tribunal
Federal) veda a apreensão de mercadorias do
contribuinte inadimplente. Há quase uma década, o
STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que o
não pagamento de tributo declarado, embora
constitua ilícito da empresa, punível com multa, não
é infração pessoal do administrador, cujo
patrimônio não responde pela dívida.
Onde não cabe reter as mercadorias da empresa,
cabe prender o seu gestor? Pode este pagar com a
liberdade por aquilo a que não responde com os
seus bens? As negativas parecem óbvias, mas o
STJ inesperadamente respondeu que sim,
assentando que comete crime o administrador da
empresa que não paga o ICMS confessado nos
seus documentos fiscais. A matéria está sob o
crivo do STF, em recuso sorteado ao ministro
Roberto Barroso.
Os integrantes da terceira seção do STJ merecem a
nossa admiração intelectual e pessoal. Neste caso,
porém, somos forçados a dizer que a corrente
majoritária partiu de uma premissa inexata e seguiu
um método inadequado ao interpretar o artigo 2º, II,
da lei 8.137/90, que define como apropriação
indébita tributária o ato de “deixar de recolher valor
de tributo descontado ou cobrado, na qualidade de
sujeito passivo”.
O desconto de tributos na fonte é corriqueiro. A
premissa equivocada foi a de que não existiria
cobrança de tributo por um particular contra outro,
pois só o Fisco teria tal poder. 

Daí decorreu o desvio metodológico: entender
que, não tendo sentido jurídico possível, o termo
cobrado deveria ser compreendido na sua
acepção econômica, alcançando as situações
em que há mera repercussão do tributo nos
preços, como no ICMS.
Ora, são muitos os casos de cobrança de tributo
por pessoas privadas. Basta pensar na
contribuição para a iluminação pública, cobrada
dos consumidores pela distribuidora de energia,
na conta mensal. Ou no ICMS por substituição
tributária para a frente, onde o atacadista, além
do seu preço (que embute o seu próprio
imposto), cobra em separado do varejista —para
repassar ao Fisco— o imposto que este só teria
de pagar quando revendesse a mercadoria. 
Num plano mais abstrato, importa relembrar
que a influência da economia sobre o direito dá-
se no momento da criação deste pelo legislador,
mas não no da sua interpretação pelos juízes,
que devem ater-se aos métodos da ciência
jurídica.
Ao comprar uma mercadoria, o consumidor
paga preço, e não tributo. O ICMS é devido em
nome próprio pelo vendedor, que não é mero
agente de cobrança e repasse de um inexistente
imposto a cargo do comprador. Tanto que,
segundo os tribunais superiores, o comerciante
deve recolhê-lo mesmo que o cliente não lhe
pague o preço. Não é possível que aquele seja
contribuinte para fins tributários, mas que este é
que o seja para fins penais.
A questão reveste-se de enorme repercussão
jurídica, econômica e social.

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

Decisão do STJ põe em risco milhares de empresários



Primeiro, porque tratar inadimplência de tributo próprio como apropriação de tributo alheio é analogia
penal vedada pela Constituição. 
 
Segundo porque a prisão por dívida —módica ou avassaladora— é vedada pela Constituição e por
tratados assinados pelo Brasil. 
 
Terceiro, porque a decisão do STJ ameaça a liberdade de milhares de empresários (16 mil só em São
Paulo, informa a primeira página desta Folha em 19 de dezembro de 2018), debilitando a atividade
econômica e a geração de empregos e tributos. 
 
E, quarto, porque essa orientação é contraproducente: se está sujeito à prisão caso sonegue (o que é
indiscutível), mas também caso declare e não pague, o contribuinte sem recursos ou convicto de que
nada deve adotará a primeira conduta em vez da segunda, deixando de colaborar com o Fisco para
apostar na chance de não ser descoberto e na certeza de que, caso o seja, contará com vantagens que
a confissão lhe retiraria: direito ao processo administrativo e suspensão da ameaça penal até o fim
deste.
 
Não prender não é ser leniente. A lei é dura também para o devedor confesso: multa, negativa de
certidão, protesto. A criminalização da dívida tributária foi rechaçada pelo STF no auge do período
autoritário (RE no HC 67.688). Não é na democracia que haverá de prosperar!
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Ives Gandra da Silva Martins é Presidente do Conselho Superior de Direito da Fecomercio-SP, advogado e professor emérito da
Universidade Mackenzie, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e da Escola Superior de Guerra
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Laboratório EMS investe R$ 500 mi em medicamentos com prescrição médica

O laboratório farmacêutico fabricante de genéricos EMS está investindo R$ 500 milhões em sua área
de medicamentos com prescrição médica, para alavancar em 20% o faturamento deste segmento em
2019, para R$ 2 bilhões. Os recursos serão direcionados para ampliar a força de vendas, promover a
carteira da unidade, marketing e lançamento de seis novos medicamentos. No apelojunto à classe
médica, a EMS quer aumentar o time de propagandistas para aproximadamente dois mil profissionais,
dos atuais 1,6 mil. Eles são responsáveis por realizar nada menos do que uma média de 440 mil visitas
por mês ou cerca de 22 mil por dia.

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

Fonte: Estadão



Efeito da crise da Avianca sobre GRU divide especialistas

Um eventual pleito de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da GRU Airport, responsável pelo
aeroporto de Guarulhos, por conta da paralisação dos voos da Avianca dificilmente será aceito pela
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), segundo especialistas ouvidos pelo Valor.
 
Alguns advogados, que pediram para não terem seus nomes revelados, acreditam que até haveria
brechas para fazer o pedido, já que a situação não está prevista de forma específica no contrato. A
recuperação judicial da companhia aérea e a paralisação dos horários de pouso e decolagem ("slots")
operados por ela poderia ser enquadrado como "caso fortuito e força maior", cujo risco é do poder
concedente.
 
No entanto, a maior parte dos especialistas consultados avalia que dificilmente um pleito desses seria
atendido – embora não haja, ao menos até agora, um pedido formal, o que dificulta a análise do caso.
Os argumentos contrários ao reequilíbrio são diversos, afirmam os analistas. O primeiro deles é que o
risco de demanda de passageiros é de responsabilidade do concessionário. A paralisação da
operação, portanto, seria um risco do negócio.
 
