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Dados, ética e inteligência artificial

Os anseios pela proteção de dados pessoais tem
movido os acadêmicos ao esforço na identificação
de premissas para o uso consciente de decisões
automatizadas.
Em 2014 já eram ponderados que algoritmos não
são isentos de subjetividade, ficção
cuidadosamente construída, porquanto a seleção
dos dados no processamento dos dados, é
imprescindível no processo de aprendizado de
máquina.
O ensino da máquina prescinde supervisão. Ou seja,
é fornecer os dados à máquina e orientar como
organizar os dados nas premissas estabelecidas.
A preocupação ética decorre da inovação
irresponsável que corrompe direitos, especialmente
o direito à privacidade.
A harmonia entre ética e inteligência artificial é
fundamental para os limites sociais e novas
tecnologias
A harmonia entre ética e inteligência artificial é
fundamental para os limites sociais e novas
tecnologias. O avanço tecnológico não colide com
a ética; antes revela-se fundamental para a
perenidade.
Em 22 de maio deste ano, a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
divulgou importante documento, sugerindo limites
éticos para o uso de inteligências artificiais (IA).
O documento é importante porquanto é um esforço
internacional sobre o uso de IA e a promoção sob
os ideais democráticos e direitos humanos.
Os valores base foram definidos como:

1. sustentabilidade no desenvolvimento,
crescimento inclusivo e bem-estar;
2. imparcialidade e centralidade no controle
humano;
3. transparente e hábil a justificar lógicas no
processo decisório;
4. robusto quanto à segurança e justiça na
decisão automatizada;
5. responsabilidade e prestação de contas do
controlador do dado.
Além dessas premissas, a recomendação
preocupou-se em propor que as políticas
nacionais ou firmadas por entes e classes
privadas adotem os parâmetros ao uso de IA
quanto ao investimento em pesquisa e
desenvolvimento da tecnologia; fomento no
ecossistema digital; construção de políticas
específicas; capacitação humana, profissional
para a transformação digital, e; cooperação
internacional para o desenvolvimento.
No ano de 2016, publicou-se um documento
listando preocupações do uso de IA. O
desemprego foi listado em razão de que o
aumento da tecnologia aumentará a exigência de
candidatos qualificados a tarefas estratégicas, à
medida que o trabalho repetitivo será escasso.
Outro ponto citado na reflexão foi a relação do ser
humano com aumento do tempo livre, porquanto
as máquinas trarão este recurso. No entanto, a
civilização humana, por séculos vende o seu
próprio tempo em troca de bem ou dinheiro que
suporte o sustento próprio e o de sua família.
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A transição a realidade da chamada sociedade pós-
trabalho oportunizará aos cidadãos a
ressignificarem as razões da própria existência,
diametralmente oposto à venda do tempo. Por fim,
a transição incorrerá no questionamento dos
sucessores quanto às barbáries de comercializar o
próprio tempo somente em troca de dinheiro e
sustento.
O ponto de reflexão é que na sociedade pós-
trabalho serão necessários a implantação de
políticas de desenvolvimento e inovação,
especialmente quando tais alterarão a estrutura
econômica da sociedade atual.
Em excelente artigo científico escrito pelos autores
Bruno Ricardo Bioni e Maria Luciano, admitiu-se o
empréstimo do princípio da precaução, muito
utilizado em questões de meio ambiente para o
mundo da inovação e tecnológico.
Deste cenário surge as reflexões sobre a Lei Geral
de Proteção de Dados e a revisão das decisões
automatizadas proposta no artigo 20 da citada lei.
A LGPD não apresentou qualquer solução prática, o
que nos leva a pensar que caberá ao detentor da
tecnologia demonstrar a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD) um relatório de impacto
específico sobre a situação informando as
premissas lógicas utilizadas para o aprendizado da
máquina e a tomada de decisão extraído do recurso
através de IA.
Há um projeto de lei norte americano que projeta o
tipo de relatório de impacto quando houver decisão
automatizada por um algoritmo de IA, mas sem
conclusões até o fechamento deste artigo.

A atual formatação da Lei Geral de Proteção de
Dados, embora pudesse cuidar de novas
tecnologias com maior rigor, poderá constituir um
vetor protetivo sobre a aplicação de IA em
processos decisórios, especialmente para
esclarecer ao titular do dado quais foram os
parâmetros utilizados, evitando o desconforto
social visto hoje em dia quanto a restrições de
empresas ao uso de serviços ou aquisição de
produtos sem o detalhamento das justificativas.
Estamos diante de um momento histórico, cuja
preocupação é o estabelecimento de valores para
que a tecnologia seja utilizada em amplitude.
Mais do que isso, é reconhecer que a própria
invenção humana ressignificará o papel do
homem em sociedade, sem descuidar que esses
titulares preservem o que por ora nos é
impensável abdicarmos: os direitos humanos.
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A responsabilidade tributária de grupos econômicos de fato

A coluna de hoje pretende abordar um tema
bastante espinhoso e cuja discussão, embora
recorrente no âmbito da 3ª Seção do Carf, também
é alvo de calorosos debates nas demais seções
daquele tribunal administrativo. Trata-se da
discussão acerca do conceito de “interesse
comum” para fins de responsabilização tributária
de grupos econômicos de fato.
É muito comum, em certas autuações fiscais,
verificar-se a responsabilização de diferentes
pessoas jurídicas ao fundamento de existir um
grupo econômico de fato e, por conseguinte, um
“interesse comum” entre tais pessoas na realização
do fato gerador que enseja a correlata autuação.
Em regra, sob uma perspectiva normativa, tais
exigências costumam se fundamentar no disposto
no artigo  124, inciso I do Código Tributário
Nacional.
A partir deste marco, a discussão comumente
travada nos recursos que chegam ao Carf é no
sentido de delimitar a extensão semântica da
expressão “interesse comum”, ou seja, se para fins
de incidência do aludido dispositivo bastaria a
existência de um interesse econômico ou se, em
verdade, haveria a exigência de um interesse
jurídico a fundamentar a citada responsabilização.
Pois bem.
Na 3ª Seção do tribunal, o Acórdão
Carf  9303 -008.391, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, dá a tônica da discussão. Embora
tenha tratado de responsabilidade tributária de
pessoa física com o fito de afastá-la no caso em
concreto, aquele colegiado, 

por unanimidade de votos, prescreveu que
naquele específico caso não haveria elementos
para comprovar que ele tinha interesse comum na
situação que constitua a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, pois não há
provas de que ele se beneficiava dos resultados
auferidos ou que participava dos lucros
decorrentes das operações irregulares,
caracterizadas como sonegação fiscal.
Do trecho alhures transcrito, resta claro que, para
aludido colegiado, o conceito de interesse comum
está relacionado com a ideia de interesse
econômico, haja vista que o elemento
fundamental para delimitar a ratio do julgado foi
no sentido de o responsabilizado não auferir
vantagens econômicas com a prática do fato
gerador realizado pelo contribuinte.
No âmbito da 1ª Seção é exemplar o Acórdão
Carf  1301 -003.472. Neste caso em particular, o
relator deixou expressamente consignado que o
conceito de “interesse comum” não é equivalente
ao de interesse econômico, bem como que o
simples fato de pessoas integrarem o mesmo
grupo econômico, por si só, não é suficiente para
a responsabilização solidária. Conclui, ainda, que
para que haja o citado interesse comum é
necessário a configuração de uma das duas
hipóteses a seguir:
(i) a existência de um interesse direto e não
meramente reflexo na prática do fato gerador, o
que acontece quando as pessoas atuam em
comum na situação que constitui o fato
imponível; e, ainda
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(ii) quando há um interesse indireto na prática do
fato gerador, mas desde que
(ii.i) reste configurada a existência de uma
confusão patrimonial; e/ou
(ii.ii) fique provado o benefício do responsabilizado
em razão da existência de fraude, sonegação ou
conluio.
No caso mencionado acima, o colegiado, por
maioria de votos, entendeu que haveria o interesse
comum em razão da configuração de uma fraude,
na medida em que teria restado provado que a
empresa responsabilizada teria atuado como
intermediária em um esquema para a emissão de
notas frias, emissões essas incompatíveis com a
estrutura operacional da responsabilizada.
Interessante destacar que o voto dissidente, objeto
de declaração, não diverge das questões
conceituais desenvolvidas pelo relator, mas conclui
em sentido diametralmente oposto apenas por não
coadunar com a qualificação jurídica atribuída as
provas do caso, na medida em que entendeu pela
inexistência da referida fraude.
Também é bastante interessante o Acórdão Carf
1402 -002.511. Aqui o colegiado, por maioria de
votos, afastou a acusação de grupo econômico e,
por conseguinte, de interesse comum para fins de
responsabilidade tributária ao fundamento que para
ocorrer a responsabilização solidária prevista no
artigo 124 do CTN é necessária a constatação e a
prova da participação conjunta de pessoas, como
referido na sua redação, quando da ocorrência do
fato gerador, devendo serem estas diretos co-
partícipes das infrações percebidas pelo Fisco.

