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O Brasil na contramão e os incentivos fiscais às bebidas açucaradas

O imbróglio recente sobre a tributação dos
concentrados de refrigerantes, em sua extensa
maioria comercializados a partir de fábricas
localizadas na Zona Franca de Manaus, teve início
na gestão de Michel Temer, que reduziu a alíquota
do IPI incidente na circulação de tais bens para 4% -
antes da medida, os concentrados eram tributados
a 20%.
A medida gerou reação da indústria: a despeito da
redução nominal da alíquota, na prática, alegaram,
haveria aumento da carga tributária incidente sobre
o setor, pois uma alíquota menor significaria menos
créditos de IPI passíveis de apropriação na próxima
etapa da cadeia.
Em resposta às demandas da indústria, ainda em
2018, foi publicado o Decreto nº 9.514, que previu
redução gradual das alíquotas a partir de 2019:
entre janeiro e julho, 12%; entre julho e dezembro,
8%. Após, em 2020, seria retomada a alíquota de
4%, nos termos do Decreto nº 9.394/2018.
Recentemente, o governo de Jair Bolsonaro recuou
ainda mais. Em razão da publicação do Decreto nº
9.897, este ano, a alíquota de 8% somente será
aplicada até o fim do mês de setembro. Entre
outubro e dezembro, o IPI incidirá à alíquota de
10%.
Como já destaquei em outros textos nesta coluna, a
discussão passa pela adequada tributação de
alimentos ultraprocessados e as escolhas políticas
que o Brasil tem feito nessa área.
A tributação mais gravosa de bebidas açucaradas é
uma realidade mundial. Portugal, Reino Unido,
França, México e Chile são exemplos de países que
adotaram tal medida.

O modelo mais frequente é de um tributo
específico sobre a circulação ou produção do
bem, cujo objetivo geral é aumentar o preço do
produto, de modo a desestimular o consumo.
Há muita controvérsia em torno do tema e o
ponto central costuma estar na efetividade das
medidas na redução do consumo e,
consequentemente, nos índices de obesidade
do país.
A resposta a essa questão deve ser dada por
análises empíricas e o México é um caso
exemplar. Estudos publicados em 2017,
conduzidos por economistas do Instituto
Nacional de Saúde Pública daquele país,
atestam a efetividade da maior tributação na
redução do consumo: em 2014, ano de
introdução do imposto, a compra de água
cresceu 16,2%, em comparação com os anos de
2008 a 2012, e o consumo de bebidas
açucaradas caiu 6,3%. A maior redução ocorreu
em residências de baixa ou média renda.
Ao lado disso, há reflexões importantes a serem
feitas quanto ao desenho adequado do tributo.
Considerações sobre a alíquota, que não pode
ser simbólica, sob pena de não impactar o
preço, bem como sobre a forma e o momento
da tributação. Para que tenha sucesso, a
estruturação de uma política tributária desse
tipo deve ser amplamente debatida.
No Brasil, no entanto, estamos muitos passos
atrás. O debate atual sequer está centrado na
introdução de um "sugar tax".
Ele se concentra na perpetuação de benefícios
fiscais para bebidas ultraprocessadas. É
passada a hora de discutirmos a tributação
adequada desses bens.
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A aprovação do Decreto 9.897/2019 representa evidente retrocesso nesse debate. Ao possibilitar
alíquotas maiores incidentes sobre concentrados de refrigerantes, o governo concorda com o
acúmulo de créditos nos adquirentes de tais bens.
 
O fato de as grandes empresas estarem situadas na Zona Franca de Manaus e remeterem os
produtos sem a incidência do IPI, mas com a possibilidade de apropriação dos créditos fora da ZFM
(conforme recente decisão do Supremo), apenas piora o cenário em termos do incentivo a essa
indústria, ao lado do prejuízo aos pequenos produtores, localizados fora da região incentivada.
 
Em 2017, o Brasil foi pioneiro em se comprometer, perante a Organização Mundial de Saúde (OMS), a
adotar medidas efetivas para o combate à obesidade, como parte da “Década para Ações em
Nutrição 2016-2025”, da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o termo firmado com a
OMS, até 2019 o país envidaria esforços concretos no sentido de (i) estacionar o crescimento da
obesidade entre adultos, cujo nível, à época, era de 20,8%; (ii) reduzir em pelo menos 30% o consumo
de bebidas açucaradas entre adultos; e (iii) aumentar em pelo menos 17,8% a proporção de adultos
que ingerem, regularmente, frutas e vegetais.
 
Ceder a pressões do setor de bebidas açucaradas não ajudará o Brasil a atingir nenhuma dessas
metas. Seguiremos como aqueles que, em vez de discutir a tributação adequada e proporcional de
tais bens, opta pelo incentivo às bebidas ultraprocessadas, em detrimento da saúde e das contas
públicas.
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Os atuais desafios da indústria de fundos

É inegável que o desempenho econômico do Brasil
em 2019 não vem atendendo às expectativas do
mercado. Em que pese a agenda liberal do atual
governo e o otimismo pela aprovação da reforma
da previdência, o país ainda não deixou para trás
uma das mais relevantes crises de sua história.
Todavia, também é inegável que estamos
caminhando no sentido da liberalização e
desenvolvimento do mercado de capitais, ainda que
não na velocidade desejada.
Nesse contexto, a indústria de fundos de
investimento pode assumir papel de destaque para
que a economia brasileira possa, de fato, retomar
seu crescimento.
Atingimos, em 2019, a marca histórica de R$ 5
trilhões investidos em fundos de investimento, o
que representa aproximadamente 70% do PIB
brasileiro. O crescimento definitivo dessa indústria,
todavia, ainda passa pela solução de alguns
entraves há muito tempo conhecidos pelo mercado.
Esse movimento já se iniciou com a Medida
Provisória nº 881/2019 - conhecida como "MP da
Liberdade Econômica"-, mas ainda temos muito a
avançar.
A ausência de delimitação de responsabilidade
sempre foi um entrave para atrair novos
investidores ao mercado, sobretudo estrangeiros
O primeiro desafio da indústria de fundos consiste
no regime de responsabilização dos cotistas. No
Brasil, fundos de investimento não possuem
personalidade jurídica e, por isso, seus cotistas
podem ser obrigados a realizar novos aportes em
caso de prejuízos. 