Outra justificativa é que a demora para a redistribuição dos "slots" da Avianca não tem sido provocada
por nenhuma alteração de regra promovida pela Anac, que está tentando justamente cumprir uma
norma vigente. Portanto, não caberia à agência compensar a concessionária por uma situação que
não tem sido provocada pelo poder concedente.
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Fonte: Valor



Anac vai distribuir 'slots' da Avianca

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
informou na sexta-feira que retomou o plano de
redistribuição dos horários de pousos e decolagens
("slots") que estavam em uso pela Avianca Brasil
nos aeroportos de Guarulhos, Santos Dumont e
Recife.
O órgão regulador acrescentou que a redistribuição
dos slots nesses aeroportos será feita de acordo
com as regras vigentes. Pela legislação atual, a
agência distribui metade dos slots para empresas
aéreas que já atuam nos aeroportos. A outra
metade é dividida igualmente entre novos
competidores.
São considerados novos concorrentes empresas
com até 5 slots diários no aeroporto.
Na quinta-feira, o juiz Ricardo Negrão, da 2ª Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, suspendeu a
liminar que impedia a Anac de redistribuir os slots
da Avianca Brasil.
Em 28 de junho, o juiz João de Oliveira Rodrigues
Filho, da 1ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais, havia proibido a agência de fazer a
distribuição dos slots, sob o argumento de que,
sem eles, a Avianca não teria ativo relevante para
vender no leilão de recuperação judicial, marcado
para 10 de julho. Em relação aos slots que estavam
em uso pela Avianca Brasil no aeroporto de
Congonhas, a Anac informou que aguardaria até
ontem contribuições de interessados para concluir
um estudo sobre o tema. A agência anunciou no dia
24 de junho a abertura de um processo de tomada
de subsídios (consulta pública),

para ouvir interessados na redistribuição de
slots da Avianca antes decidir sobre o assunto.
O Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) emitiu nota técnica pedindo à
Anac que altere as regras de alocação de slots
para evitar a concentração de mercado,
especificamente no aeroporto de Congonhas
(SP). O Cade sugeriu que o limite para uma
aérea ser definida como nova entrante suba de
5 slots para 60 slots por dia - o que beneficiaria
a Azul - e que 100% dos slots da Avianca
fossem distribuídos para novos entrantes.
Na semana passada, a Associação Internacional
de Transporte Aéreo (Iata) encaminhou à Anac
um documento em que se mostra contrária às
recomendações dadas pelo Cade à agência.
Para a Iata, a redistribuição deve seguir a regra
atual, que também é usada em outros países, de
acordo com a entidade. Esse posicionamento
tem sido defendido por Gol e Latam.
Em meio à polêmica, uma fonte próxima à
Avianca Brasil afirmou que o leilão de ativos da
companhia, marcado para quarta-feira está
mantido. De acordo com a fonte, que preferiu
manter seu nome em sigilo, a companhia fará o
leilão das 7 unidades produtivas isoladas (UPIs),
que incluirão os slots que estavam em uso pela
Avianca nos aeroportos de Guarulhos,
Congonhas e Santos Dumont, "sub judice". Ou
seja, a transferência dos slots para os
compradores das UPIs dependerá de uma
decisão da Justiça.
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Instituto C&A lança edital para projetos de pesquisa na área de moda

Faltam informações sobre a indústria da moda e
iniciativas para mudá-la no país. O setor, um dos
que mais polui e com histórico de trabalho em
condições precárias, padece de incentivos para que
empresas inovem no caminho da sustentabilidade e
da inclusão social.
O diagnóstico relatado por Margarida Lunetta,
gerente de transformação circular do Instituto C&A,
motivou a organização a lançar um edital de
projetos de pesquisa e protótipos que estimulem a
circularidade da cadeia de moda no Brasil.
O público-alvo do edital são institutos de pesquisa,
startups e empresas. Não se esperam projetos de
produtos, mas de iniciativas que possam ter escala
e que gerem transformações.  As inscrições estão
abertas até 30 de julho pelo site do instituto.
Segundo o instituto, não existe uma definição única
de negócio circular na indústria da moda. Para o
edital, são exemplos modelos de negócios que
incluem aluguel, reutilização, recomércio, conserto
ou remanufatura de peças; e serviços e sistemas de
compartilhamento de itens.
O edital tem como objetivo encontrar projetos que
melhorem as condições de vida dos empregados
em todos os estágios da cadeia da moda, da
agricultura, da indústria e do varejo; aumentem a
capacidade de inclusão nas empresas; e melhorem
a qualidade das fontes de dados sobre gênero e
inclusão social.
 

O Instituto C&A, de atuação internacional,
financia projetos voltados a novas formas de
produzir, vender e usar roupas, e defende que a
passagem da economia linear para a circular na
moda tem o potencial de melhorar o ambiente e
a vida das pessoas.
“No Brasil existem várias iniciativas, como
armários coletivos e aluguel de roupas, mas
ainda é nebuloso para os empresários quais são
os benefícios financeiros”, diz Lunetta. 
“É um ecossistema cheio de ‘gaps’. Faltam
fóruns, plataformas de aceleração para
inovadores e um ambiente regulatório atraente”,
afirma ela.
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Organização seleciona iniciativas que estimulem a circularidade
no setor



Gol estima margem Ebitda maior no 2º trimestre de 2019

A Gol anunciou nesta segunda-feira projeções para o resultado do segundo trimestre de 2019. A
companhia aérea estima uma margem Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização) entre 22% e 24%. Para o ponto mais alto do intervalo, a companhia exclui despesas
não recorrentes de aproximadamente R$ 80 milhões.
 
A margem Ebitda estimada representa avanço em relação à margem obtida no segundo trimestre de
2018, que foi de 16,4%.
 
A receita unitária de passageiro (Prask) esperada para o segundo trimestre é aproximadamente 24%
acima a registrada no mesmo período do ano passado. Para o mesmo período, a Gol espera
aumento da receita unitária (Rask) de cerca de 23%.
 
De acordo com a companhia, o aumento no custo unitário total foi responsável por mais de 90% da
variação da receita unitária.
 
Os custos unitários (Cask), excluindo combustíveis, deverão crescer aproximadamente 15% ante o
segundo trimestre do ano anterior, principalmente devido à depreciação de 9% da moeda brasileira
na comparação ano sobre ano bem como a aumentos em impostos sobre folha de pagamento por
causa da reoneração da folha de pagamento. Também pesam sobre os custos, as despesas com
pouso e navegação, cujas taxas cresceram aproximadamente 10%, e aumentos de depreciação,
devido ao acréscimo cinco aeronaves na frota.
 
A Gol ainda estima alavancagem financeira de 3,2 vezes no trimestre. A companhia amortizou R$
100 milhões de dívida no segundo trimestre e a liquidez total no final deste período está estimada
em R$ 3,7 bilhões.
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Cadastro positivo compulsório entra em vigor nesta terça

O cadastro positivo compulsório, instituído na Lei Complementar 166, de abril deste ano, entra em
vigor nesta terça-feira, 9. O sistema prevê a adesão automática no repasse, sem consentimento, de
informações de histórico de pagamento de cidadãos a birôs de crédito (como Serasa e SPC -
Centralização de Serviços dos Bancos e Serviço de Proteção ao Crédito). 
 