Em suma, referido voto parte da premissa que o
interesse apto a ensejar a responsabilização
tributária não é o meramente econômico, mas é
aquele de viés jurídico, o que se configura com a
partilha do mesmo fato gerador do tributo pelos
diferentes sujeitos passivos, o que está em
sintonia com a tradicional doutrina para o tema.
Aludido voto deixa claro que, embora no caso em
questão havia uma nítida “relação de controle,
dentro de um inegável ambiente de grupo
empresarial”, o que, ainda conforme destacado no
voto, poderia até implicar a eventual configuração
de uma confusão patrimonial entre as empresas
autuadas, mas que tal fato, per se, não se
enquadraria no tipo do artigo 124, inciso I do CTN.
Embora não explicite isso, quer parecer que a
citada decisão parte do pressuposto que o
fundamento legal para a configuração de
responsabilidade tributária de grupos econômicos
de fato seria o artigo 50 do Código Civil, e não o
artigo 124, inciso I do CTN.
Por fim, no âmbito da 2ª Seção do Carf, convém
destacar o Acórdão  9202 -006.946, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Segundo o
entendimento lá esposado por maioria de votos,
na hipótese de grupo econômico, a
responsabilização poderia pautar-se em um dos
dois incisos do artigo 124 do CTN. Na hipótese de
fundamentação com base no inciso I do citado
prescritivo legal, o ônus probatório quanto à
existência de um interesse comum seria do Fisco,
o que, no caso em julgamento, não teria ficado
provado. 
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Por sua vez, tal responsabilização também poderia fundar-se no inciso II do artigo 124 do CTN, o que
demandaria a conjugação de tal dispositivo com o prescrito no artigo 30, inciso IX da Lei 8.212/91.
Nesta hipótese, segundo maioria do colegiado, a fiscalização estaria desonerada de provar a
existência do citado “interesse comum”, seja qual for o seu conteúdo.
 
Da análise dos sobreditos julgados é possível constatar que a discussão ainda é dividida no Carf e
que poderia ser assim delimitada:
 
·         parte do tribunal entende que para a configuração de “interesse comum” bastaria a existência
de um interesse econômico por parte do responsabilizado na ocorrência do fato gerador do tributo;
 
·                 por sua vez, parcela do tribunal entende que não bastaria a existência de um interesse
econômico, cobrando, pois, a existência de um interesse jurídico, o qual poderia ser configurado pela
existência de uma confusão patrimonial ou mesmo uma coparticipação na realização do fato gerador
do tributo; e, por fim
 
·                 há ainda uma terceira corrente que admite a possibilidade desta responsabilização com a
supressão desta discussão (interesse econômico x interesse jurídico), desde que a exigência fiscal
tenha se pautado no artigo 124, inciso II do CTN, c.c. o artigo 30, inciso IX da Lei 8.212/91.
 
Tal divergência jurisprudencial, embora não seja desejável para fins de segurança jurídica, é em certa
medida compreensível, já que se trata de um tema bastante complexo e até hoje muito debatido tanto
no âmbito doutrinário quanto na seara judicial.
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Impasse sobre limites em banda larga

O serviço de conexão à internet em banda larga fixa
continua a criar impasse entre consumidores,
operadoras de telecomunicações, reguladores e
legisladores. O usuário contrata seu plano de
internet fixa por velocidade, mas não é fácil saber
se precisa de 10 megabits por segundo ou 500
Mbps.
Quanto mais veloz, mais caro o plano. E se atingir o
limite da franquia, ou seja, a capacidade
contratada? As regras são falhas e não dão uma
direção. E boa parte dos clientes está insatisfeita
com a qualidade do serviço.
Toda a cadeia de dados na banda larga fixa é
baseada em velocidade,
megabits por segundo, e não na quantidade de
dados trafegada, como ocorre na rede móvel.
Desse modo, não há razão para ter outro modelo de
negócio, estabelecer um limite de franquia, diz
Diogo Moyses, coordenador do programa de
Telecom e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec). Em sua opinião, não
há problema de espectro na rede fixa, então, uma
limitação de franquia estaria se baseando em uma
escassez artificial.
"Uma conexão que normalmente tem 100 Mbps de
velocidade jamais poderia ser reduzida a 300 Kbps
[quilobits por segundo], afinal, uma opção de
redução a uma velocidade ridícula não é uma
opção", diz ao Valor o deputado federal André
Figueiredo (PDT-CE), que foi ministro das
Comunicações do governo Dilma. Ele é o relator do
Projeto de Lei (PL) 7182/2017, que proíbe a
limitação de franquia de consumo nos planos de
banda larga fixa. Na semana passada, deu parecer
favorável ao projeto.

Ao menos cinco projetos sobre o limite de
franquia para o serviço tramitam no Congresso
desde 2016, mas não conseguem avançar.
Interesses contrários de políticos, reguladores e
prestadores do serviço deixam o consumidor
inseguro sobre o que virá a seguir. Nos últimos
dias, as tentativas de levar os projetos à votação
fracassaram.
Logo após dar seu parecer, Figueiredo pediu para
a Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática (CCTCI) não colocar a
matéria na pauta para votação. Argumentou que
vários grupos interessados queriam conversar
com ele, disse uma fonte.
São as prestadoras de telecomunicações e os
pequenos provedores, diz o deputado André
Figueiredo ao Valor, destacando que já havia
conversado com esses grupos em junho. "O
motivo real de não ter pedido a pauta é a intensa
agenda legislativa que estamos passando nesses
dias, com a reforma da Previdência, que muitas
vezes impossibilita minha participação nas
discussões da CCTCI", diz ele. A inclusão na pauta
deve ocorrer após o recesso parlamentar.
Questionado se pensa em mudar seu parecer, o
relator respondeu "de forma alguma".
Uma medida cautelar proibiu em 2016 a prática de
limites na internet fixa até que a Anatel se
posicionasse
Esse projeto teve origem no Senado (PLS
174/2016), por iniciativa do senador Ricardo
Ferraço (PSDB-ES). 
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Na Câmara, obteve parecer favorável do relator
Rodrigo Martins (PSB-PI) e foi aprovado pela
Comissão de Defesa do Consumidor, em 2017. Em
seguida, foi para a CCTCI, tendo passado por quatro
relatores - o último deles foi André Figueiredo.
Em seu relatório, Figueiredo destaca que a
polêmica em torno da franquia de banda larga
começou em 2016, quando as operadoras
anunciaram que mudariam o modelo do serviço.
Na ocasião, para vencer suas rivais, a Vivo lançou
em seus planos um pacote com capacidade
acentuada de transmissão de dados e franquia
livre. Algumas concorrentes a seguiram.
Mas o volume de tráfego cresceu muito.
Pressionada pelas empresas, a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) permitiu o
estabelecimento de limites. Isso se deu por meio do
inciso III e os parágrafos 1º e 3º do art. 63 da
Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013. Esse
inciso autoriza as operadoras a adotarem a
franquia de consumo em seus planos. Os usuários
e os movimentos sociais reagiram com força. O
assunto acabou repercutindo no Congresso.
O problema caiu no colo de João Rezende, que
presidia o conselho diretor da Anatel e também
comandou a agência. Para acalmar o mercado,
Rezende emitiu, em 2016, uma medida cautelar, ou
seja, proibiu a prática de limites na internet fixa por
prazo indeterminado ou até que a agência se
posicionasse definitivamente sobre o assunto, o
que nunca ocorreu.
Procurada pela reportagem, a Anatel não quis se
pronunciar.