A ausência de delimitação de responsabilidade
sempre foi um entrave para a atração de novos
investidores ao mercado, sobretudo
estrangeiros. Nas principais jurisdições
utilizadas para a estruturação de investimentos
via fundos - Estados Unidos, Luxemburgo, Ilhas
Cayman - a responsabilidade do investidor é, em
regra, limitada ao capital investido, conferindo
maior segurança e tornando-as mais atrativas
aos investidores.
Aplausos para a MP da Liberdade Econômica
nesse ponto. Uma de suas propostas é incluir no
Código Civil dispositivo que permita a limitação
da responsabilidade dos cotistas, desde que
previsto no regulamento do fundo. Sabe-se que
a MP ainda precisa ser aprovada pelo
Congresso Nacional e posteriormente
regulamentada pela CVM, mas, ao que tudo
indica, superaremos esse ponto que sempre nos
distinguiu, negativamente, da prática
internacional.
A importância exacerbada que a
regulamentação atual confere aos
administradores fiduciários de fundos é outro
tópico importante. No início da indústria, o
investimento em fundos era, em sua maioria,
oferecido por instituições financeiras
encarregadas de exercer praticamente todas as
atividades inerentes ao funcionamento do
fundo. Com base nesse modelo, a
regulamentação vigente prevê o administrador
fiduciário como figura central do fundo.
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Ocorre que o disposto na norma não mais se alinha
com a prática de mercado. Frequentemente, são os
gestores de recursos os responsáveis por idealizar
e estruturar os investimentos dos fundos. Assim, ao
conferir certos deveres e responsabilidades ao
administrador fiduciário, nossa regulação acaba
aumentando sua exposição a risco e,
consequentemente, desestimulando a prestação
desse serviço.
A relação risco/retorno está desbalanceada para o
administrador fiduciário: apesar de ser a figura com
a maior responsabilidade no fundo (incluindo
fiscal), é, via de regra, aquele que recebe a menor
remuneração. Vale destacar que em outras
jurisdições, o administrador fiduciário é figura
interna do fundo, sem papel de destaque perante
autoridades e investidores.
Precisamos, ainda, solidificar a aplicação de regras
que regulam benefícios tributários. Falta segurança
jurídica na aplicação dos conceitos de beneficiário
final para produtos incentivados, como FIPs para
investidores estrangeiros, ou mesmo regras de
isenção para pessoas físicas que investem em
certos fundos listados em bolsa. Aqui, residem as 
discussões mais acaloradas dos últimos meses na
indústria, tendo crescido as disputas com o Fisco.
Carecemos também de uma lei geral para regular
especificamente os fundos de investimento. Com
exceção dos fundos imobiliários e de leis de cunho
fiscal que disciplinam certos produtos, os principais
dispositivos legais aplicáveis aos fundos são o
Código Civil e a Lei do Mercado de Capitais. 

Esta cita os fundos de investimento em apenas
dois artigos. Já o Código Civil sequer lhes faz
referência. A contribuição do Código Civil
consiste na importação das regras para
condomínios civis, aplicáveis aos fundos em
virtude de sua natureza condominial no Brasil,
as quais muitas vezes não se coadunam com o
modo de funcionamento dos fundos.
Apesar dos pontos abordados, são inegáveis os
avanços da indústria de fundos nos últimos
anos, com destaque para o crescente
alinhamento entre CVM, Anbima e ABVCAP e a
própria edição da MP da Liberdade Econômica -
e sua posterior conversão em lei, caso não haja
surpresas em sua tramitação no Congresso.
Fato é que, para superarmos os entraves, não há
modelo estrangeiro a ser copiado ou um único
caminho a ser percorrido.
É certo, porém, que as idiossincrasias do
modelo brasileiro precisam ser revistas para
aproximarmos nossa indústria aos padrões
internacionais e assim torná-la cada vez mais
atrativa para investidores nacionais e
estrangeiros. Com isso, facilitaremos a atuação
daqueles que financiam a economia real - papel
de destaque da indústria de fundos – e
atenderemos às projeções de crescimento para
o Brasil nos próximos anos.
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Estácio busca novos negócios

A Estácio, segunda maior companhia de ensino
superior privado do país, criou uma marca para a
sua holding, com o objetivo de abrir novas frentes
de negócios e atingir públicos distintos. O grupo
passa a se chamar Yduqs, com suas atuais
instituições de ensino mantendo a marca Estácio.
Hoje a empresa atua em cursos presenciais,
educação a distância e pós-graduação, com 560 mil
alunos no país e receita líquida de R$ 3,6 bilhões
em 2018.
A mudança abre um leque de opções à companhia,
que poderá, por exemplo, fechar a aquisição de
uma faculdade premium e manter a bandeira
original. Até agora, todas as instituições de ensino
adquiridas tiveram suas marcas convertidas para
Estácio. No setor de educação, a força do nome de
uma instituição é um ativo muito relevante. Além
disso, a nova holding poderá também prestar
serviços para outras instituições, como gestão de
cursos on-line ou fornecimento de conteúdo
pedagógico.
Segundo Eduardo Parente, presidente da Estácio, o
redesenho permitirá ainda alocar esforços
específicos para áreas consideradas promissoras.
"Temos negócios com grande potencial que, muitas
vezes, ficam à sombra devido ao tamanho que
temos", afirmou. "O grande exemplo é o curso de
medicina que teve um foco muito maior
recentemente e atingiu 3,5 mil alunos no ano
passado." A instituição é a maior do país em
número de estudantes matriculados em medicina.
 

A adoção de uma nova marca para a holding é
uma das etapas do plano estratégico da
companhia carioca para os próximos cinco
anos, que será apresentado ao mercado em
outubro. Parente assumiu o comando da Estácio
há sete meses, à convite da Advent, gestora de
"private equity" que é a maior acionista da
companhia. A Advent foi sócia da Kroton, líder
do setor, e ajudou a alavancar seu crescimento.
Sob a gestão de Parente, a Estácio vem
apostando suas fichas no ensino a distância,
segmento que já representa 43% do volume total
de alunos e cresce a taxas de 20% ao ano. A
receita dos cursos on-line é menor, mas sua
margem é superior a dos cursos presenciais.
A inspiração para a segmentação de negócios
parece ter vindo de dois recentes casos de
sucesso no setor de educação. A Afya - grupo
de ensino focado em cursos de medicina do
fundo de private equity Crescera (ex- Bozano) -
foi avaliada em cerca de R$ 5,7 bilhões e planeja
levantar quase R$ 900 milhões em sua abertura
de capital na Nasdaq. Em setembro do ano
passado, a empresa de sistemas de ensino e
tecnologia Arco Educação captou na Nasdaq R$
1,6 bilhão no IPO e hoje seu valor de mercado é
R$ 8,7 bilhões. Segundo fontes do setor, diante
do sucesso da Arco, a Kroton também tem
planos de segregar sua operação de sistemas
de ensino e serviços educacionais para abrir
capital na bolsa americana, caso suas ações
não apresentem valorização em um prazo de
dois anos.
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Entre as quatro companhias de ensino superior listadas, a Estácio era a única a usar a mesma
bandeira para a holding e suas faculdades e universidades. A Anima, Kroton e Ser Educacional não
têm faculdades com essas nomenclaturas. "Ter um marca nacional tem vantagens como custos
menores em marketing. Mas dentro de nossa agenda de expansão acreditamos que essa nova
estrutura é mais flexível e possibilita capturar maiores oportunidades de crescimento orgânico e
fusões e aquisições", disse Parente, que foi contratado com a missão de trazer crescimento à
companhia.
 
A Estácio passou por uma forte reestruturação, com mudanças inclusive de acionistas, após a fusão
com a Kroton ter sido vetada pelo Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade) em 2017.

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

Fonte: Valor



Gol e Latam não têm direito a slots leiloados, diz Anac

A Gol e a Latam arremataram em leilão, por US$
147,3 milhões (R$ 557,7 milhões), cinco de sete
empresas criadas pela Avianca Brasil. As unidades
continham teoricamente direitos a horários de
pousos e decolagens ("slots") nos aeroportos de
Congonhas, Santos Dumont e Guarulhos,
funcionários e certificados de operador aéreo. Mas,
de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), as empresas não terão direito aos slots
negociados no leilão.
Citando a resolução nº 338/2014, a Anac informou
que a "Avianca, ou qualquer outra companhia que
viesse a assumir os seus ativos, só teria direito a
usufruir dos slots se cumprissem as metas de
regularidade estipuladas para cada aeroporto". E a
Avianca não cumpriu essas metas. Esse é um
requisito que será levado em conta quando a Anac
decidir como fará a redistribuição dos slots.
A Anac também informou que a Avianca ainda não
pediu para obter o certificado de operador aéreo
(COA) para cada uma das sete unidades produtivas
isoladas (UPIs) que criou para o leilão. E, mesmo se
pedir, a agência observou que as UPIs criadas não
têm condições mínimas para obter a certificação,
como frota e tripulação a postos.
A própria Avianca teve o seu certificado suspenso
em 24 de maio, e teria que comprovar que tem
condições de voar com segurança para obter de
volta o COA. Sem frota, sem aviões e sem voar há
quase dois meses é praticamente impossível a
Avianca obter o certificado.