Eles servirão de base para atribuição de notas de crédito a cada cidadão, que serão utilizadas como
referência na tomada de empréstimos e realização de crediários, entre outras operações.
 
O cadastro positivo já existe no país, mas dependia da autorização do indivíduo para que fosse
incluído na lista. A diferença da nova modalidade consiste na adesão automática, sem que a pessoa
tenha de dar qualquer permissão para que informações de histórico de pagamento possam ser
avaliadas pelos bureaus de crédito para formar as notas.
 
Serão avaliados os “dados financeiros e de pagamentos, relativos a operações de crédito e obrigações
de pagamento adimplidas ou em andamento”, conforme descrito na lei.
 
Os consumidores que não quiserem ter seus dados incluídos no cadastro positivo podem solicitar a
retirada. Essa requisição deve ser feita juntamente aos bureaus de crédito, como Serasa, SPC e Boa
Vista Serviços.
 
Caso a pessoa desista da saída do sistema, pode pedir o retorno ao cadastro. Esses procedimentos
podem ser realizados presencialmente ou por meio dos sites dessas empresas.
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Justiça libera a empresas acesso ao e-mail pessoal de ex-funcionários

A Justiça do Trabalho passou a autorizar a quebra
de sigilo de e-mail pessoal de ex-funcionário e até
mesmo busca e apreensão de computadores e
smartphones. Há decisões nos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essas
medidas, porém, só têm sido autorizadas em casos
excepcionais.
Nos pedidos, os empregadores alegam haver
indícios de faltas graves, em desacordo com a
política interna das empresas, violação de
confidencialidade ou sigilo e até disseminação de
dados concorrenciais. As ações buscam,
normalmente, a reparação de eventuais danos
causados e justificar as dispensas por justa causa.
Em alguns casos, há também a quebra de sigilo
bancário.
Em São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) em Campinas - 15ª Região determinou, no
fim de junho, a quebra do sigilo do e-mail de um ex-
funcionário de uma empresa no setor de bioenergia,
demitido por justa causa. A empresa entrou com o
pedido após detectar que ele teria encaminhado
para o seu e-mail os dados trabalhistas (salário,
cargo, jornada, endereço etc) de aproximadamente
três mil funcionários.
A empresa desconfiou que as informações teriam
sido encaminhadas a escritórios de advocacia para
captar potenciais clientes. Por isso, entrou com a
ação pedindo a quebra de sigilo e reparação. Por
unanimidade, os desembargadores da 2ª Seção
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2)
determinaram o acesso ao e-mail do ex-funcionário.
 

Os julgadores entenderam que, ainda que a
Constituição assegure o sigilo da
correspondência no artigo 5º, inciso XII, no caso
de e-mails, esses dados estão armazenados em
um provedor e, portanto, com uma proteção
menor, que assegura apenas o direito à
intimidade (inciso X do artigo 5º da
Constituição). Eles citam, na decisão,
entendimento da 2ª Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) nesse sentido (HC 91867).
A decisão ainda destaca que o artigo 7º, inciso
III, do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de
2014) dispõe sobre a inviolabilidade e sigilo das
comunicações privadas armazenadas, salvo por
ordem judicial. E que fica claro no artigo 22 da
mesma lei a possibilidade de quebra de sigilo
para instrução em processo penal ou cível -
gênero em que, segundo os desembargadores,
se enquadra o processo do trabalho.
"Logo, diante do forte indício de violação de
dados e informações confidenciais das
empresas, não há que se falar em violação ao
direito líquido e certo ao sigilo de
correspondência do impetrante, num juízo de
ponderação de valores fundamentais", diz em
seu voto o relator, desembargador Manuel
Soares Ferreira Carradita.
O advogado Humberto Henrique de Souza e
Silva Hansen, do SFCB Advogados, que
assessora a empresa no processo, afirma que o
julgamento, considerado inédito pelos
desembargadores, é um importante precedente. 
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"Normalmente há uma barreira muito grande para
se conseguir a quebra da correspondência
eletrônica de funcionário", diz. O que, acrescenta,
reforça a prática de alguns de enviar informações
confidenciais para o seu e-mail pessoal.
Decisões como essa, segundo ele, asseguram que
as empresas tenham acesso às provas que possam
caracterizar eventuais infrações graves cometidas
por ex-funcionários. "Esse posicionamento que
ganha corpo na Justiça deve começar a inibir
eventuais condutas antiéticas de trabalhadores."
Em um outro caso, a Justiça do Trabalho foi além.
Em janeiro, a juíza Marly Costa da Silveira, da 34ª
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, concedeu
liminar para que fosse realizada busca e apreensão
do conteúdo integral do computador, laptop, HD
externo e pen drive de um ex-gerente de um banco
que cuidava de contas de clientes com patrimônio
acima de R$ 5 milhões.
Segundo o processo, ele tinha acesso a dados
sigilosos de cerca de 200 clientes (dados
cadastrais e financeiros) e teria encaminhado
essas informações para seu e-mail antes de pedir
demissão, após cerca de oito anos na instituição
financeira.
Na decisão, a magistrada levou em consideração a
possibilidade de uso de informações sigilosas e o
"dever das instituições financeiras em conservar
sigilo em suas operações e às informações que
obtiver no exercício de suas atribuições, nos termos
da Lei Complementar nº 105, de 2001".
 

A advogada Juliana Bracks, do Bracks
Advogados Associados, que defende o gerente
do banco, afirma que comprovará que, apesar
dele ter repassado os dados para seu e-mail,
não atua mais na área e mudou-se para
Portugal, onde faz mestrado.
Para a advogada, esse movimento das
empresas envolve um aspecto pedagógico. "A
ideia é reforçar as boas práticas de compliance.
O país passa por uma crise ética e as
companhias querem dar um exemplo categórico
de que não vão tolerar qualquer transação
duvidosa ou deslize." Os juízes, porém,
acrescenta, só têm admitido a quebra de sigilo
"quando há reais indícios e presunção de que
houve algo errado".
No Espírito Santo, em um caso julgado em 2017,
a 2ª Turma do TRT manteve a quebra de sigilo
de e-mail de um ex-empregado de uma grande
indústria que teria enviado informações
estratégicas da companhia, por meio de seu e-
mail pessoal, para funcionário que trabalhava na
concorrência.
"Com essa atitude, o reclamante quebrou a
confiança nele depositada ao revelar para
terceiros, notadamente concorrente de seu
empregador, as informações sigilosas que tinha
conhecimento, em razão do desempenho de
suas funções. 
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Desse modo, não há dúvidas de que a conduta do reclamante representa falta grave a autorizar a
aplicação de justa causa", diz em seu voto a relatora, desembargadora Claudia Cardoso de Souza.
 