As operadoras se posicionaram por meio do
SindiTelebrasil, sindicato que as representa: "Um
país tão desigual quanto o Brasil não pode ter um
único plano de acesso à internet para ricos e
pobres. A oferta apenas de planos ilimitados
condena à exclusão digital milhões de brasileiros
que não terão a oportunidade de usufruir de todos
os benefícios que a internet proporciona. O
consumidor deve ter o direito de escolher o plano
que atenda às suas necessidades e caiba no seu
bolso."
Ainda em 2016, quatro deputados fizeram
projetos de decreto legislativo (PDC) com teor
idêntico: sustar o inciso III e os parágrafos 1º e 3º
do art. 63 da Resolução 614. Na prática,
pretendem evitar que as prestadoras de banda
larga fixa possam estabelecer limites mensais de
download em seus planos.
No dia 17 de junho, a deputada Angela Amin (PP-
SC), relatora da Comissão de Ciência e
Tecnologia para o PDC 343/2016, do deputado
Marx Beltrão (PMDB/AL), emitiu seu parecer pela
rejeição da matéria. A relatora apensou os demais
projetos por conterem o mesmo teor: PDC 344,
PDC 347 e PDC 404. Para ela, a aprovação desses
projetos implicará na redução de transparência
das informações aos usuários.
Para Diogo Moyses, do Idec, "essa interpretação
tem a cara das operadoras, mas é inconsistente,
pois o regulamento é claro ao se referir à natureza
dos planos oferecidos aos consumidores."
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Juarez Quadros, ex-presidente da Anatel e ex-ministro das Comunicações, diz que infraestrutura de
banda larga é comparável à de água, esgoto e energia elétrica, na condição de bem essencial, pelo
Marco Civil de Internet. "Se não medir o que consome, afeta um serviço em que as empresas são
altamente competidoras entre si e regras de mercado são prejudicadas. E isso afeta o adequado
funcionamento do mercado e o interesse do consumidor."
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Siemens inaugura seu primeiro Centro de Experiência Digital na América Latina

A Siemens inaugura neste mês, em São Paulo, seu primeiro Centro de Experiência Digital na América
Latina. O espaço interativo, que já existe na América do Norte, Ásia e Europa, é projetado para mostrar
como as indústrias de manufatura e processo de todos os setores e tamanhos podem acelerar sua
transformação para a digitalização. Para a abertura da unidade em São Paulo, o investimento foi de R$
1 milhão.
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Justiça condena Vale por rompimento de barragem em Brumadinho

A Vale foi condenada pela Justiça do Estado de Minas Gerais a reparar todos os danos causados pelo
rompimento da barragem de rejeitos da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro
deste ano. A decisão foi do juiz da 6ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, Elton
Pupo Nogueira.
 
A decisão não determina valor a ser pago pela mineradora, porque, segundo o juiz, as consequências
da tragédia ainda não são passíveis de quantificação somente por critérios técnico-científicos.
 
O valor de R$ 11 bilhões foi mantido bloqueado, mas foi autorizado que a metade desse montante seja
substituída por outras garantias financeiras como fiança bancária ou investimento à disposição do
juízo. A Vale queria a substituição integral desse bloqueio em espécie. Além disso, o juiz indeferiu
pedidos de suspensão das atividades ou intervenção judicial na empresa.
 
De acordo com a nota publicada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a Vale não
negou a responsabilidade em relação aos danos causados pelo rompimento da barragem e relatou a
existência de um amplo estudo para diagnosticar todos os impactos decorrentes do desastre.
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Avianca e Anac travam queda de braço

A Avianca Brasil, em recuperação judicial desde
dezembro de 2018, disputa uma queda de braço
com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), às
vésperas do leilão de seus ativos. A empresa
mantém o certame marcado para esta quarta-feira.
No leilão, a companhia pretende vender sete
unidades produtivas isoladas (UPIs), que terão
como principal "ativo" os horários de pousos e
decolagens ("slots") que usava nos aeroportos de
Congonhas, Guarulhos e Santos Dumont. A
empresa fará a venda 'sub judice', ou seja,
aguardando decisão judicial, apesar da Anac já ter
feito a redistribuição dos slots em Guarulhos e
Santos Dumont.
Existem questionamentos na Justiça de São Paulo
sobre a legalidade da Avianca incluir slots no leilão
de ativos. Esses questionamentos ainda não foram
julgados.
Procurada, a Anac informou que, após obter a
decisão favorável da Justiça na semana passada,
fez a redistribuição dos slots que estavam com a
Avianca Brasil.
Em relação aos slots de Congonhas, a agência
informou que fez uma consulta pública até 7 de
julho e agora analisa as contribuições recebidas
pelos interessados nos slots da Avianca. A Anac vai
usar esses dados para decidir como fará a
redistribuição dos slots em Congonhas, "em razão
de o aeroporto já apresentar um nível crítico de
concentração e altíssima saturação de
infraestrutura."
A redistribuição de slots feita pela Anac neste
momento é de caráter excepcional e vale para a
temporada atual de voos. 

A Anac distribui os slots duas vezes por ano. A
próxima redistribuição está prevista para outubro.
E mesmo para a próxima temporada, a Avianca já
perdeu tecnicamente o direito ao uso dos slots
em Congonhas, Guarulhos e Recife. De acordo
com dados da Anac compilados pelo Valor, a
Avianca perdeu o direito aos 268 slots que
operava em Congonhas, aos 840 slots em
Guarulhos e aos 110 slots em Recife. No
aeroporto Santos Dumont, a companhia já perdeu
o direito ao uso de 66,35% dos 211 slots aos
quais tinha acesso.
Para manter o direito de uso dos slots, a empresa
aérea que já opera em um aeroporto precisa
cumprir regras, incluindo manter um nível baixo
de cancelamentos de voos. Em Congonhas e
Recife, o limite de cancelamentos por temporada
é de 10% dos voos. Em Guarulhos e Santos
Dumont, o limite é de 20%.
A Avianca começou a cancelar voos com
frequência em 13 de abril, quando iniciou a
devolução da maioria dos aviões que usava para
empresas de arrendamento, por falta de
pagamento. Em 24 de maio, a Anac suspendeu
cautelarmente todos os voos da companhia, por
questões de segurança.
Com isso, a empresa ultrapassou os limites de
cancelamentos em todos os slots de Congonhas,
Guarulhos e Recife. No aeroporto Santos Dumont,
em 71 slots, os níveis de atrasos variam de 16% a
20%. Isso significa que, em alguns dias, a
companhia também perderá o direito ao uso
desses slots.
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Pela legislação vigente, a venda de slots é proibida e a sua distribuição só pode ser feita pela Anac.
Mas é permitido que uma empresa aérea transfira slots para outras empresas do mesmo grupo. Isso
viabiliza a criação das UPIs pela Avianca, com a transferência de slots para as novas empresas. Mas
não garante que os compradores dos ativos da empresa aérea terão de fato o direito aos slots.
 
Apesar das incertezas, Gol e Latam confirmaram que vão participar do leilão de ativos da Avianca.
 
Em um acordo aprovado pelos credores da Avianca Brasil, a Gol e a Latam se comprometeram, cada
uma, a fazer uma oferta mínima de US$ 70 milhões por uma UPI. As empresas também fizeram um
empréstimo à aérea de US$ 35 milhões cada uma, que seria descontado do valor final das UPIs
arrematadas, se o leilão se concretizar.
 
Em nota, a Gol confirmou que vai participar do leilão e afirmou que "acredita na legalidade do
processo" de venda dos ativos.
 