A companhia aérea começou a devolver aviões
para empresas de arrendamento em 12 de abril.
Desde então, passou a cancelar quase todos os
voos. Em 24 de maio, a Anac suspendeu as
operações da Avianca por razões de segurança.
Em 21 de junho, a agência suspendeu
cautelarmente a concessão da Avianca, por
descumprir regras de atendimento aos
passageiros. Desde então, a empresa foi
perdendo o direito histórico aos slots em
Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont e Recife.
Na sexta-feira passada, a Anac obteve decisão
favorável da Justiça e retomou a redistribuição
dos slots nos aeroportos de Guarulhos, Santos
Dumont e Recife.
No aeroporto de Congonhas (SP), os slots ainda
não foram redistribuídos. Em razão de o
aeroporto apresentar um nível crítico de
concentração e alta saturação de infraestrutura,
a Anac fez uma consulta para ouvir as partes
interessadas nos slots, entre 26 de junho e 7 de
julho. A Anac informou que está analisando as
contribuições recebidas e elabora estudos para
estimular a concorrência no aeroporto - uma
decisão deve ser tomada nos próximos dias.
Procurada, a Latam não quis comentar o
assunto. A Gol informou, em nota, que
arrematou três UPIs no leilão, por US$ 77,3
milhões, e que "aguardará a análise e aprovação
do processo pelo 
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Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além da autorização da transferência dos slots
pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e consequentemente a confirmação da validade do
leilão pelo poder judiciário".
 
A Azul, que também tem interesse nos slots, informou que não vai questionar na Justiça a legalidade
do leilão e continua "confiando que os órgãos reguladores trarão uma solução célere para estimular a
competitividade em Congonhas, único aeroporto congestionado do país e que tem mais de 90% de
suas operações concentradas em apenas duas empresas".
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Reckitt Benckiser firma acordo de US$ 1,4 bi nos EUA

A Reckitt Benckiser concordou em pagar US$ 1,4
bilhão às autoridades americanas na maior pena já
aplicada no caso da crise de opiáceos no país. O
acordo com o Departamento de Justiça dos
Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês) e a
Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC)
soluciona as investigações sobre a forma como
uma ex-subsidiária da Reckitt Benckiser lidou com o
marketing de um remédio usado para tratar o vício
em analgésicos.
As autoridades americanas acusam a empresa, que
pertenceu à Reckitt Benckiser até 2014, de ter feito
afirmações não substanciadas sobre uma nova
versão do Suboxone, um remédio para tratamento
de vícios, de 2006 a 2015.
A Reckitt Benckiser desmembrou a unidade em
2014, transformando-a em uma empresa separada
chamada Indivior, com ações negociadas no Reino
Unido.
A decisão de chegar a um acordo chega apenas
três meses depois de um tribunal do júri federal em
Virgínia ter denunciado a Indivior e exigido pelo
menos US$ 3 bilhões em multas pelas acusações
de que a empresa tentou impulsionar as vendas do
Suboxone, seu remédio mais vendido, com um
esquema de marketing fraudulento.
O acordo com a Reckitt Benckiser é o maior
acertado até agora na crise que levou à morte de
mais de 200 mil americanos e deixou cerca de 2
milhões sofrendo de distúrbios pelo uso de
opiáceos, segundo os Centros de Controle e
Prevenção de Doenças (CDCP).

Apesar de ter acertado um acordo de não
julgamento com as autoridades dos EUA, a
Reckitt Benckiser não precisou admitir nenhuma
irregularidade.
"Embora a RB [Reckitt Benckiser] tenha agido
dentro da lei em todos os momentos e negado
expressamente todas as acusações de que teria
se engajado em qualquer conduta irregular, o
conselho de administração da RB, depois de
cuidadosa consideração, determinou que o
acordo está nos melhores interesses da
companhia e de seus acionistas", destacou a
companhia em seu comunicado.
A Reckitt Benckiser tenta superar de vez o
episódio, uma vez que prepara o terreno para
um possível desmembramento de suas
operações em duas empresas e aguarda a
chegada de um novo executivo-chefe em
setembro.
O caso vinha pondo em dúvida as perspectivas
da empresa em razão dos riscos dos
pagamentos que poderia ser obrigada a fazer
em função dos problemas legais da Indivior ou
até de ser denunciada futuramente. A Reckitt
Benckiser havia reservado US$ 400 milhões para
cobrir o passivo legal relacionado à Indivior.
Analistas do Morgan Stanley consideraram o
acordo uma "clara resolução positiva" para a
Reckitt Benckiser. As ações da empresa
chegaram a subir 3% nos negócios pela manhã,
enquanto as da Indivior subiram 25%.
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Resolver a questão, porém, não saiu barato. A pena
contra a Reckitt Benckiser supera de longe a de US$
600 milhões paga pela Purdue Pharma, que foi
pioneira com o remédio opiáceo mais popular,
conhecido como OxyContin. Financiada pela família
bilionária Sackler, a empresa de capital fechado
ainda pode enfrentar vários processos na esfera
estadual e já comunicou que estuda entrar com
pedido de recuperação judicial para proteger-se.
Para Laxman Narasimhan, que vai ser o novo
executivo-chefe da Reckitt Benckiser, o acordo tira
de sua frente um problema espinhoso, que poderia
ter impactado sua presidência. Agora, o veterano da
PepsiCo poderá direcionar sus atenções para
reanimar as vendas estagnadas da divisão de
saúde da empresa, que comercializa remédios
vendidos sem receita como o Nurofen e o Mucinex.
Sua outra grande tarefa será intensificar os
esforços da Reckitt Benckiser para separar-se em
duas empresas - uma de saúde e outra de produtos
de uso doméstico e de higiene. O projeto,
conhecido internamente com "RB 2.0", é peça
essencial na estratégia da companhia e
investidores temiam que as incertezas com os
problemas jurídicos nos EUA pudessem retardar o
plano.
O acordo com as autoridades americanas também
prevê a criação de um fundo para os Estados
americanos que pagaram o Suboxane para
pacientes participantes do Medicaid, o programa
público de assistência médica.