Além da quebra de sigilo de dados, a Justiça do Trabalho também tem liberado o acesso a
informações bancárias. O TRT do Rio de Janeiro recentemente autorizou a medida no caso de uma ex-
funcionária de uma clínica médica, demitida por justa causa. Ela é acusada de desviar valores de
honorários médicos. Esse caso, assim como os demais, corre em segredo de justiça.
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MP da Liberdade Econômica trata da desistência de recurso

A possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) deixar de recorrer em processos
de baixo valor ou sobre temas com jurisprudência
pacífica poderá virar lei. A questão é tratada no
texto da Medida Provisória da Liberdade
Econômica (MP 881), que deve ser analisado esta
semana. Por enquanto, a medida está prevista
apenas em portarias do órgão.
A previsão, agora mais abrangente, estará no artigo
19-C da Lei nº 10.522, de 2002, que trata do
Cadastro Informativo de créditos não quitados do
setor público federal (Cadin). A MP traz uma lista
de situações em que a PGFN fica dispensada de
contestar ou apresentar recursos, além de desistir
dos que já foram propostos. Entre eles, temas
decididos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e tratados em
pareceres do procurador-geral da Fazenda Nacional
favoráveis aos contribuintes.
Pelo texto, a PGFN poderá ainda desistir de
recursos, "quando o benefício patrimonial almejado
com o ato não atender aos critérios de
racionalidade, de economicidade e de eficiência".
Deverão ser fixados critérios de valor para a
dispensa de atos processuais e a previsão valerá
inclusive para processos no contencioso
administrativo fiscal.
A PGFN considera essa a maior inovação da MP.
Havia previsão parecida no artigo 4º da Portaria nº
502, de 2016. Mas o novo texto é um pouco mais
abrangente e terá status de lei, destaca Rogério
Campos, assessor especial da Secretaria Executiva
do Ministério da Economia.

"A portaria poderia ser revogada. Por lei,
elevamos o patamar e damos maior segurança
jurídica", afirma o assessor especial. Ele
acrescenta que o texto da portaria fala em valor,
enquanto o da MP 881 em critérios de
"economicidade, racionalidade e eficiência".
Publicada em maio de 2016, a Portaria nº 502
deu sequência às portarias nº 294, de 2010, e nº
75, de 2012, ambas do Ministério da Fazenda. A
norma ampliou a possibilidade de procuradores
deixarem de recorrer nos processos.
A advogada Tathiane dos Santos Piscitelli,
professora de direito tributário e finanças
públicas da Escola de Direito de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas, explica que os atos de
dispensa de recurso visando a economicidade
são permitidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000) e a
prática não se qualifica como renúncia de
receita.
"Se a causa tem um valor que não vale a pena
ser perseguido, considerando os custos
envolvidos na cobrança, é mais econômico para
a administração deixar de recorrer e abrir mão
desse valor", diz Tathiane. Ela acrescenta que a
proposta está relacionada ao bom uso de
recursos públicos. "Pode representar uma
redução no contencioso. Permite que os
procuradores se concentrem nos temas de
maior impacto financeiro."
Para a advogada, sempre há o risco de
estimular eventuais devedores. 

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



Hoje, porém, afirma, já existem outros estímulos a maus pagadores, como parcelamentos sucessivos
com descontos altos em juros e multa. "Não podemos partir da premissa do mau pagador."
 
O texto da MP segue a linha de algumas portarias da PGFN, segundo Ana Cristina Assunção, sócia do
Brigagão Duque Estrada. A advogada cita o Regime Diferenciado de Cobrança (RDCC) e a visão da
PGFN sobre a necessidade de eficiência na cobrança de crédito tributário. "A MP está alinhada a esse
movimento", diz.
 
Por meio de portarias, acrescenta Ana Cristina, a PGFN já havia demonstrado preocupação com
eficiência na cobrança de créditos. "Traz discricionariedade [o texto da MP] e maior possibilidade para
a procuradoria dispensar e analisar temas", afirma.
 
Por nota, a PGFN diz que "esses dispositivos incorporam, de maneira indissociável e definitiva, um viés
econômico à atuação judicial da PGFN, fundamental para a consolidação da advocacia estratégica e
eficiente que a sociedade espera do órgão jurídico do Ministério da Economia".
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Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória após sentença, diz STJ

No processo de execução e na ação de inventário,
há  ampla e irrestrita recorribilidade de todas as
decisões interlocutórias proferidas em fases
subsequentes à cognitiva (liquidação e
cumprimento de sentença). A decisão é da
3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Por unanimidade, prevaleceu entendimento da
relatora, ministra Nancy Andrighi. Segundo ela, a
correta interpretação das regras do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil considera que a limitação
no cabimento do agravo de instrumento em razão
do conteúdo da decisão interlocutória somente se
aplica à fase de conhecimento.
"Consequentemente, para as fases e os processos
indicados no parágrafo único do artigo 1.015, a
regra a ser aplicada é distinta, de modo que caberá
agravo de instrumento contra todas as decisões
interlocutórias proferidas na liquidação e no
cumprimento de sentença, no processo executivo e
na ação de inventário."
A ministra afirmou ainda que a doutrina jurídica é
uníssona nesse sentido.  "No caso analisado, o
trânsito em julgado se deu em dezembro de 2015 e
a decisão de indeferimento do pedido de nulidade
das intimações é de agosto de 2016. Com este
cenário, é correto afirmar que é cabível, de
imediato, o recurso de agravo de instrumento",
disse. 
Ainda segundo Nancy, a razão de ser da ampla e
irrestrita recorribilidade das decisões deriva das
seguintes circunstâncias: 

"Primeiro, a maioria dessas fases ou processos
não se findam por sentença e,
consequentemente, não haverá a interposição
de futura apelação e segundo, decisões
interlocutórias proferidas nessas fases ou
processos possuem aptidão para atingir,
imediata e severamente, a esfera jurídica das
partes".
Caso
No caso, o colegiado analisou recurso de uma
associação de poupança e empréstimo para
possibilitar a análise do agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que
indeferiu seu pedido de anulação de intimações
feitas após a sentença.
Na origem, a ação investigou uma suposta
simulação de contrato de compra e venda de
imóvel com o intuito de manter o bem sob
posse de terceiro e quitar uma dívida junto à
associação. A ação foi julgada procedente, com
a determinação de expedição de ofício ao
cartório para o cancelamento da matrícula e das
averbações no imóvel. Na sequência, a
associação entrou com o agravo de instrumento
buscando a nulidade das intimações feitas após
a sentença. O Tribunal de Justiça de Mato
Grosso negou provimento ao agravo por
entender que a decisão atacada foi proferida
ainda antes de iniciada a fase de cumprimento
de sentença. A associação entrou com recurso
no STJ sustentando a tese de que a decisão
interlocutória em questão é recorrível por agravo
de instrumento, de acordo com o artigo 1.015
do CPC.
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TST anula acordo assinado em lide simulada pela empresa