A Latam confirmou que vai participar do leilão. Em nota, acrescentou que, caso o leilão não ocorra,
"espera que a Anac siga as regras atuais de distribuição de slots, garantindo o princípio da segurança
jurídica".
 
A Azul afirmou que não participará do leilão "por não acreditar na legitimidade do processo".
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Acordo entre Mercosul e Europa movimenta escritórios de advocacia

O anúncio do acordo de livre comércio entre o
Mercosul e a União Europeia gerou uma
movimentação extra nos escritórios de advocacia.
As bancas têm recebido consultas tanto de
empresas que querem entrar no mercado europeu
como de companhias locais que têm medo de
perder espaço para a concorrência internacional.
"O acordo foi assinado sexta-feira [28 de junho] e na
segunda já havia três consultas na minha mesa",
diz a advogada Carla Junqueira, especialista em
direito internacional e sócia do escritório Mattos
Engelberg. Os mais interessados, segundo ela, são
os setores químico, têxtil, de metais e também as
empresas do varejo.
O tratado de livre comércio envolve os 28 países da
União Europeia e os quatro do Mercosul (Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai) - que, juntos, têm
aproximadamente 750 milhões de consumidores.
De acordo com a negociação, uma boa parte dos
produtos comercializados entre os dois blocos
ficará isenta da tarifa de importação. Haverá um
prazo de transição. O Mercosul prevê até 15 anos.
Já os países europeus se comprometeram com um
período mais curto, de dez anos, para redução da
tarifa.
Não há, no entanto, uma data certa para a
implementação desse acordo. O texto ainda
passará por uma revisão técnica e jurídica, será
traduzido para os idiomas dos países que são parte
dos dois blocos e depois ainda precisará ser
apreciado pelo parlamento de todos os envolvidos.
Mas o anúncio já foi suficiente para deixar o
mercado em polvorosa. O de vinhos, por exemplo,
bateu à porta do escritório Siqueira Castro.

A negociação do Mercosul com a União Europeia
prevê eliminar os 27% de Imposto de Importação
cobrados das garrafas que vêm de fora - o que
tende a tornar o negócio bem mais competitivo
para os brasileiros.
Um dos clientes da banca, a Vivant Wines, do Rio
de Janeiro, recebeu a notícia em meio a um
projeto de expansão. A empresa se lançou no
mercado há seis meses com a proposta de
descomplicar o consumo de vinho. Um formato
sem taça nem saca rolha. O vinho é vendido em
lata - produto novo no Brasil, mas já conhecido de
jovens dos Estados Unidos e Austrália.
A Vivant tem parceria com uma vinícola gaúcha e
faz o envase da bebida em São Paulo. Colocou no
mercado 75 mil latinhas de vinhos rosé, tinto e
branco. Pretende fechar o ano com mais de cem
mil unidades vendidas e faturamento de cerca de
R$ 1 milhão. A meta, para 2020, é vender 600 mil
latas e quintuplicar a receita.
Mas no meio do caminho poderá ter de enfrentar,
de igual para igual, a concorrência e expertise do
mercado de vinhos da Europa. André Nogueira,
um dos sócios-fundadores da Vivant, diz que o
problema, em si, não é a redução tarifária para o
produto de fora.
"O objetivo da nossa empresa é tornar o vinho fino
mais acessível e achamos que a redução do
imposto pode incentivar ainda mais o consumo
da bebida no Brasil", afirma. "O fato é que vai
mudar muito o cenário para a gente."
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O empresário teme que o fundo de R$ 150 milhões
anunciado pelo governo para fomentar o setor não
seja suficiente para atender todas as vinícolas do
país - cerca de 2,5 mil. Por isso entrou em contato
com o escritório de advocacia.
"A empresa está estruturando a sua operação.
Antes do anúncio do acordo havia estudo sobre
qual o Estado seria mais favorável para o negócio.
Agora, estamos fazendo novos estudos de
viabilidade econômica para saber se vale a pena
manter a operação no Brasil ou levar para fora do
país", detalha a advogada Bianca Xavier, do
escritório Siqueira Castro.
Esse setor tem uma peculiaridade fiscal que,
segundo a advogada, pode deixar o vinho brasileiro
até mais caro do que o europeu se o Imposto de
Importação for realmente zerado. Enquadra-se, em
alguns Estados, no regime da substituição tributária
- quando o primeiro da cadeia recolhe o ICMS por
todos os outros (distribuidor e varejo).
"Como o produtor não sabe qual será o preço final,
cria-se uma margem de valor agregado e essas
margens são, geralmente, muito altas", diz Bianca
Xavier. Para as vinícolas, que são as responsáveis
pelo recolhimento, a antecipação do imposto de
toda a cadeia tem impacto direto no caixa. Trava os
investimentos e faz com o que setor se torne
menos competitivo.
A advogada cita ainda que o pequeno produtor só
tem direito ao Simples Nacional, nesse setor, se
vender o seu produto para o atacado. "Muitas vezes
eles não se encaixam", comenta. "É preciso
repensar essas questões. Estudar o que pode ser
feito para que o mercado brasileiro consiga
competir de igual para igual com o de fora."

Especialista em direito internacional, a advogada
Carla Junqueira afirma que o governo tem se
mostrado mais aberto ao diálogo e em atender os
pleitos das empresas. Ela cita como exemplo a
publicação do Decreto nº 9.885, de junho, que
instituiu o Comitê Nacional de Investimentos da
Câmara Nacional de Comércio Exterior (Camex).
O órgão, que tem funções tanto consultivas como
deliberativas, poderá elaborar propostas de
políticas públicas, diretrizes e ações relacionadas
aos investimentos no país e também aos
investimentos brasileiros no exterior. "Só que as
empresas precisam entender que o governo é
reativo. Elas têm que ir até ele e pedir", diz a
advogada.
As companhias locais vão ter que reduzir os seus
custos para competir com o mercado europeu,
frisa Carla Junqueira. E se isso passa por
questões governamentais, afirma, os setores
precisam se organizar e formalizar os seus
pleitos. Há um movimento, desde o começo do
ano, por exemplo, da indústria brasileira para
reduzir o Imposto de Importação de insumos.
"Até pouco tempo, a indústria levava o seu pleito e
saía quase chorando. Havia proteção somente
para matéria-prima", comenta Carla Junqueira.
"Temos a sinalização, agora, de que isso está
mudando. A indústria muitas vezes precisa, por
exemplo, de um químico, um polímero ou uma
resina, com características diferentes do
produzido no Brasil e, para isso, tem de pagar 12%
só de Imposto de Importação, o que encarece o
produto para o consumidor."
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Na outra ponta, de empresas interessadas em entrar na Europa, a busca aos escritórios de advocacia
é principalmente por informações sobre como se preparar e estar pronto para quando as tarifas
estiverem reduzidas.
 
Existem critérios técnicos e certificações que precisam ser levados em conta, diz Carla Junqueira.
Mas não basta, segundo ela, estudar a legislação dos países de interesse.
 
"Tem que conhecer os padrões privados. As condições que são impostas pelo mercado e que não
constam em lei", alerta.
 
"Se isso não for feito, o empresário brasileiro, mesmo estando tecnicamente preparado, pode não
conseguir vender o seu produto."
 