Ainda assim, cada Estado pode optar por fazer
parte ou não do acordo, de forma que a empresa
ainda poderia enfrentar processos dos Estados
que optem por seguir tal caminho.
A empresa também concordou em cooperar nas
investigações contra a Indivior, que continua
lutando contra as acusações.
O julgamento está marcado para 2022.
A Reckitt Benckiser informou que vai pagar a
pena por meio de linhas de crédito que já possui
e do caixa de seus negócios.
O tamanho da pena foi calculado com base na
soma das vendas do medicamento Suboxone
Film para pacientes dos programas públicos de
saúde Medicaid e Medicare entre 2010 e 2014.
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Dasa inicia internacionalização com compra de rede argentina

Maior rede de medicina diagnóstica do Brasil, a
Dasa informou, ontem, a aquisição de 100% do
laboratório argentino Diagnóstico Maipú, que
também é o maior do país vizinho. A transação
marca o início da internacionalização da Dasa e do
próprio setor de medicina diagnóstica. Até então,
nenhum laboratório brasileiro havia adquirido uma
operação no exterior.
Com oito unidades em Buenos Aires, o Maipú
realiza, principalmente, exames de imagem e
atende ao mercado premium. "Pesou na escolha da
aquisição o fato deles investirem muito em
tecnologia e pesquisa científica. Acreditamos que
há oportunidades de crescimento em patologia e
genética, áreas que ainda são pouco exploradas no
Maipú", disse Romeu Côrtes Domingues, presidente
do conselho da Dasa.
A transação, cujo valor não foi divulgado, será
quitada em parcelas e haverá um adicional caso a
operação alcance metas pré-estabelecidas. Os
fundadores e principais gestores do Maipú
permanecem no negócio.
O mercado de medicina diagnóstica na Argentina é
bastante pulverizado e ainda está em fase inicial de
consolidação. Em Bueno Aires, principal cidade do
país, cerca de 30% da população têm convênio
médico, sendo que a maior parte é administrada
pelos sindicatos trabalhistas. O modelo de saúde
dominante na Argentina é o das Obras Sociales,
sistema em que os custos médicos são divididos
entre o Estado e o usuário final.
A internacionalização é um projeto que já estava no
radar do grupo Dasa desde 2015, quando Pedro
Bueno assumiu a presidência. 

Nesses quatro anos, foram investidos R$ 1,7
bilhão em inovação médica, tecnologia,
equipamentos e expansão das unidades.
A estratégia de investimento neste período tem
sido bem diferente dos anos anteriores quando
o foco eram as aquisições de concorrentes.
Atualmente, a Dasa é dona de 828 unidades de
mais de 40 diferentes laboratórios no país.
No total, o grupo realiza 250 milhões de exames
por ano o que a posiciona como a quinta maior
rede de medicina diagnóstica do mundo,
segundo a Dasa.
Nos últimos dois anos, uma parte relevante dos
esforços da Dasa tem sido em inovação e
genética. Bueno, inclusive, deixou o dia a dia do
negócio para se dedicar a projetos de inovação
da companhia que, atualmente, é liderada por
Carlos de Barros Jorge Neto, que até outubro
era vice-presidente financeiro. A expectativa é
que em dez anos o negócio de genética seja
maior do que a companhia atual, cuja receita
líquida atingiu R$ 3 bilhões em 2018.
O Maipú é a primeira aquisição internacional,
mas desde o ano passado a Dasa vem
trabalhando fortemente com laboratórios de
outros países para desenvolvimento de
pesquisa científica. Essas parcerias acabam
contribuindo para que a companhia brasileira se
aproxime de laboratórios internacionais.
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Em outubro, a gigante americana Quest Diagnostics, maior laboratório do mundo com receita de US$
7,5 bilhões em 2018, criou um grupo com sete laboratórios para pesquisa clínica e transferência de
tecnologia. A Dasa foi escolhida para representar o Brasil ao lado de laboratórios da Europa, Ásia,
Oriente Médio e Austrália.
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Anac reajusta tarifas dos aeroportos de Viracopos e Guarulhos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou os tetos de tarifas aeroportuárias dos aeroportos
de Governador André Franco Montoro, em Guarulhos (SP), e de Viracopos, em Campinas (SP). O
reajuste atinge as taxas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia. No
caso de Guarulhos, a aumento será de 3,6148% e 3,3663%, conforme o tipo de tarifa. Em Viracopos, os
porcentuais do reajuste serão de 3,6931% e 3,3663%.
 
Pela decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU), a taxa de embarque em Guarulhos ficará em
R$ 32,06, para voos domésticos, e R$ 56,74 para voos internacionais. Em Viracopos, essa taxa será de
R$ 30,38 e R$ 53,76, para voos domésticos e internacionais, respectivamente.
 
Os novos valores poderão ser cobrados pelas concessionárias daqui a 30 dias.
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Comissão do Congresso aprova MP 881

A comissão do Congresso que analisa a Medida
Provisória 881, batizada pelo governo de MP da
Liberdade Econômica, aprovou ontem o parecer do
deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) com a
liberação de trabalho aos domingos e feriados,
dispensa do alvará de funcionamento para
empresas de "baixo risco" e redução do poder
fiscalizatório do Estado.
A versão final do parecer mexe até em uma taxa
cobrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
(Ibama), a Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental (TCFA). O valor depende do tamanho da
empresa. Caso a MP seja, aprovada, as empresas
de grande porte, hoje com faturamento superior a
R$ 12 milhões, só serão classificadas dessa forma
quando tiverem receita superior a R$ 300 milhões.
Segundo Goergen, a mudança ocorreu porque
postos de combustível pagavam o mesmo valor de
refinarias.
O texto ainda diz que a legislação trabalhista será
substituída pelo Direito Civil para funcionários com
salário superior a R$ 30 mil, acaba com a obrigação
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa) em empresas ou locais de trabalho com
menos de 20 funcionários, determina que o Código
de Defesa do Consumidor não seja aplicado na
relação entre cotistas e fundos de investimento 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 votação ocorreu de forma relâmpago e sem a
versão final do texto disponível. Goergen
anunciou que o parecer seria alterado para
excluir artigos que flexibilizavam a necessidade
de um farmacêutico nas farmácias e liberavam
a venda de medicamentos sem prescrição nos
supermercados. Por acordo, isso será discutido
em um grupo com o governo e pode virar outra
MP. Esse novo texto com as modificações,
contudo, não foi apresentado e não havia
certeza, entre assessores, sobre qual a versão
aprovada.
Para a oposição, que fechou acordo com o
relator para votar a matéria na comissão, o
projeto promoveu uma terceira reforma
trabalhista e retira direitos dos trabalhadores.
Um dos pontos mais criticados é a permissão
para trabalhos aos domingos e feriados, o que
hoje só é autorizado por ato do Poder Executivo
para casos onde há "motivo de conveniência
pública ou necessidade imperiosa". Agora, está
liberado para todos os trabalhadores e não terá
remuneração extra se houver uma folga
compensatória em outro dia da semana.
Para o relator, a proposta vai na linha de eliminar
a burocracia e os entraves para que
empreendedores invistam e criem empregos no
país. "Serão criados três milhões de empregos",
disse. Já a oposição reclamou da flexibilização
excessiva das regras. "A população compra
quando tem dinheiro, não é pelo horário. 
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Liberar trabalho aos domingos não vai criar mais empregos", disse o deputado Ênio Verri (PT-PR).
 
O petista, contudo, não obstruiu a sessão por um acordo com o relator, que acatou emendas da
oposição e excluiu outras mudanças antes da votação. O embate se dará no plenário da Câmara. O
prazo para votação antes que a MP perca a validade, que acabava em setembro, será encurtado
porque o Congresso deve sair de recesso branco entre 18 e 31 de agosto, mas os prazos continuarão
a correr.
 
A proposta 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 em
discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) - que é o caso da própria tabela.
 