Por considerar que houve lide simulada e coação
no acordo entre um motorista e uma empresa, a
Subseção II Especializada em Dissídios Individuais
(SDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho negou o
pedido de validação de sentença homologatória
que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região,
com sede em Campinas (SP), tinha rescindido.
A transação foi considerada sem nenhum valor pelo
TRT-15 em razão da constatação de manobra feita
pela empresa, uma vez que, no acordo, a vontade
do empregado não foi validamente manifestada.
Entre as provas de que a lida fora simulada, estava
o fato de as partes possuíam os mesmos
advogados e o trabalhador não compareceu à
audiência para ratificar o acordo. "Tudo isso
invalidou o ato, tornando-o nulo", escreveu o relator
no TRT-15, no acórdão que rescindiu a sentença
homologatória.
O tribunal enviou os autos ao Ministério Público
Federal, para apurar o cometimento de crime.
Ação sem aval
Sem o conhecimento do motorista, a empresa
apresentou reclamação trabalhista em nome dele
contra a própria empresa. Para tanto, apresentou
procuração fraudulenta e simulou a existência da
lide.
Após a distribuição do processo e antes da
audiência inaugural, as partes teriam realizado
acordo no valor de R$ 5 mil e postulado a
homologação.

No dia da audiência, apesar de ausentes as
partes, o juízo de primeiro grau homologou o
acordo, do qual constava rubrica de advogado
do empregado, sem procuração alguma para
representá-lo.
O acordo homologado foi apresentado ao
motorista como se fosse um documento de
rescisão contratual comum, a fim de dar
quitação de todo o contrato.
Lide simulada e coação
Para a SDI-2, as provas produzidas na ação
rescisória confirmam a tese de que o
ajuizamento da reclamação trabalhista
objetivou unicamente fraudar direitos
trabalhistas decorrentes do contrato mantido
entre a empresa e o empregado.
“No caso, os elementos de prova levam à
convicção da existência de coação, inexistindo
livre manifestação da vontade do reclamante,
que assinou a petição do acordo homologado
pela decisão rescindenda, situação que
impulsiona a rescisão da coisa julgada” disse o
relator, ministro Emmanoel Pereira.
A SDI-2 seguiu o tribunal regional, ao concluir
que o instrumento de mandato assinado pelo
empregado outorgou poderes apenas aos
advogados que representavam também a
empresa reclamada, “o que sugere a fraude
alegada na inicial da ação rescisória".
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Desse modo, a Subseção conheceu do recurso da microempresa, mas negou-lhe provimento, inclusive
no que tange à determinação do TRT de que fosse expedido ofício ao Ministério Público Federal, ante a
existência de indícios de infrações penais.
 
A decisão foi unânime, mas a microempresa apresentou embargos de declaração, ainda não julgados.
Com informações da Assessoria de Imprensa do TST.
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Aposta do governo para melhorar ambiente de negócios, MP deve caducar

Uma das apostas do governo para melhoria no
ambiente de negócios no Brasil, a Medida
Provisória 876, que agiliza o registro de
companhias, pode perder a validade nessa semana.
Além do congestionamento da agenda, por causa
da prioridade à reforma da Previdência, uma
disputa encampada por entidades patronais está
travando um acordo na Câmara dos Deputados,
tornando muito provável que a MP venha a caducar,
já que sua validade termina na quinta-feira.
O problema que tem impedido um consenso entre
os parlamentares é sobre os "vogais", pessoas
responsáveis por analisar processos nas juntas
comerciais e que são indicadas por entidades de
classe. Os vogais não são funcionários das juntas,
mas recebem remuneração (jetons) pelo serviço
prestado por meio das reuniões semanais de que
participam. As juntas podem ter de 11 a 23 vogais,
a depender do seu tamanho, e a remuneração deles
pode chegar a R$ 10 mil por mês.
O governo não tratava do tema no texto original da
MP que enviou ao Congresso. Mas apoiou a
proposta do deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP)
de extinção do "vocalato". O tema gerou celeuma na
comissão especial do Congresso, responsável por
examinar a MP, e o relator da matéria, deputado
Áureo Ribeiro (SD-RJ) encontrou uma solução
intermediária, deixando a critério de cada junta
comercial a decisão de ter ou não "vogais" e
eliminando a possibilidade de remuneração para
essas pessoas.
 

"Não sou contra a representatividade de classe,
mas sim contra o cabide de emprego, que leva à
cobrança de taxas mais altas para o serviço de
abertura de empresas", disse ao Valor o
deputado. "O lobby está colocando o risco de se
ficar no atraso e na burocracia", acrescentou
Áureo.
O diretor do departamento de registro
empresarial e integração (DREI) do Ministério da
Economia, André Santa Cruz, disse que a figura
do vogal é é um privilégio que não tem sentido
no contexto atual e seria um grande prejuízo
para o país a MP cair por causa dessa questão.
"É uma estrutura medieval, arcaica", disse.
"Historicamente as entidades não indicam
pessoas com conhecimento técnico para
ocupar a função, um meio de influenciar
politicamente. A MP traz avanços importantes e
está sendo barrada por uma defesa espúria de
privilégios."
Santa Cruz e o relator ainda demonstram
esperança de a MP ser votada amanhã na
Câmara, para o Senado examiná-la até quinta-
feira. "Tudo depende do [presidente da Câmara]
Rodrigo Maia", disse o diretor do ministério.
Caso não se chegue a um acordo, o governo
deve enviar um projeto de lei e pedir regime de
urgência, mas as iniciativas que reduzem
fortemente o tempo de abertura de empresas e
eliminam custos para os encerramentos de
atividades deixarão de ter validade até o PL
eventualmente ser aprovado.
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Uma das entidades que pressionam pela manutenção do atual sistema, a Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) se diz a favor da MP "que facilitará a ação
empreendedora no país", mas critica as mudanças do relator sobre o tópico dos "vogais". 
 