Vera Kanas, sócia do escritório TozziniFreire, já foi procurada por empresas do setor automotivo e do
agronegócio. "Esse acordo é importante não só pela abrangência, mas por ser um cartão de visitas
para encorajar outros blocos a negociarem com o Mercosul", diz. "Pode se tornar um impulso para
negociações com o Canadá, por exemplo, um aprofundamento com o México, e um novo acordo com
a Coreia."
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Itamaraty prepara advogados para discussões internacionais

O Itamaraty, em parceria com os escritórios de
advocacia, envia profissionais para missões de
aprendizado em Genebra - sede da Organização
Mundial do Comércio (OMC). A preocupação do
governo brasileiro em preparar os advogados para
negociações internacionais existe desde o começo
dos anos 2000, em decorrência da disputa do
algodão travada com os Estados Unidos.
Mais de 200 profissionais já passaram por esse
programa de formação. As advogadas Carla
Junqueira e Vera Kanas fizeram parte da primeira
turma, que reuniu dez profissionais de grandes
bancas do país.
Era janeiro de 2003. Exatamente um ano depois de
o Brasil ter iniciado a disputa em decorrência dos
benefícios que eram concedidos pelos Estados
Unidos aos produtores de algodão, considerados
como incompatíveis com os acordos da OMC.
Os advogados passaram uma temporada de quatro
meses em Genebra. Eles acompanharam
negociações e mecanismos de aplicação das
regras internacionais. "Trabalhávamos em conjunto
com os diplomatas", recorda Carla Junqueira, sócia
da área de direito internacional do escritório Mattos
Engelberg.
O relato da participação da advogada no curso de
formação do Itamaraty inclui pesquisa e redação de
documentos enviados à OMC, acompanhamento de
diplomatas em reuniões nos comitês de regras e
barreiras técnicas e participação nos contenciosos
internacionais em que o Brasil era parte - seja como
demandante ou demandado.

De lá para cá, o Brasil se envolveu em mais uma
grande disputa na OMC. Desta vez, em 2009, com
a União Europeia, sobre exportação do açúcar. O
curso do Itamaraty, a essa altura, já estava na sua
7ª edição. "São os grandes casos em que o Brasil
atuou na OMC até os dias de hoje", diz a
advogada Vera Kanas, sócia do escritório
TozziniFreire e também participante da primeira
turma.
O momento, agora, de um histórico acordo entre o
Mercosul e a União Europeia, afirma, é importante
para o mercado e também para os escritórios de
advocacia. "Vamos colher os frutos de estarmos
preparados para responder as consultas e atender
as necessidades das empresas", comenta Vera
Kanas.
Há uma aposta do mercado de que, com o
acordo, a área de direito do comércio
internacional ganhe protagonismo dentro dos
escritórios de advocacia. "É uma área
relativamente nova, que vem se consolidando nos
últimos 20 anos, mas que já está estabelecida",
frisa Carla Junqueira. "O acordo, certamente, vai
fazer com que fique ainda mais movimentada e
demandada."
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Conselho Federal OAB pede que PJe não seja obrigatório pra cálculos trabalhistas

O Conselho Federal da OAB encaminhou ofício ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)
solicitando a suspensão da obrigatoriedade do uso do sistema PJe-Calc para cálculos trabalhistas e
da vedação do uso de PDF e HTML para essa finalidade. A resolução 241/2019 prevê a adoção
exclusiva da plataforma a partir de 2020.
 
O requerimento da Ordem, feito no início de julho, é para que o PJe seja usado em caráter preferencial,
e não obrigatório.
 
“Manifestamos nossa extrema preocupação e discordância quanto a exigência do uso exclusivo e
obrigatório dessa ferramenta de cálculo - de alta complexidade e de difícil operacionalização. A
medida sobrecarrega ainda mais o grande esforço despendido pela advocacia para operar o processo
eletrônico” ressalta o documento.
 
O PJe-Calc é uma plataforma que permite o cálculo de valores e verbas decorrentes de ações
trabalhistas envolvendo rescisão de contrato, horas-extras e contribuições de INSS e Imposto de
Renda.
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Publicada, com vetos, lei que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Foi publicada nesta terça-feira (9/7) a Lei 13.853,
que cria a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD), órgão federal que vai editar normas
e fiscalizar procedimentos sobre proteção de dados
pessoais. A lei tem origem na Medida Provisória
869/2018 e foi sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro com nove vetos.
Editada no final do ano passado pelo então
presidente Michel Temer, a MP 869 altera a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei
13.709, de 2018), norma que regulamentou a forma
como as organizações (empresas, bancos, órgãos
públicos e outros) utilizam os dados pessoais. A
MP foi aprovada em maio pela Câmara e pelo
Senado, e saiu com diversas modificações em
relação à redação original.
Atuação
De acordo com a nova lei, entre as competências
da ANPD estão zelar pela proteção dos dados
pessoais, elaborar diretrizes para a Política
Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da
Privacidade e aplicar sanções em caso de
tratamento de dados feito de forma irregular.
A ANPD terá natureza transitória, podendo ser
transformada em autarquia vinculada à Presidência
da República após dois anos, a critério do governo.
O novo órgão terá a seguinte estrutura
organizacional: Conselho Diretor (órgão máximo de
direção), Conselho Nacional de Proteção de Dados
Pessoais e da Privacidade, Corregedoria, Ouvidoria,
órgão de assessoramento jurídico próprio e
unidades administrativas necessárias à aplicação
da lei. A ANPD será formada por diretores que
serão nomeados para mandatos fixos.

O Conselho Nacional de Proteção de Dados
Pessoais e da Privacidade será composto de 23
representantes, titulares e suplentes, de órgãos
públicos e da sociedade civil.
Vetos
Todos os itens vetados haviam sido incluídos
pelos parlamentares. Bolsonaro barrou o
dispositivo que permitia à ANPD cobrar taxas por
serviços prestados. A alegação do presidente foi
de que, devido à natureza jurídica transitória da
Autoridade, não seria cabível a cobrança de taxas.
Com isso, o órgão terá como principal fonte de
sustento o Orçamento da União.
Outro veto importante foi sobre o dispositivo que
proibia o poder público de compartilhar, com
outros órgãos públicos ou com pessoas jurídicas
de direito privado, os dados pessoais de
requerentes que utilizaram a Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527, de 2011). Bolsonaro
alegou que a medida afetaria “diversas atividades
e políticas públicas”. Ele deu como exemplo o
banco de dados da Previdência Social, que é
construído com informações pessoas
compartilhadas de outros órgãos.
Também foram vetados os dispositivos que
ampliavam o rol de sanções administrativas
aplicadas pela autoridade nacional. O Congresso
aprovou três novos tipos de punição: suspensão
parcial do funcionamento do banco de dados por
seis meses, suspensão do exercício da atividade
de tratamento dos dados pessoais também por
até seis meses, e proibição parcial ou total do
exercício de atividades relacionadas a tratamento
de dados.
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Bolsonaro afirmou que as novas sanções impossibilitariam o funcionamento de bancos de dados
essenciais a diversas atividades públicas e privadas, como os utilizados por instituições financeiras.
Atualmente a LGPD prevê, como sanção administrativa, advertência e multa de até 2% do
faturamento da organização.
 
Os nove vetos serão analisados agora em sessão do Congresso. São necessários os votos de pelo
menos 257 deputados e 41 senadores para derrubar um veto presidencial. Com informações da
Agência Brasil.
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1ª Seção do STJ julgará repetitivo sobre recebimento de benefício por incapacidade

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça vai analisar tema de Direito Previdenciário sob o rito dos
recursos repetitivos.  A questão submetida a julgamento está assim resumida: "Possibilidade de
recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter
substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em
período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o
deferimento do benefício".
 
A controvérsia tem como base os recursos especiais 1.786.590 e 1.788.700, sob relatoria do ministro
Herman Benjamin.
 
O presidente da Comissão Gestora de Precedentes, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou
que o tema apresenta expressivo potencial de multiplicidade, como comprovam diversos
julgamentos proferidos pelas turmas. 
 