O texto modifica a desconsideração da personalidade jurídica, para dificultar que os bens dos sócios
de empresas sejam usados para pagar dívidas das companhias, autoriza que a carteira de trabalho
seja eletrônica, libera a digitalização de processos e incorpora regras de uma outra MP, que perdeu a
validade ontem, para simplificar o registro de empresas.
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Proposta institui comitê de súmulas para conselho

A comissão do Congresso que analisa a medida
provisória (MP) da Liberdade Econômica aprovou
ontem a criação de um comitê para editar súmulas
a serem seguidas pela administração tributária
federal, a partir de julgamentos realizados pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
O comitê será formado por integrantes do Carf,
Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN). A composição foi alterada no
parecer, divulgado na manhã de ontem, por pressão
da Receita e PGFN, o que preocupa entidades
patronais.
Na versão anterior, para cada representante da
equipe econômica haveria representação de uma
das confederações empresariais, como da indústria
(CNI). Dessa forma, afirmam fontes que atuaram na
MP, haveria garantia de paridade e participação dos
contribuintes. Atualmente no Carf, representantes
do contribuinte e auditores da Receita participam
da edição das súmulas. "Antes era um jogo que
começava zero a zero. Agora já estará três a zero a
favor da Receita", disse uma fonte ligada ao setor
empresarial. Rogério Campos, assessor especial da
Secretaria Executiva do Ministério da Economia,
disse que a preocupação é infundada porque os
enunciados tomarão como base súmulas,
jurisprudência e casos repetitivos julgados pelo
Carf e não poderá criar essas normativas sem esse
amparo legal. "O comitê não cria tese", segundo
Campos, destacando que o texto da MP afirma que
o comitê vai editar as súmulas seguindo
parâmetros definidos pelo ministro da Economia e
observando "os atos administrativos, normativos e
decisórios praticados pelos referidos órgãos".

 
Ele afirmou também que o Carf não perderá
poder. "É uma nova forma de vinculação. A
súmula do Carf continua existindo", afirmou
Campos. Os enunciados do Carf só se tornavam
vinculantes para a administração se aprovados
pelo ministro da Economia e agora poderão ser
aprovados pelo ministro ou pelo comitê. "A
tendência é que se dê efeito vinculante para
mais súmulas feitas pelo Carf".
Para João Marcos Colussi, sócio do Mattos
Filho, considerando que o dispositivo está em
uma MP que tem como objetivo a liberdade
econômica, não se pode pensar que, por deixar
de fora as confederações, o comitê foi criado
para prejudicar os contribuintes. Já Leandro
Bettini, da mesma banca, vê com receio a
questão. Caso o comitê se baseie em
julgamentos reiterados do Carf, poderá editar
súmulas que barrem o acesso dos contribuintes
à Câmara Superior.
A MP prevê outra prática relevante para
empresas que costumam questionar autuações
no Carf. Em decisões colegiadas, o voto de
qualidade, desempate do presidente, elimina as
multas aplicadas - de ofício e qualificada - se a
empresa desistir de recurso. Fica apenas a
multa de mora. A mudança é importante. As
multas de ofício e qualidade variam de 75% a
150%.
A MP ainda precisa passar pelo plenário da
Câmara e Senado.
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Medida cria 'Carf' para autuações trabalhistas

A medida provisória da "Liberdade Econômica"
trouxe uma inovação importante para as empresas,
a criação de uma espécie de Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) para
questões trabalhistas. Hoje no órgão há a
possibilidade de se recorrer de autuações de fiscais
do trabalho, mas quem decide é um único fiscal e é
preciso pagar a multa antes.
Se a proposta for aprovada, haverá um órgão
colegiado, paritário e tripartite (trabalhadores,
empregadores e auditores fiscais do trabalho),
todos indicados pelo secretário Especial de
Previdência e Trabalho. Além disso, não será mais
preciso depositar o valor da multa para recorrer e
terá efeito suspensivo. Daí o motivo que rendeu o
apelido de "Carf tributário".
O conselho também terá composição paritária e
julgará a validade de autuações feitas pela Receita
Federal. Não é necessário apresentar garantia
enquanto o caso estiver em discussão no órgão.
Segundo o professor de direito do trabalho Ricardo
Calcini, se não houver alteração do texto - até a
aprovação pelos plenários da Câmara e do Senado
-, surgirá um órgão que, de forma inédita, será
segundo e terceiro grau na esfera administrativa
trabalhista, para julgar penalidades impostas pelos
auditores fiscais do trabalho. Assim como o Carf,
deverá ser composto de forma paritária, com
representantes de trabalhadores e empresários.
Calcini elogia a composição paritária. "Hoje a
maioria das penalidades são mantidas porque são
os próprios representantes das entidades
fiscalizadoras que analisam o recurso", afirma. Ele
acredita que haveria um debate maior das
penalidades e redução na procura pelo Judiciário.

"Querem acabar com a ideia de que um fiscal
julga outro fiscal", segundo o advogado Antonio
Carlos Matteis de Arruda Junior, sócio
trabalhista do escritório Velloza Advogados.
Tendo mais de um voto, a chance de quem foi
autuado conseguir uma reversão fica muito
maior, avalia o advogado.
Já o Ministério Público do Trabalho (MPT)
questiona a validade de pontos da MP. "A
intenção da Medida Provisória não é ampliar
normas do trabalho, é enfraquecer a estrutura
de fiscalização. Isso é interferência de um poder
no outro", afirmou o procurador Márcio
Amazonas, secretário jurídico da Procuradoria-
Geral do Trabalho.
"Na relatoria se tornou uma nova reforma
trabalhista", afirmou. A MP tira poderes dos
auditores fiscais e joga poderes técnicos para
autoridades políticas, segundo o procurador.
Para ele, o conselho vai tirar decisões técnicas
dos técnicos. E acrescenta que nem o MPT ou
juízes da área tiveram tempo de conversar com
o Congresso.
"Foi passado um trator no processo legislativo.
Mais que liberdade econômica, ela restringe
direitos sociais", afirmou. O procurador disse
que o MPT vai procurar os parlamentares antes
da votação pelo Plenário.
O texto concede desconto para quem não
recorrer e pagar a multa em até 30 dias: de 50%
para micro e pequenas empresas ou
estabelecimentos com até 20 funcionários e de
30% para demais empresas.
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Há ainda um limite para visitas dos fiscais. As empresas serão classificadas em graduações de risco
e só as de alto risco serão fiscalizadas de ofício. As de baixo risco só serão fiscalizadas mediante
denúncia e as de risco moderado, por sorteio ou denúncia. Em vários casos a autuação só poderá
ocorrer depois da segunda denúncia.
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Sociedade falida mantém legitimidade processual até encerramento da liquidação

Até o encerramento da liquidação, a sociedade
falida tem legitimidade para agir em juízo. Assim
fixou a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao
reconhecer, em um recurso especial de uma
sociedade falida, que ela possui legitimidade ativa
para ajuizar demanda em defesa da posse de bens.
Para o colegiado, a empresa não é
automaticamente extinta com a decretação da
falência. Prevaleceu entendimento do ministro
Antônio Carlos Ferreira. Para ele,  não se verifica a
extinção da empresa nem a perda de sua
capacidade processual pelo simples fato de ter sido
decretada a falência.
"Conforme o Decreto-Lei 7.661/1945, a decretação
da falência não importa na extinção da pessoa
jurídica, mas tão só impõe ao falido a perda do
direito de administrar seus bens e deles dispor
(artigo 40), conferindo ao síndico a representação
judicial da massa", diz.
O ministro explica ainda que, no processo
falimentar, ocorre a repartição da personalidade
jurídica, apartando-se o patrimônio — que forma a
massa, ente despersonalizado, todavia com
capacidade para estar em juízo — da sociedade
falida. "A mera existência da massa falida, portanto,
não é motivo para concluir pela automática, muito
menos necessária, extinção da pessoa jurídica. De
fato, a sociedade falida não se extingue ou perde a
capacidade processual (artigo 7° do CPC/1973;
artigo 70 do CPC/2015), tanto que autorizada a
figurar como assistente nas ações em que a massa
seja parte ou interessada, inclusive interpondo
recursos e, durante o trâmite do processo de
falência, pode até mesmo requerer providências
conservatórias dos bens arrecadados", diz.