"A CNC entende que, em que pese terem sido mantidos os vogais, as suas competências técnicas
foram esvaziadas", diz. "Os vogais são responsáveis por verificar a legalidade de atos complexos de
empresas, como fusões e aquisições, e ajudam a desafogar o trabalho de tarefas simples, porém
volumosas, como criações, modificações e extinções de companhias."
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Pacote pós-Previdência inclui estímulo de curto prazo e desonerações

Enquanto comemorava a aprovação da reforma da
Previdência, a equipe econômica também acelerava
a elaboração de medidas que serão adotadas na
sequência, em especial após a votação do projeto
no plenário da Câmara. O Ministério da Economia
estuda fazer um anúncio estruturado por parte do
ministro Paulo Guedes sobre a segunda fase da
agenda que visa reduzir o Estado e a dívida pública,
além de estimular a atividade.
As iniciativas passam por medidas estruturais,
como a reforma tributária, a aceleração do
programa de privatizações e a implementação do já
anunciado plano de barateamento do gás. Elas
incluem ainda ações de estímulo à demanda (como
liberação do PIS/Pasep e de parte do FGTS, além
da indicação de que o BC pode retomar a queda de
juros básicos) e iniciativas na área microeconômica
- novas regras para debêntures de infraestrutura
(leia o texto Mudança na legislação de debêntures
de infraestrutura), melhora de garantias para o
crédito e desoneração da importação de bens de
capital e de informática.
"Depois da Previdência a gente vai abrir a porteira",
comentou uma fonte, contando que, após a
conclusão da votação da reforma na comissão,
integrantes da equipe econômica se abraçavam e
gritavam "É tetra!", referência à comemoração do
narrador Galvão Bueno quando Brasil foi campeão
em 1994. "É quase um PPA", acrescentou a fonte,
referindo-se à quantidade de medidas em gestação
para o pós-Previdência, que remontaria ao Plano
Plurianual (PPA) - que também está em elaboração
pelo governo e que valerá para o período de 2020 a
2023.

"O Brasil conquistou uma grande etapa em prol
do desenvolvimento sustentável, com a Nova
Previdência passando com folga na comissão.
Foi uma sinalização importante, pois indicou
que há boa sintonia entre governo e Congresso.
Após a aprovação da proposta em plenário, o
Ministério da Economia tem uma ampla agenda
de medidas a apresentar e defender", disse o
secretário especial de Fazenda, Waldery
Rodrigues. "No ritmo que estamos caminhando,
2019 poderá ser lembrado como um 'difícil ano
bom', em que o Brasil deu início a um processo
essencial em busca da prosperidade."
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), está prometendo para esta semana a
votação da Previdência no plenário da Casa em
dois turnos. Se isso se concretizar, a visão no
governo é que haverá uma redução importante
no nível de incerteza na economia e o terreno
para a retomada do crescimento estará mais
aplainado.
Nesse ambiente, o uso de estímulos também de
curto prazo (a despeito da preferência por ações
estruturais) poderá ser acionado para tentar
reverter a forte deterioração das expectativas de
crescimento. O governo ainda trabalha
oficialmente com uma expansão de 1,6% do PIB,
praticamente o dobro do que espera o mercado
e o próprio BC, mas até o próximo dia 22 essa
estimativa será derrubada pela Secretaria de
Política Econômica para algo mais próximo do
que os analistas estão apontando.
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O governo hoje considera que não há espaço para
estímulos fiscais, como aumento no investimento
público. Pelo contrário, novo corte de gastos deve
ocorrer com a piora da estimativa oficial de PIB.
Nesse quadro, as medidas de curto prazo devem ter
natureza parafiscal, como a nova rodada de
liberação do PIS/Pasep (que tem cerca de R$ 22
bilhões parados e que na maior parte deve ser
trazido para reforçar o caixa do governo) e de
recursos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).
O primeiro está mais avançado, enquanto o
segundo depende da finalização de estudos, em
especial na parte relativa à possibilidade de
liberação de parte do dinheiro nas contas ativas,
dos trabalhadores que estão empregados.
No lado da demanda, o governo, por meio do Banco
Central, ainda pode dar estímulos com a redução da
taxa básica de juros. A despeito do presidente da
autoridade monetária, Roberto Campos Neto, dizer
que não há relação "mecânica" entre aprovação da
Previdência e corte dos juros, a sinalização que tem
sido dada é que a decisão do Congresso permitirá
que isso ocorra.
Mas o que o governo quer mesmo é lançar medidas
tidas como mais estruturais. A reforma tributária
desejada, unificando tributos federais e pode
substituir a contribuição sobre folha de pagamento
por uma espécie de CPMF ampliada, ainda não teve
seu desenho final aprovado por Guedes, mas está
sendo finalizada.
Outra, mais avançada, é o "choque de energia
barata". 

O governo esperava para hoje que o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
finalize o acordo com a Petrobras para que a
estatal saia do mercado de gás e ofereça
acesso aos seus gasodutos para que empresas
exploradoras desse insumo possam vender no
mercado esse produto a preços mais baratos. A
visão de Guedes é que isso vai estimular a
indústria fortemente.
No plano de privatizações, ainda caminhando
em marcha lenta, a ideia da equipe econômica
era remeter para o Programa de Parceria de
Investimentos (PPI) uma lista de companhias a
serem vendidas apenas após a aprovação da
reforma na Câmara dos Deputados.
Para este ano, de qualquer jeito, o governo prevê
gerar R$ 100 bilhões em desestatizações, sendo
que metade já foi feita (como a venda da TAG
pela Petrobras) e outras estão por vir, como a
da Liquigas. Também está sendo revista a
privatização da Eletrobras.
O governo ainda tem uma extensa agenda
microeconômica, que já entrou em andamento,
mas que se pretende intensificar, como
estímulo ao crédito privado de forma geral.
Outras iniciativas, como a redução de tarifa de
importações de bens de capital e de bens de
informática, visam ao mesmo tempo fomentar a
competição com a indústria nacional e baratear
os investimentos das empresas.
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Mudança na legislação de debêntures de infraestrutura

Está praticamente pronto um anteprojeto de lei que
modifica a legislação sobre debêntures
incentivadas de infraestrutura.
As mudanças têm por objetivo atrair recursos dos
fundos de pensão, fundos de renda fixa e de
investidores estrangeiros, segundo informou ao
Valor o coordenador geral de Reformas
Microeconômicas do Ministério da Economia,
Cesar Frade.
As mudanças, divididas em quatro pontos
principais, deverão ser anunciadas nos próximos
dias.
O primeiro é a criação de uma nova geração de
debêntures de infraestrutura que não contará com a
isenção do Imposto de Renda para investidores
pessoas físicas, hoje um dos principais atrativos do
papel. Por outro lado, o emissor pagará taxas mais
elevadas de rentabilidade.
Com isso, o ganho líquido para a pessoa física
tende a ser o mesmo. Mas a mudança melhora as
possibilidades de que haja mais investimentos de
pessoas jurídicas. O objetivo é atrair uma parcela
dos recursos dos fundos de pensão, que possuem
hoje um estoque estimado em R$ 1 trilhão, e dos
fundos de crédito em renda fixa, que possuem algo
na faixa de R$ 2 trilhões a R$ 3 trilhões, todos em
busca de maiores ganhos.
As empresas continuarão com a opção de emitir
papéis isentos do IRPF. Essa nova geração é uma
outra possibilidade, complementar à que existe
hoje.
O segundo ponto é a melhora das condições para
que debêntures de infraestrutura sejam emitidas no
exterior.