Em seu voto, o ministro Herman Benjamin também enfatizou a multiplicidade de processos sobre o
tema. "A matéria em debate vem se apresentando de forma reiterada no STJ, materializa
controvérsia de grande impacto para o Regime Geral de Previdência Social e merece, assim, ser
resolvida sob o rito dos recursos repetitivos." Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
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PEC muda para atender bancada feminina

Prevista para começar ontem no plenário da
Câmara dos Deputados, a votação da reforma da
Previdência foi adiada para hoje e a aprovação
ainda é incerta. Ontem foi um dia de intensas
negociações: a bancada feminina arrancou o
compromisso de mudanças no texto, os
evangélicos protestaram por alterações na pensão,
bancadas pressionaram por outros projetos e o
governo liberou milhões de reais em emendas
orçamentárias em busca de apoio - o que levou a
acusações da oposição de que o presidente Jair
Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade
fiscal, ao liberar dinheiro não autorizado pelo
Congresso.
Maia costurou um acordo com o PSL do presidente
Jair Bolsonaro e os partidos do Centrão para que
não fizessem emendas à reforma no plenário e
votassem a favor do texto aprovado pela comissão
especial na semana passada. O objetivo era evitar a
pressão de corporações e agilizar a votação,
permitindo que fosse aprovado em dois turnos até
sexta-feira, mas isso levou a reclamação das
bancadas femininas e evangélica, que queriam
alterar as regras de pensão por morte e o cálculo
das aposentadorias.
O burburinho que se instalou entre os deputados
era que, se não podiam alterar a proposta com
emendas em plenário, não votariam a favor do texto
principal. O governo teve que ceder às mulheres,
que são 77 nesta legislatura e que ameaçavam
votar contra o projeto, o inviabilizando. São
necessários 308 de 512 votos para aprovar a
reforma.

A bancada feminina criticou pontos do projeto e
foi parcialmente atendida. Elas reclamavam que a
reforma autoriza que pensões por morte sejam
menores que um salário mínimo (R$ 998) e que
esse piso só estava garantido quando a pensão
for a única fonte de renda de toda a família. Pelo
acordo, a pensão não poderá ser menor que um
salário mínimo quando for a única fonte de renda
da pessoa, independentemente da renda familiar.
O ponto que terá maior impacto fiscal é o que
trata do tempo mínimo de contribuição. A reforma
aumentava este tempo para as mulheres se
aposentarem de 15 anos para 20 anos. O relator
Samuel Moreira (PSDB-SP) havia mantido a regra
atual, mas não alterado a mudança do cálculo,
que estabelece que, com até 20 anos de
contribuição, o benefício seria de 60% da média
salarial de contribuição, subindo dois pontos
percentuais para cada ano a mais de
contribuição. Com isso, o benefício integral de
100% só seria pago depois de 40 anos de
trabalho. Essa escadinha passará, se aprovada
emenda do PRB, a subir a partir do 16º ano de
contribuição e as mulheres terão direito a
aposentadoria integral com 35 anos de
contribuição.
Moreira disse que a economia prevista cairá em
R$ 20 bilhões em dez anos. O parecer aprovado
pela comissão prevê impacto de R$ 980 bilhões
em uma década.
Outras bancadas também passaram a pressionar. 

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



O PSD da Bahia disse que só votará a favor se o
governo se posicionar, publicamente, a favor de
sete projetos de lei que darão mais dinheiro para os
Estados - alguns deles, transferindo recursos do
governo federal.
Para contentar a bancada e os deputados do
Nordeste, região mais resistente ao texto, a Câmara
aprovou ontem - após oito horas de discussão -
projeto de parlamentares do PSD da Bahia que
regulariza a realização de vaquejadas.
Por conta dessa votação anterior, os deputados só
começaram a discutir a reforma depois das 20h,
apesar de a sessão estar marcada para o início da
tarde. A oposição tinha uma série de requerimentos
para obstruir a votação e a previsão era que o
debate só fosse concluído por volta das 2h da
madrugada. A votação do texto, afirmavam os
líderes, só ocorrerá hoje.
O adiamento foi visto por partidos de oposição
como sinal de que não há votos suficientes para
aprovar a reforma, o que parlamentares a favor do
texto negavam. O grande problema, diziam esses
deputados, não é o texto principal, mas as emendas
em plenário.
O acordo com os partidos foi parcialmente exitoso
e o grupo do Centrão fará apenas dois destaques:
do SD, para propor uma regra de transição de 30%
de pedágio para todos os trabalhadores do INSS; e
do PL, para reduzir a idade de aposentadoria dos
professores de 57 anos para 55 anos. A primeira
emenda é dada como praticamente rejeitada,
enquanto a segunda preocupa, mas tem impacto
fiscal limitado.

PSL e PSD, que queriam fazer emendas para
flexibilizar as regras de transição para os policiais
federais, desistiram, mas parte de seus deputados
votará a favor de emenda do Podemos que tem o
mesmo objetivo. A bancada da bala, com cerca de
70 deputados, também está dando suporte a essa
iniciativa. O governo bateu-cabeça e, enquanto
Bolsonaro anunciava acordo para excluir os
policiais e tratar depois por projeto de lei, os
líderes do governo e o ministro da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, diziam não haver nenhum acerto.
Outra emenda negociada pela Confederação
Nacional dos Municípios (CNM) era incluir os
servidores municipais no projeto, evitando que os
prefeitos precisem fazer reformas próprias. Já os
Estados ficarão de fora e nem articuladores
políticos dos governadores atuavam mais para
reincluí-los na proposta ontem.
Deputados de oposição acusaram o governo de
liberar a execução de R$ 20 milhões em emendas
ao Orçamento para cada deputado que votar a
favor da reforma realizar obras em suas bases
eleitorais e de, nessa manobra, até cometer um
crime ao empenhar R$ 440 milhões para uma
ação do Ministério da Saúde que o Congresso só
tinha autorizado receber R$ 2 milhões. "Isso é
crime de responsabilidade fiscal e cabe
impeachment", disse o líder do Psol, Ivan Valente
(SP). A oposição recorreu ao Supremo Tribunal
Federal (STF) e Procuradoria-Geral da República
(PGR).

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

Fonte: Valor



Cadastro positivo inicia nova regra

O dia 9 de julho, provavelmente, vai ser lembrado nas reportagens de economia nos próximos anos
como o ponto zero de uma transformação significativa no crédito. Ontem foi o dia em que passou a
vigorar o cadastro positivo, que, na prática, funciona como uma lista de bons pagadores.
 
As expectativas relacionadas aos impactos da iniciativa são altas. Isso porque as estimativas são
superlativas. Segundo a Serasa Experian, o cadastro positivo vai gerar o impacto financeiro de uma
reforma da Previdência.
 
A mudança do sistema, de inclusão voluntária para obrigatória, em lei sancionada pelo presidente
Jair Bolsonaro, em 8 de abril, pode trazer um aumento de R$ 600 bilhões apenas em volume
adicional de financiamentos concedidos. Outros R$ 450 bilhões são esperados em termos de
aumento de receitas com impostos federais e mais R$ 206 bilhões em arrecadações estaduais ao
longo de dez anos. No total, o bolo atinge R$ 1,3 trilhão nos cálculos da Serasa.
 
O crédito pode se expandir para 66% do PIB dos atuais 47% no período. O cadastro foi criado em
2011 para tornar mais transparente o perfil dos consumidores junto às instituições financeiras. No
sistema, o usuário tem uma nota de crédito, chamada de score, definida de acordo com o
pagamento das contas, como empréstimos, cartões, água, luz e telefone.
 
O bom pagador tem score mais alto. Até a nova lei, a inclusão nesse cadastro exigia a iniciativa do
consumidor, o chamado "opt-in". Com a mudança, todos os cidadãos já serão incluídos
automaticamente, mas, se quiserem deixar o sistema, poderão requerer a saída ("opt-out").
 
A partir de agora, os consumidores terão 30 dias para solicitar o desligamento do cadastro, antes
que o histórico comece a ser consultado. A exclusão é gratuita e pode ser feita a apenas um birô. De
maneira automática, o CPF é excluído dos demais também.
 