Segundo o ministro, a dissolução motivada pela
falência apenas inicia o procedimento de
liquidação da pessoa jurídica que, ao final, leva à
extinção definitiva da personalidade jurídica,
exceto nos casos em que haja reversão.
"A decretação da falência, que enseja a
dissolução, é o primeiro ato do procedimento e
não importa, por si, na extinção da
personalidade jurídica da sociedade. A extinção,
precedida das fases de liquidação do patrimônio
social e da partilha do saldo, dá-se somente ao
fim do processo de liquidação, que, todavia,
pode ser antes interrompido, se acaso revertidas
as razões que ensejaram a dissolução."
No caso em análise, o ministro verificou que não
foi encerrada a liquidação da sociedade falida —
portanto, ela não foi extinta.
"Além disso,  após o encerramento do
procedimento falimentar, não cabe mais ao
síndico a legitimidade para representar a massa.
Dessa forma, a Quarta Turma cassou a sentença
de extinção da sociedade e determinou o
prosseguimento da ação incidental para que
seja julgada pelo juízo de primeiro grau",
aponta. 
Caso
O recurso teve origem em decisão do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina que não permitiu à
sociedade falida entrar com embargos de
terceiros na defesa de seus bens. Para o TJ-SC,
com a falência, houve a automática extinção da
personalidade jurídica da recorrente, o que
implicaria ausência de capacidade processual e
a ilegitimidade ativa para estar em juízo.
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Para a recorrente, mesmo com a decretação da falência, ela ainda detém capacidade processual, uma
vez que a extinção da personalidade jurídica somente ocorre após o término do procedimento de
liquidação.
 
Em decisão monocrática, a relatora do recurso, ministra Isabel Gallotti, concluiu que não seria possível
à sociedade falida ajuizar ações em nome próprio ou da massa, conforme o artigo 12, inciso III, do
Código de Processo Civil de 1973 e o artigo 63, inciso XVI, do Decreto-Lei 7.661/1945.
 
A ministra entendeu que a lei apenas confere ao falido a faculdade de intervir, na condição de
assistente, nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada. Com informações da
Assessoria de Imprensa do STJ.
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Por ausência de fato gerador de ISS, TJ-SP anula multa cobrada de empresa

Quando uma empresa não presta serviços a outras de forma contínua, não há fato gerador de
pagamento do ISS. Com esse fundamento, a 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo anulou um auto de infração, no valor de R$ 46 mil, aplicado pelo município de Barueri
contra uma empresa de contabilidade por falta de recolhimento do imposto.
 
O recolhimento do ISS é obrigatório quando há prestação de serviços mensalmente. O grupo de
contabilidade apenas auxilia no cadastro de outras empresas junto à prefeitura de Barueri. Para
aplicar a multa, o município consultou seu banco de dados e encontrou a lista de clientes da empresa
de contabilidade e, assim, concluiu que haveria falha no recolhimento do ISS.  
 
O juízo de primeiro grau determinou a realização de uma perícia, que constatou a fragilidade do
procedimento adotado pelo município. O perito confirmou que os contadores apenas realizaram o
cadastro de empresas no registro municipal, mas não prestaram mais nenhum serviço, o que afasta a
ocorrência de fato gerador de ISS. Com isso, a multa foi anulada em primeira instância.
 
O município recorreu, mas a 15ª Câmara de Direito Público do TJ-SP, por unanimidade, decidiu manter
a sentença. “Ficou configurado que não houve prestação de serviços de forma contínua por parte da
apelada”, disse o relator, desembargador Fortes Muniz. Em seu voto, o desembargador Silva Russo
também destacou a força da prova pericial para justificar a anulação da multa.
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Equipe econômica pretende unificar reformas tributárias

O governo pretende fazer uma proposta de reforma
tributária para conciliar as diversas sugestões em
curso, tanto os projetos de reformas que tramitam
na Câmara e no Senado quanto os sugeridos pelos
secretários de Fazenda dos Estados e por
empresários.
Além da fusão de vários tributos federais em um só,
o governo avalia a criação do Imposto de Renda
Negativo e a redução da alíquota do IR das
empresas, como fez o governo de Donald Trump,
nos EUA, que cortou de 35% para 20% o IR sobre
pessoas jurídicas. Com a abertura da economia,
segundo a equipe econômica, o sistema tributário
brasileiro precisa se aproximar do vigente nos
principais parceiros comerciais do país, para que
não haja perda de competitividade das empresas.
O IR negativo pressupõe a definição de uma
determinada linha de renda. Acima dela, paga-se
um percentual de imposto e, abaixo, recebe-se uma
fração do tributo. Funciona como um programa de
renda mínima. Esse sistema foi citado pela primeira
vez por Juliet Rhys-Williams, política britânica nos
anos 1940 e a ideia foi abraçada pelo pai do
liberalismo, o economista Milton Friedman. No
Brasil, foi instituída a renda básica de cidadania
pela Lei 10.835, de 2004, proposta pelo então
senador Eduardo Suplicy, mas nunca foi
implementada.
Estudos do Ministério da Economia avaliam
também o fim das deduções de despesas médicas
em troca de redução das alíquotas do IR das
pessoas físicas em todas as faixas de renda.

Espera-se, na questão tributária, um "belo
embate" de propostas, segundo um assessor
qualificado da Economia. A Comissão Especial
da Câmara começa a discutir a emenda do
deputado Baleia Rossi (MDB-SP), elaborada com
base em proposta do economista Bernardo
Appy. O Senado desengavetou projeto do ex-
deputado Luiz Carlos Hauly. "Ambas são irmãs
gêmeas", segundo o assessor do ministro Paulo
Guedes. O PSL, partido do presidente Bolsonaro,
pretende ressuscitar a ideia do Imposto Único.
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IR sobre atualização de imóvel volta ao debate

Com a situação complicada de aperto
orçamentário, a área econômica avança na ideia de
permitir a atualização dos valores patrimoniais de
imóveis no Imposto de Renda. "Pode sair ainda
neste ano, os estudos estão acelerados", disse uma
fonte. A iniciativa se enquadraria no contexto de
medidas da área tributária que podem servir para
liberar recursos bloqueados nos próximos
relatórios de receitas e despesas, mencionada
recentemente pelo secretário especial de Fazenda,
Waldery Rodrigues.
Para o próximo, contudo, previsto para o dia 22, não
haveria chance de essa possível medida ser
incorporada às contas, destacou a fonte. A
esperança seria conseguir viabilizar algo que possa
ser incorporado mesmo que conservadoramente
nas estimativas de receitas extraordinárias em
alguns dos relatórios seguintes, de setembro ou
novembro deste ano.
Como há vários ministérios que a partir do próximo
mês já começam a ter dificuldades reais de operar
por conta do aperto fiscal, o governo tem feito uma
verdadeira varredura de possibilidades de novas
fontes de receitas.
A ideia de atualização de valores patrimoniais de
imóveis no Imposto de Renda veio à tona há cerca
de dois meses, por meio do próprio presidente Jair
Bolsonaro, que chegou a dizer que a medida
poderia gerar mais recursos que a reforma da
Previdência. A notícia surpreendeu até mesmo a
área econômica, que à época apenas disse que iria
estudar o tema, enquanto nos bastidores técnicos
demonstravam grande ceticismo.