O projeto de lei vai eliminar a taxação do
Imposto de Renda sobre remessas de lucros
com esses papéis. Com isso, espera-se atrair
mais capital externo.
Havendo condições favoráveis no mercado,
poderão ser emitidas debêntures em reais, o
que elimina o problema do risco cambial
(empreendimentos em infraestrutura
financiados em moeda estrangeira, mas com
receitas em reais). Outra possibilidade é emitir
debêntures em moedas fortes para financiar
projetos cujas receitas sejam também em
divisas estrangeiras.
Nos dois casos, é possível contornar o risco
cambial. Adicionalmente, o governo estuda
novas formas de hedge, informou o
coordenador. A terceira alteração recai sobre as
regras de enquadramento dos fundos de
investimento em infraestrutura para fins de
tributação. Atualmente, eles têm um prazo de
dois anos para montar uma carteira que tenha
85% de debêntures de infraestrutura. Para
manter essa composição, muitos fundos
deixam de receber novos aportes.
Para dar aos gestores mais tempo para
administrar o enquadramento, a proposta
elaborada pelo governo pretende criar uma
média móvel de seis meses para avaliação da
composição do fundo.
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A quarta mudança eleva de 24 meses para 60 meses o prazo para realização de despesas que possam
ser cobertas com a emissão de debêntures de infraestrutura. Assim, o empreendedor tem mais tempo
para captar os recursos e eventualmente trocar uma dívida bancária pela do mercado de capital, que é
menos cara.
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Investimentos em portos somam R$ 5 bilhões neste ano

O governo vai leiloar três terminais portuários nos
portos de Santos (São Paulo) e Paranaguá (Paraná),
que demandarão investimentos previstos em R$
433 milhões, no dia 9 de agosto. Eles se somam a
outras dez áreas já leiloadas no início deste ano.
Além de oferecer novas áreas para arrendamento
nos portos administrados, o governo permitiu
prorrogações contratuais em troca de melhorias e
autorizou o funcionamento de novos Terminais de
Uso Privado (TUPs). No total, os investimentos
contratados neste ano se aproximam de R$ 5
bilhões, informou ao Valor o secretário nacional de
Portos, Diogo Piloni.
Ao mesmo tempo, foi aberta uma nova
possibilidade de parceria com empresas no setor
portuário. O governo quer agora entregar a elas a
administração dos portos. "O modelo de gestão
estatal enfrenta muitas dificuldades para competir",
afirmou o secretário. "Há dificuldades para
contratação, tem burocracia". As desestatizações
buscam trazer a governança privada para a gestão
da autoridade portuária.
Nos próximos dias, deve ser assinado um contrato
para realização de estudos com vistas à
desestatização da Companhia Docas do Espírito
Santo (Codesa). Além dos portos capixabas, estão
na fila: São Sebastião (SP), Suape (PE) e Itajaí (SC).
Os estudos para esses outros empreendimentos
serão contratados neste ano.

A desestatização deverá alcançar os
movimentados portos paulistas. Estão em curso
as primeiras conversas com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) para contratar estudos sobre a
abertura de capital da Companhia Docas de São
Paulo (Codesp), que administra Santos.
"Fizemos essa opção por causa do porte da
empresa", afirmou Piloni. "Um processo de
privatização comum tende a encontrar
impedâncias maiores". O processo deverá ser
concluído no médio prazo, informou.
O porto é objeto também de um Procedimento
de Manifestação de Interesse (PMI) para
concessão de sua dragagem. Os estudos para
desestatizar a Codesa serão piloto para os
demais. Uma pergunta a ser respondida é se
todas as atribuições hoje desempenhadas pelas
Docas podem ser assumidas por privados.
Outra resposta que se espera é se a
administração privada será sustentável pelas
receitas geradas pelo porto. Piloni acredita que
sim, mas não descarta a possibilidade de, em
casos específicos, o poder público entrar com
uma complementação financeira, no modelo
Parceria Público-Privada (PPP). "Há chance
remota de isso acontecer."
O exemplo da Austrália anima o governo.
Segundo Piloni, a privatização do porto de
Melbourne rendeu aproximadamente US$ 8
bilhões. 
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"É sinal que é uma atividade economicamente viável e que atrai o privado."
 
Atualmente, 18 portos brasileiros são administrados por companhias Docas federais. Outros 19 estão
delegados a Estados e municípios.
 
As desestatizações da Codesa e do porto de São Sebastião já estão oficialmente na carteira do
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Suape e Itajaí deverão ser qualificados na próxima
reunião do conselho.
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Por Previdência, governo adia rever segurança no trabalho

O Ministério da Economia aguarda a Câmara votar
a reforma da Previdência para colocar em prática
seu plano de reduzir as normas de segurança no
trabalho em vigor no Brasil.
O governo tinha a intenção de iniciar o corte de 90%
dessas regras ainda em junho. Mas, agora, a
revisão deve ocorrer apenas depois da votação da
proposta sobre mudanças na aposentadoria,
prevista para meados de julho. 
São 37 normas regulamentadoras, conhecidas
como NRs, que reúnem 6,8 mil regras distintas
sobre segurança e medicina do trabalho.
Elas devem ser seguidas pelas empresas que
tenham empregados regidos pela CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho).
Para o governo, esse arcabouço regulatório
representa um grande potencial de multas a
empresas por fiscais do trabalho e uma carga que
impacta a competitividade dos produtos brasileiros.
Em maio, o presidente Jair Bolsonaro  (PSL) e o
secretário especial de Previdência e Trabalho,
Rogério Marinho, anunciaram o projeto de
mudanças nas normas. 
A ideia era colocá-lo em prática em junho, com a
publicação da nova NR 12, que trata de medidas de
proteção para garantir a integridade física dos
trabalhadores e a prevenção de acidentes na
instalação e uso de máquinas e equipamentos. 
O Congresso não precisa dar aval para alterações
nessas regras. 