O cadastro positivo, porém, funciona apenas parcialmente. O sistema ainda aguarda regulamentação
do Banco Central, que, por sua vez, depende de um decreto presidencial, ainda sem data para
publicação. Desde ontem apenas as instituições não financeiras, como lojas e concessionárias de
serviços, começaram a enviar os dados aos birôs. Porém, enquanto o registro dos birôs junto ao BC
não for regulamentado, os bancos e instituições financeiras, que são reguladas pela autoridade, não
vão fornecer dados aos serviços.
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Reforma prevê seis regras de transição

A proposta da reforma da Previdência prevê seis
regras de transição para os novos critérios de
aposentadoria, que equiparam exigências do setor
público e privado e fixa idade mínima de 62 anos
para mulheres e 65 anos para homens, ao longo de
14 anos.
Caberá ao trabalhador optar por uma delas. O
tempo que falta de contribuição para se aposentar
e a idade serão relevantes na escolha. Para os
trabalhadores que pretendem se aposentar por
tempo de contribuição, a proposta de reforma
estabeleceu quatro possibilidades (uma delas
válida também para o servidores).
Uma delas considera um sistema de pontos, que
corresponde a soma do tempo de contribuição e da
idade. Considerando os dados do governo, para que
o funcionário solicite a aposentadoria por esse
critério, o resultado deveria ser, em 2019, de 96
pontos para homens e de 86 para mulheres. Esse
valor vai subindo gradualmente até atingir 105
pontos em 2028, e 100, em 2033, respectivamente.
No caso dos professores, há uma redução de cinco
pontos, ou seja, a soma do tempo de contribuição
com a idade se inicia, em 2019, com 81 anos para
mulheres e 91 anos para homens, desde que
comprovem, exclusivamente, o tempo efetivo no
exercício das funções de magistério na ensino
fundamental e médio. Os pontos sobem até atingir
95 pontos para professoras, e 100 pontos para
professores. A segunda regra de transição
considera o tempo de contribuição de 35 anos para
homens e 30 para mulheres, mas o cumprimento da
idade mínima sobe meio ponto a cada ano até
atingir 62 anos para mulheres (em 2031) e 65 anos
para homens (em 2027).

Por exemplo, se a reforma da Previdência já
estivesse promulgada, uma mulher poderia
solicitar o benefício neste ano se tivesse 56 anos
e tempo de contribuição de 30 anos. Os
professores têm uma redução de cinco anos na
idade.
Para quem está a dois anos de cumprir o tempo
de contribuição mínimo para a aposentadoria, o
governo permitirá o uso do fator previdenciário
(combinação da idade, tempo de contribuição e
expectativa de vida), após cumprimento de um
"pedágio" de 50% sobre o tempo que restante de
contribuição. O tempo de contribuição é de 35
anos (homens) e de 30 anos (mulher). Neste
caso, não há exigência de uma idade mínima. Por
exemplo, uma mulher com 29 anos de
contribuição poderá se aposentar aplicando o
fator previdenciário se contribuir por mais um ano
e meio.
Na aposentadoria por idade, hoje, os
trabalhadores da área urbana precisam cumprir
uma idade mínima de 65 anos para homens e 60
anos para mulher. Nesta modalidade de transição,
a idade mínima da mulher subirá gradualmente
até atingir 62 anos em 2023. Já o tempo de
contribuição para esses trabalhadores subirá
gradualmente e chegará a 15 anos para mulher e
20 anos para o homem.
No caso dos servidores públicos, a regra de
transição também terá um sistema de pontos. Em
2019, será de 96 pontos para homens e 86 para
mulheres. O valor vai subir gradualmente até
atingir 105 pontos para homens e 100 para
mulheres em 2033. 
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Hoje, o servidor já precisa cumprir uma idade
mínima de 55 anos, se for mulher, e 60 anos, se for
homem, desde que tenha cumprido o tempo
mínimo de 30 e 35 anos de contribuição
respectivamente. Ainda é exigido tempo de serviço
público de 10 anos e no cargo de 5 anos.
O relator da reforma na Câmara criou ainda uma
sexta regra de transição para atender tanto
servidores quando trabalhadores da iniciativa
privada que estejam próximos de requerer a
aposentadoria. O critério prevê o cumprimento de
uma idade mínima de 57 anos (mulher) e 62
(homem) e incidência de um "pedágio" de 100%
sobre o tempo que está faltando de contribuição
para que seja possível se solicitar a aposentadoria.
O tempo de contribuição que deve ser cumprido é
de 30 anos (mulher) e 35 anos (homem)
Mesmo com esse aceno do relator, os servidores
públicos ainda estão insatisfeitos com as duas
regras de transição criadas.
Os que mais reclamam são aqueles que
ingressaram até 2003 e têm direito hoje à
integralidade (último salário) e paridade (mesmo
reajustes concedidos para os que estão na ativa) e
terão que cumprir as idades mínimas finais de 62
anos para mulheres e 65 anos para homens para
manter esses benefícios.
Se optarem por se aposentar antes, ficarão com a
média dos salários recebidos durante a carreira. Os
servidores querem manter a integralidade e
paridade, sem a necessidade de atingir a idade
mínima. Por isso, pedem ao relator uma regra de
transição mais branda.
 

Na avaliação de especialistas em Previdência
Social, a quantidade de regras é excessiva, mas
reforma anteriores não foram tão abrangentes. O
entendimento é de que os critérios são de difícil
entendimento do trabalhador e de
operacionalização pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e regimes próprios.
O especialista em Previdência Luis Eduardo
Afonso, professor da Faculdade de Economia e
Administração da USP (FEA/USP), destacou que
as regras são complicadas. Por isso, o
trabalhador vai ter que avaliar cada critério e fazer
as contas para optar pela mais favorável.
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Dois sistemas devem substituir o eSocial

O governo definiu que no ano que vem colocará
dois novos sistemas no lugar do eSocial, o sistema
de prestação de informação e cumprimento de
obrigações tributárias, trabalhistas e
previdenciárias pelas empresas. O secretário
especial de Trabalho e Previdência, Rogério
Marinho, anunciou ontem que em seis meses o
governo vai apresentar um sistema novo para as
obrigações junto à Receita e outro para as
trabalhistas e previdenciárias.
Segundo ele, até o lançamento do novo programa, o
governo vai trabalhar ao longo desse segundo
semestre para reduzir entre 40% e 50% as
obrigações do atual sistema, que exige cerca de
900 informações e que vinha sendo fortemente
criticado pelo empresariado mais próximo do atual
governo.
"O eSocial como é hoje acaba. Em janeiro teremos
um sistema completamente novo", disse Marinho,
explicando que a ideia é que os dois novos
sistemas a serem criados serão bem mais simples
e deverão "conversar" entre si, evitando exigências
de informações redundantes. Além disso, a ideia é
que os investimentos feitos pela empresa para se
adaptar ao eSocial sejam todos aproveitados,
garantindo uma migração sem problemas. "Ter dois
sistemas não vai aumentar a complexidade", disse
Marinho.
As afirmações do secretário foram feitas após
reunião dele e outros representantes do governo
com o deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), relator
da MP da Liberdade Econômica (MP 881) e que
estava propondo a extinção desse programa.
 

Goergen disse que aceitou a sugestão do governo
e vai prever a extinção do atual sistema apenas
para janeiro, dando tempo para a elaboração das
novas modalidades, com a promessa de
simplificação do sistema atual.
Entre as informações que devem parar logo de
serem exigidas do atual programa estão os
números de título de eleitor e de PIS/Pasep. A
ideia é que só seja exigido o CPF. O governo
também suspendeu na semana passada a
entrada em vigor de mil outras exigências que
fariam com que o sistema atual ainda mais
pesado, com cerca de duas mil informações a
serem apresentadas ao governo, muitas delas já
disponíveis em sistemas de outras áreas.
Dados da área de saúde dos funcionários, por
exemplo, seriam exigidos e não mais serão, com
exceção da comunicação de acidente de trabalho.
Segundo Rogério Marinho, o novo eSocial terá
graus de complexidade diferentes por porte de
empresa, embora sendo mais simples e com
menos exigências para todo mundo, inclusive
para o empregador doméstico. "Nosso
compromisso é simplificar, desburocratizar para
permitir que o cidadão e o empreendedor se
sintam confortáveis", disse.
Goergen destacou, por sua vez, que preverá em
seu texto que informações já previstas em algum
sistema do governo não poderão ser solicitadas
em outro.
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O secretário especial de competitividade e
produtividade do ministério da Economia, Carlos da
Costa, elogiou o entendimento entre o governo e o
deputado e destacou que o eSocial estava sendo o
primeiro item de reclamação dos empresários,
seguido do chamado Bloco K (que trata de
informações sobre produção e estoque das
empresas, entre outras, e que o relator vai
determinar a extinção) e das normas
regulamentadoras da área trabalhista. "É um
anúncio extremamente relevante, pois é parceria do
Executivo com o Legislativo, com o setor privado",
disse Costa.
Rogério Marinho informou ainda que o acordo com
Jerônimo Goergen prevê também a criação da
carteira de trabalho digital. A ideia de fato já foi
incluída no relatório da MP 881, apresentado ontem
à tarde pelo parlamentar na comissão mista, que
deve votar o tema na quinta-feira.
Hoje, explicou, o instrumento existe apenas como
um aplicativo de celular que facilita ao trabalhador
ter acesso a suas informações, mas a ideia agora é
que o instrumento possa realmente substituir a
versão em papel e permitir a contratação pelo
empregador e a inserção de informações em meio
eletrônico. A medida, contudo, não fará com que a
versão em papel deixe de existir completamente. A
ideia é que as duas possibilidades convivam. Após
a aprovação do texto legal, o governo
regulamentará o novo instrumento.
O relatório do deputado também vai incorporar a
MP 876, que facilita o registro das empresas. "Mas
sem a polêmica questão dos vogais", disse
Marinho. 