Nas últimas semanas, contudo, diante da
crescente preocupação com os efeitos do
aperto fiscal no funcionamento da máquina
pública, a equipe econômica começou a tentar
mapear ideias para gerar receitas neste ano,
com objetivo de descontingenciar os mais de R$
30 bilhões que não podem ser gastos.
Nesse contexto, a ideia de fazer essa
reavaliação de valores, permitindo que o
contribuinte pague uma alíquota menor do que
os 20% que incidem sobre o ganho de capital na
venda de imóveis, começou a ser analisada
mais séria e aceleradamente.
Ainda há muitas dúvidas sobre a viabilidade
prática dessa medida e de qual seria seu
impacto fiscal. Fontes lembram que hoje muitas
pessoas vendem seus imóveis para comprar
outro, o que, feito dentro de seis meses, evita a
cobrança do imposto sobre ganhos de capital.
Além disso, para usar o eventual benefício,
mesmo que a alíquota seja baixa - o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chegou a
mencionar um número de 3% -, o cidadão teria
que ter dinheiro disponível e calcular se
compensaria economicamente antecipar o
pagamento de tributo, aponta um interlocutor,
destacando que o universo de potenciais
usuários do benefício pode ser bem menor do
que o esperado pelos mais otimistas.
Medidas na área de fundos públicos também
estão no radar para reforçar as receitas. 
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Alguns deles, como o do PIS/Pasep (que pode ter nova liberação, mas com incorporação à conta única
do Tesouro da parcela que não for sacada pelos cidadãos) e o Fundo de Arrendamento Residencial
(FAR), poderiam, a depender do processo a ser adotado, gerar receitas primárias, enquanto outros
serviriam somente para reduzir o déficit nominal, o que também faz parte da estratégia do governo.
 
Caso o governo consiga viabilizar alguma medida para reforçar as receitas primárias, o cenário de
contingenciamento adicional no dia 22 não se confirmaria. A questão é se haverá tempo para isso.
 
De qualquer forma, hoje a equipe econômica antecipará uma etapa do relatório, divulgando sua nova
projeção de PIB para 2019. O número deve ficar em torno de 0,8%. O Banco Central e o mercado
financeiro em média já trabalham com esse crescimento. Atualmente, a estimativa oficial do
Ministério da Economia é de 1,6% de expansão da atividade econômica.
 
O cenário para inflação, outra variável a ser considerada nas estimativas de receitas e despesas,
também deve mudar, com um IPCA mais baixo do que os 4,1% projetados há dois meses. O mercado
também trabalha com variação de 3,8% e o BC, de 3,6%. Inflação e PIB mais baixos implicam menores
projeções de receitas, complicando o quadro fiscal do governo.
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LDO será adiada e Congresso fará recesso branco

Vai ficar para agosto a votação do projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020. Temores
com a votação da reforma da Previdência,
impasses sobre a inclusão de regras do Orçamento
Impositivo e desacordo sobre o cálculo do salário
mínimo adiaram a análise do texto na Comissão
Mista de Orçamento (CMO). Assim, o Congresso
Nacional deve ter o chamado recesso branco, em
que a Casa continua oficialmente a funcionar, mas
os parlamentares não comparecem às sessões e
nada é votado na última quinzena de julho.
"A comissão não conseguiu fechar todos os
pontos. Não foi possível pautar para votar. A
prioridade foi dada para a reforma da Previdência.
Não tem dificuldades para votar, mas será votado
em agosto", confirmou o líder do governo no
Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).
Ao Valor, o relator da LDO, deputado Cacá Leão
(PP-BA) disse que uma reunião em que
participaram ele, os presidentes da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP) e o secretário da Previdência,
Rogério Marinho, definiu o adiamento da análise da
LDO. "A votação da LDO é o último ato do
Congresso antes do recesso. Mas havia um temor
que a votação da Previdência pudesse atrasar mais
que o esperado. Por via das dúvidas, melhor não ter
recesso".
Outra dificuldade é que parte dos parlamentares
cobra um texto mais claro em relação à aplicação
das regras do Orçamento impositivo, de forma a
obrigar que o governo do presidente Jair Bolsonaro
execute compulsoriamente o Orçamento.

Em junho, foi promulgada a PEC que prevê a
execução obrigatória de emendas das bancadas
estaduais, que corresponderão a 1% da receita
corrente líquida realizada no exercício anterior, à
exceção, de 2020, quando esse montante será
de 0,8% da RCL.
O relator aponta ainda que o governo terá
grande dificuldade para manter na LDO a
previsão de salário mínimo estabelecida, de R$
1.040. Isso porque foram apresentadas uma
série de emendas que propõem fórmulas de
aumento real do salário mínimo.
"Se o governo não se mobilizar, vão perder na
questão do salário mínimo", alerta Leão. Há nas
emendas desde propostas para manter a regra
de cálculo atual até novas fórmulas. Até este
ano, o mínimo era corrigido pela inflação do ano
anterior mais a variação do Produto Interno
Bruto (PIB) de dois anos anteriores. Como a lei
que definia a fórmula deixará de vigorar em
2020, o governo do presidente Jair Bolsonaro
optou por apresentar uma estimativa que
reajusta o mínimo apenas pelo INPC, o que
representa alta de 4,2% em relação ao atual (R$
998).
Na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado, o senador Eduardo Braga (MDB-AM)
propôs um cálculo que considera a expectativa
de inflação e, a título de aumento real, o
crescimento do PIB nos 24 meses anteriores.
"Eu mantive do jeito que o governo mandou, mas
aí cabe a articulação política entrar em campo e
garantir o texto na forma desejada pelo
governo", alerta Cacá Leão.
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Quanto à decisão do relator da LDO de aumentar para aproximadamente R$ 3,7 bilhões o valor de
recursos públicos que serão gastos com as campanhas eleitorais no próximo ano, o líder do governo
no Senado disse ser um "valor adequado", indicando que a gestão Bolsonaro não considera o
montante um problema. "São mais de 5 mil municípios. Tem que ter orçamento de campanha
realista. Acredito que a questão do financiamento empresarial deve ser retomada em algum
momento", pontuou Bezerra. "Enquanto não voltar, o orçamento para financiar as campanhas tem
que ser crível".
 
Antes de Bezerra, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já havia afirmado não considerar
um exagero mais que dobrar o fundo eleitoral, que foi de R$ 1,7 bilhão em 2018. Parlamentares tem
alegado que, diferentemente da eleição passada, em que estavam em disputa os governos estaduais
e Presidência, agora será preciso lançar candidatos a prefeito e vereador em até 5,5 mil cidades.
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Câmara altera 3 pontos da reforma e análise de destaques continua nesta sexta

A Câmara dos Deputados encerrou às duas da
madrugada desta sexta-feira, 12, a sessão que
analisava os destaques da reforma da
Previdência.  O plenário não conseguiu votar todas
as sugestões de alterações ao texto-base, mas três
pontos foram alterados.
Ainda faltam oito destaques, que devem ser
apreciados em sessão desta sexta-feira. O
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
marcou uma nova sessão para as 9h, que foi aberta
pouco antes das 10h e suspensa logo em seguida.
Ao fim da sessão na madrugada, Maia afirmou que
havia risco de se votar os próximos destaques com
os deputados já cansados. “Tinha risco de um
supressivo e já tinham dois partidos obstruindo”,
disse. “Amanhã a gente termina os destaques,
encaminha para comissão especial e vê se a gente
consegue ainda mobilização para votar o segundo
turno.”
Maia, no entanto, demonstrou preocupação em
manter um quórum qualificado em uma sexta-
feira.  “Não sei quando termina, quero que termine
tudo amanhã à noite ou sábado de manhã”,
afirmou.
Questionado se caso a aprovação fique para o
segundo semestre a reforma seria prejudicada, ele
afirmou que o melhor é terminar tudo agora. “Mas
como o Senado  não vai votar agora, não vejo
nenhuma gravidade, mas o ideal é que a gente
possa terminar tudo amanhã e ainda neste
semestre.” O recesso na Câmara começo no dia 18.