Mesmo assim, o governo decidiu adiar o início
do processo para a metade de julho, quando o
Parlamento, que analisa a reforma, entra de
recesso.
A expectativa da equipe econômica é que a
proposta de reestruturação do sistema de
aposentadorias seja aprovada na Câmara antes
do dia 17. 
As primeiras mudanças nas NRs estão
engatilhadas, mas integrantes da equipe
econômica avaliaram que junho e o começo de
julho não seriam o momento correto para iniciar
as mudanças.
Interlocutores de Bolsonaro no Congresso
admitem que a discussão da reforma da
Previdência poderia ser contaminada caso o
governo apresentasse uma medida polêmica na
área trabalhista. 
O governo ainda não divulgou quais alterações
fará nas normas. Mas, além da NR 12, o pontapé
inicial será a revisão também das de número 1
(voltada a um regramento geral) e 2 (sobre
inspeção prévia nos ambientes laborais).
Além disso, o plano é alterar futuramente a
norma 3 (embargo e interdição a partir da
constatação de situação de trabalho que
caracterize risco ao trabalhador), a 9 (prevenção
de riscos ambientais), a 15 (atividades e
operações insalubres), a 17 (ergonomia no
ambiente de trabalho), a 24 (condições
sanitárias e conforto no local de trabalho) e a 28
(fiscalização e penalidade).
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Normas seriam alteradas em junho, mas estratégia é evitar atrito
no Congresso



Governos anteriores já fizeram modificações nas
NRs, de acordo com um levantamento do
Fundacentro, órgão público de pesquisa sobre
medicina do trabalho que participou da criação das
NRs na década de 1970.
Nos anos 1990, foram publicadas 54 portarias.
Entre 2000 e 2009, 56. De janeiro de 2010 a junho
de 2016, 60. 
Marinho afirmou em maio que as alterações seriam
apresentadas em junho. São normas, disse, que
“afetam desde uma padaria até um forno
siderúrgico e, pela sua diversidade e complexidade,
impactam diretamente na produtividade das nossas
empresas”.
Ele argumenta que o empresário brasileiro gasta o
dobro que uma indústria estrangeira para implantar
a máquina, o que reduz a produtividade do país.
A ideia é flexibilizar as regras quando uma máquina
é importada. As normas foram criadas pelo governo
federal em 1978, para prevenir acidentes.
Tiveram como base as regras estabelecidas na
construção da usina de Itaipu.  As condições de
trabalho na época levavam frequentemente a
acidentes no canteiro de obras, com mortes. 
As mudanças vêm sendo acompanhadas com
atenção e preocupação por entidades da sociedade
civil e órgãos do poder público, disse o procurador
Leonardo Osório Mendonça, coordenador nacional
de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do MPT
(Ministério Público do Trabalho).
Segundo o MPT, de 2012 a 2018, as despesas com
afastamentos acidentários custaram R$ 732
milhões à Previdência Social.

De 2006 a 2017, 8 milhões de acidentes de
trabalho foram registrados.  Máquinas e
equipamentos são a principal causa. 
Mais influente no Congresso, a bancada
ruralista tem se reunido com o governo para
discutir as mudanças nas normas de
trabalho. Outro defensor da alteração nas NRs é
o empresário Luciano Hang, dono da rede de
varejo Havan e apoiador da campanha do então
candidato Jair Bolsonaro. 
Em evento realizado em março com presença
do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
ele demandou uma lista de ações para
desburocratizar a vida dos empresários. 
Entre elas, estava a revisão das NRs e o fim do
eSocial —sistema de envio de dados
trabalhistas que o governo já anunciou que vai
simplificar. 
Por pressão do Congresso, o governo corre para
apresentar na próxima semana uma
simplificação nesse sistema. Caso contrário,
parlamentares passarão a avaliar o fim do
eSocial, considerado burocrático. 
Integrantes da equipe do ministro da Economia,
Paulo Guedes, preparam um corte de 50% nas
informações demandadas pelo governo federal
das empresas.  Hoje, cerca de 1.800 dados
chegam a ser solicitados, dependendo da
companhia.
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INSS tem pressa para começar pente-fino nas aposentadorias

O pente-fino nos benefícios com indícios de
irregularidade vai começar “o mais rápido possível”,
afirmou nesta quinta-feira (4) o diretor de
atendimento do INSS, Clóvis de Castro Júnior.
Criado em janeiro, por medida provisória do
presidente Jair Bolsonaro, o programa de revisão
só se tornou viável na última terça (2) com a
aprovação pelo Congresso da previsão de gastos
de R$ 223,8 milhões para o pagamento de bônus a
servidores que participarem do pente-fino.
Nele, servidores administrativos vão revisar
benefícios com indícios de irregularidades
apontados pelo TCU (Tribunal de Contas da União)
e por outros órgãos fiscalizadores da
administração pública.
“As partes mais difíceis já foram concluídas”, disse
Castro Júnior. “É questão de burocracia interna”,
comentou. 
O início da revisão, que poderá ocorrer em poucas
semanas ou até mesmo em alguns dias, também
traz a possibilidade de destravamento da fila de
espera por aposentadorias.
Além de revisar casos suspeitos, o programa
permite o pagamento de bonificações a servidores
que realizarem análises de pedidos parados há
mais de 45 dias —prazo oficial do INSS para a
resposta aos requerimentos.
Hoje, a espera média por resposta está na casa dos
cinco meses. A expectativa é que a bonificação,
paga a servidores que realizarem jornadas ou
análises extraordinárias,

ou seja, que façam hora extra,  compense as
baixas nos quadros do órgão devido a pedidos
de aposentadoria de funcionários. “Nós
estamos fazendo isso para apagar um
incêndio”, afirmou. 
Sem previsão de abertura de concurso para
repor quadros de funcionários, o INSS aposta na
automação do atendimento para atender aos
segurados.
Em 2018 o INSS realizava cerca de 6.000
atendimentos automáticos por mês. Neste ano,
o número de atendimentos sem a participação
de funcionários alcançou a marca de 130 mil.
“Queremos que a maioria dos atendimentos
ocorra de forma automática, não vamos contar
com bônus a vida inteira”, disse o diretor. 
Entenda as revisões
O pente-fino é dividido em duas frentes:
revisões de benefícios por incapacidade e
análises de aposentadorias e pensões com
suspeita de irregularidades.
Na frente voltada aos casos de incapacidade
(aposentadorias por invalidez e auxílios-
doença), beneficiários que não passam por
perícia há mais de seis meses poderão ser
chamados para serem examinados. Peritos
previdenciários receberão bônus de R$ 61,72
por exame realizado.
As revisões de aposentadorias e pensões  com
indícios de irregularidades serão realizadas por
servidores dos setores administrativos do INSS.
Cada processo revisado renderá bonificação de
R$ 57,50 ao funcionário.
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Revisões começarão o mais rápido possível, segundo diretor de
atendimento
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