Os vogais são representantes de entidades
empresariais nas juntas comerciais e o relatório
da MP 876 do deputado Áureo Ribeiro (SD-RJ)
previa que o instituto não seria mais obrigatório, o
que gerou polêmica com as entidades.
A MP 876 vence amanhã e diante da falta de
acordo sobre esse tópico e também por conta da
prioridade dada à reforma da Previdência, a
matéria não será votada pelos parlamentares.
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Relator reforça 'jabutis' em MP e propõe flexibilização de legislação trabalhista

O relator da Medida Provisória (MP) 881, apelidada
de "MP da Liberdade Econômica", Jerônimo
Goergen (PP-RS), voltou atrás na decisão de
diminuir os "jabutis" no texto e apresentou ontem
parecer que amplia a proposta de 18 para 71
artigos, com mudanças na legislação trabalhista,
tributária e até sobre os produtos vendidos em
farmácias.
Após crítica até do presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), sobre a quantidade de alterações,
dizendo que o projeto não seria aprovado assim,
Goergen tinha prometido "enxugar" o texto, mas
apresentou um parecer mais amplo em reunião
ontem da comissão de deputados e senadores que
analisa o projeto. A oposição pediu mais prazo para
analisar e, por acordo, a votação não ocorrerá mais
hoje e ficará para amanhã, às 10h.
O novo texto libera o trabalho aos domingos e
feriados, diz que a legislação trabalhista será
substituída pelo direito civil para funcionários com
salário superior a R$ 30 mil e autoriza que
empresas funcionem sem alvará (no caso das de
baixo risco, há dispensa de qualquer ato público,
enquanto as de risco moderado terão autorização
provisória e vistoria posterior).
A proposta ainda diminui o poder fiscalizatório dos
órgãos de Estado sobre as empresas: determina,
em muitos casos, que multas só poderão ser
aplicadas em uma segunda visita do fiscal e propõe
redução de 30% quando forem pagas em até 30
dias. Permite ainda uma série de recursos em
instâncias administrativas. O parecer cria até um
"regime especial de contratação anticrise" que diz
que, enquanto a taxa de desemprego não ficar
abaixo de

5 milhões de pessoas durante 12 meses, ficarão
suspensas regras trabalhistas, como a
contratação de experiência ter prazo máximo de
90 dias e a jornada reduzida dos bancários,
músicos, operadores cinematográficos e
jornalistas. Hoje são 13,5 milhões de
desempregados. Ele também anistia multas pelo
descumprimento da tabela do frete rodoviário e
diz que os contratos privados prevalecerão sobre
a lei sempre que ela estiver com a
constitucionalidade sendo discutida no Supremo
Tribunal Federal (STF) - que é o caso da própria
tabela, mas se aplica a outros setores. O parecer
altera a legislação sobre a desconsideração da
personalidade jurídica para dificultar que os bens
de proprietários de empresas sejam usados para
pagar dívidas delas.
A proposta ainda libera as farmácias de terem um
farmacêutico presencialmente em questões de
situações de emergência ou calamidade pública,
nos intervalos de jornadas dos farmacêuticos
presenciais e no período noturno, para os
estabelecimentos que operarem 24 horas por dia.
Além disso, permite que ofereçam outros serviços
ligados a saúde e que um ato do Ministério da
Saúde autorize a venda de outros produtos além
de remédios. A amplitude fez o parecer ser
criticado até por parlamentares favoráveis a tese
de mais liberdade para a economia.
"Conversamos com a equipe econômica. Vai
matar uma ótima MP com tantos jabutis", disse o
deputado Felipe Rigoni (PSB-ES). "Do jeito que
está vai acabar revogando até a Lei Áurea [que
acabou com a escravidão no país", afirmou.
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Senado busca protagonismo com reforma tributária

Em busca de protagonismo, o Senado decidiu
entrar na disputa pela paternidade da reforma
tributária. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), e líderes partidários resolveram
reapresentar proposta sobre o assunto, elaborada
pelo ex-deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), e
iniciar uma apreciação paralela à da Câmara sobre
o mesmo tema. A nova versão do texto foi
protocolada ontem mesmo, sob autoria do
presidente da Casa, e recebeu 64 apoiamentos de
senadores que participaram e referendaram as
negociações.
A proposta de Hauly tramitou na Câmara até o ano
passado e chegou a ser aprovada em comissão
especial, mas estava parada desde o fim da última
legislatura por não ter caído nas graças do
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), apurou o Valor. No lugar, Maia
patrocinou uma nova proposta de emenda à
constituição (PEC), assinada pelo líder do MDB na
Câmara, Baleia Rossi (SP), com base em estudo do
economista Bernard Appy, do Centro de Cidadania
Fiscal (CCiF). Com essa iniciativa do Senado, na
prática, agora o Congresso irá analisar duas
propostas diferentes sobre um mesmo assunto. A
decisão dos senadores, com aval de Alcolumbre,
abre um flanco de conflito com a Câmara. Em
resposta, Maia determinou, quase que
simultaneamente, a instalação da comissão
especial que analisará a proposta de reforma de
Rossi e Appy. Após a instalação, será eleito o
presidente do colegiado, que, por sua vez, escolherá
o relator -  o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB),
líder do bloco da maioria na Câmara, deve ser o
indicado para o posto.

A articulação dos senadores envolveu tanto
parlamentares do governo como da oposição,
além de ter recebido apoio até mesmo do líder do
governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE), companheiro de partido de Baleia
Rossi.
"Essa iniciativa vai de encontro ao interesse do
governo. O governo vai priorizar as agendas de
desestatização e simplificação tributária. O
Senado vai discutir e o governo trará suas ideias",
disse. A reportagem apurou que uma das ideias é
abrir uma "janela de oportunidade" para o governo
entrar no debate. Uma das possibilidades
discutidas é que o secretário de Receita, Marcos
Cintra, aproveite para sugerir modificações no
texto, já que ele vinha prometendo apresentar
uma proposta do governo sobre a mesma
questão. Por conta disso, Cintra deve se reunir
com os senadores na semana que vem. Já Appy
será ouvido pelos senadores numa reunião hoje, à
tarde. Apesar de todo esse contexto, Alcolumbre
negou que o assunto seja alvo de disputa por
protagonismo entre as duas Casas.
""A Câmara dos Deputados é uma casa legislativa
e o Senado é outra casa legislativa. Neste quesito,
reforma tributária, a casa da federação é o
Senado. Foi levantada a hipótese de
mergulharmos nesse tema da reforma tributária
como casa da federação. Não há disputa de
protagonismo porque quem me conhece sabe que
não tenho vaidades pessoais", respondeu.
No mesmo dia, o presidente do Senado almoçou
com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e
admitiu que a tributária foi um dos assuntos
debatidos entre os dois.
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