O texto-base, aprovado na noite de quarta-feira,
10, teve três modificações depois do início da
análise dos destaques: as regras do cálculo do
benefício para mulheres, do tempo mínimo de
contribuição para homens e das idades mínimas
que serão exigidas de policiais. 
O que mudou no tempo de contribuição
Tanto homens quanto mulheres passaram a ter
regras um pouco mais vantajosas, com o tempo
de contribuição mínimo permanecendo em 15
anos, como é hoje. As mulheres ficaram,
contudo, com regras de cálculo do benefício um
pouco melhores.
Por meio de emenda aglutinativa apresentada
pelo DEM, o benefício para as mulheres será de
60% da média salarial de contribuição, com dois
pontos porcentuais para cada ano a mais de
trabalho a partir dos 15 anos de contribuição.
Para os homens, essa regra de dois pontos
porcentuais a cada ano só valerá a partir dos 20
anos de contribuição. A condição foi
estabelecida pelo destaque apresentado pelo
PSB, que permitiu que eles se aposentem após
15 de contribuição.
Suavização nas regras para aposentadoria de
policiais
Já as alterações para policiais foram feitas por
meio de uma emenda aglutinativa apresentada
pela bancada do Podemos. Ela reduziu a
idade  mínima exigida para policiais federais,
policiais civis do Distrito Federal e agentes
penitenciários e socioeducativos federais desde
que eles cumpram a regra de pedágio de 100%
do tempo de contribuição que faltar para se
aposentar. 
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Ou seja, vão precisar trabalhar o dobro do tempo que falta para se aposentar.
 
Para essas categorias de segurança pública, a idade mínima será de 52 anos para mulheres e de 53
anos para homens mais o pedágio. Caso essa condição não seja cumprida, a idade exigida segue
sendo a de 55 anos para ambos os sexos, conforme previsto no texto original. Nos dois casos, o
tempo de contribuição tem de ser de 25 anos para mulheres e de 30 anos para homens, com 15 e 20
anos de serviço policial respectivamente. 
 
Idade reduzida para rofessores
O destaque dos professores, apresentado pelo PDT, ficou para ser analisado na sessão desta sexta-
feira. Ele propõe reduzir a idade mínima para 55 anos no caso dos homens e 52 anos no caso das
mulheres. A alteração atinge professores federais, de instituições privadas e dos municípios que
não têm regimes próprios.
 
Pelo texto aprovado na quarta-feira, os professores se aposentarão com 60 anos (homens) e 57
anos (mulheres), com 25 anos de contribuição. Hoje, não há idade mínima, mas se exige tempo de
contribuição de 25 anos (mulheres) e 30 anos (homens) no setor privado. No setor público, a idade
mínima exigida é de 50 anos (mulheres) e 55 anos (homens), com 25 anos (mulheres) e 30 anos
(homens) de tempo mínimo de contribuição, sendo 10 anos como servidor público e 5 anos no
cargo de professor.
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Acordo UE-Mercosul pode ser ratificado em dois anos, diz Câmara Brasil-Espanha

O acordo de livre-comércio entre União Europeia
(UE) e Mercosul, assinado no último dia 28 de
junho, poderia ser ratificado em um prazo de até
dois anos, previu o presidente da Câmara de
Comércio Brasil-Espanha, José Gasset Loring.
"A política comercial, de troca comercial, já é uma
política comum (dos países da UE). Agora, só
precisamos da ratificação do Parlamento Europeu",
acrescentou o empresário.  "Acredito que em dois
anos (a ratificação) terá ocorrido."
Loring explicou que os próximos passos do acordo
são a aprovação do Conselho Europeu, que deve
ocorrer no último trimestre deste ano, e a
apreciação do texto pela Eurocâmara, prevista para
acontecer em 2020.
O empresário também destacou que o
compromisso do Brasil  com o Acordo de Paris
contra a mudança climática é "muito firme" e não
representa um impedimento para as negociações,
como questiona o governo da França.
Para ele, o setor agropecuário europeu não deve
dificultar a aprovação do acordo, mesmo dos
produtores de carne, que exigem melhores
condições fitossanitárias por parte do Brasil.
"Acredito que o acordo é suficientemente mais
amplo para não só se concentrar no comércio de
produtos agrícolas. Há produtos industriais que
também serão positivamente afetados", ressaltou.
O representante empresarial sugeriu a aplicação de
medidas compensatórias aos setores que podem
ser prejudicados na Europa, como os criadores de
gado, além dos produtores de açúcar, de críticos e
arroz. 

Eles poderiam receber, segundo Loring, recursos
oriundos dos fundos de globalização da Política
Agrícola Comum da UE.
O embaixador do Brasil na Espanha, Pompeu
Andreucci Neto, reforçou o compromisso
ambiental do Brasil, dizendo que este é um
ponto fundamental e muito sensível, no qual há
muito empenho do atual governo.
Neto lembrou que o presidente Jair Bolsonaro já
disse, mais de uma vez, que o Brasil continuará
no Acordo de Paris e minimizou a decisão
tomada por ele de transferir ao Ministério da
Agricultura a decisão de demarcar terras
indígenas. "Isso não vai prejudicar (o andamento
do acordo Mercosul-UE). A proteção dos
indígenas está na Constituição", disse o
diplomata.
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Por avanço de Previdência, Bolsonaro libera mais R$ 176 mi em emendas parlamentares

Em meio à votação da reforma da Previdência na
Câmara, o governo Jair Bolsonaro (PSL) liberou na
noite desta quinta-feira (11) mais um lote de
emendas parlamentares, que somam mais de R$
176 milhões. 
A liberação acontece enquanto os parlamentares
votam propostas que possam desidratar a reforma.
Até 0h20, apenas uma mudança no texto-base foi
aprovada—regra mais vantajosa para a
aposentadoria de mulheres e pensão por morte. 
Na publicação desta quinta foram liberadas mais
de 300 emendas na área da saúde, para fundos
municipais de assistência básica, média e de alta
complexidade.
No pacote publicado em edição extra do "Diário
Oficial da União", foram beneficiados deputados
federais de estados como Alagoas, Amapá, Bahia,
Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia,
Santa Catarina, além do Distrito Federal. 
Entre terça (9) e quarta (10), o governo havia
liberado cerca de R$ 1,5 bilhão em emendas
parlamentares também vinculadas à área da saúde.
Na terça, o presidente Jair Bolsonaro negou que a
liberação de emendas parlamentares seja uma
prática da "velha política".
"Tudo o que é liberado está no orçamento. Então,
eu gostaria de liberar tudo o que está no
orçamento. E, quando acontece uma situação como
essa, é normal, no meu entender. 

Nada foi inventado, não tem mala, não tem
conversa escondidinha em lugar nenhum, é tudo
à luz da legislação. É isso que deve estar
acontecendo", disse.
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