BOLETIM 41
Brasília, 13 de janeiro de 2016

Medida Provisória inclui
Ministério Público em
acordos de leniência
O governo enviou ao Congresso Nacional a
Medida Provisória 703/15, que modifica a Lei
Anticorrupção (12.846/13) para prever a
participação do Ministério Público nos acordos de
leniência. Semelhante à delação premiada, o
acordo de leniência é celebrado por empresas
com o objetivo de garantir isenção ou
abrandamento das sanções, desde que colaborem
efetivamente com as investigações e o processo
que apura desvios.
Apesar de estar em vigor, a lei não tem
estimulado as empresas a celebrar estes acordos
de leniência, porque os processos são feitos
muitas vezes apenas com os órgãos de controle da
administração pública e as empresas continuam
sujeitas a punições em medidas judiciais
propostas pelo Ministério Público.
Pelo novo texto, já no processo
administrativo o Ministério Público deve ser
notificado para acelerar o acordo de leniência,
uma vez que as reponsabilidades a mais que a
empresa possa ter podem ser apuradas pelos
promotores.
Além disso, a MP garante a essas empresas
o direito de continuar participando de contratos
com a administração pública caso cumpram
penalidades e demais condições legais.

Urgência
A MP é semelhante ao Projeto de
Lei 3636/15, já aprovado pelo Senado Federal e
que está em análise em comissão especial na
Câmara dos Deputados. O governo argumenta
que a mudança da lei poderia demorar, por não
haver previsão em curto prazo de apreciação final
da matéria, por isso editou a MP, que tem
validade imediata.
A MP resguarda a competência dos
tribunais de contas para apurar o dano a ser
recuperado, ainda que o Ministério Público possa
propor outras medidas. Uma inovação é que o
acordo de leniência poder ser realizado com mais
de uma pessoa jurídica caso mais de uma empresa
participe da ação em conluio.
Ainda assim, as empresas devem ter mais
benefícios se cooperarem desde o princípio. À
medida que o processo avance as empresas que
entrarem no acordo de leniência terão menos
perdões, progressivamente.
Tramitação
A MP 703 será analisada por uma comissão
mista, formada por deputados e senadores. Se
aprovada, seguirá para votação nos Plenários da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Trabalhadores e empresários
Em dezembro, representantes dos
trabalhadores e dos empresários entregaram à
presidente Dilma Roussef algumas propostas para
a retomada do crescimento e da geração de
empregos no país. Depois disso, a presidente, na
presença dessas lideranças, assinou a MP que
prevê os acordos de leniência. O presidente da
CONTRICOM e vice-presidente da Nova Central
Sindical dos Trabalhadores, Francisco Chagas
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Costa – Mazinho, participou de todos esses
eventos, ocasião em que defendeu medidas
urgentes para a recuperação da economia,
especialmente no segmento da construção civil,
pela sua capacidade de responder rapidamente à
crise econômica em vigor.
Fonte: Agência Câmara
Comunicação CONTRICOM

Deputados, em cujo Plenário tem início a votação
dessas proposições.
De acordo com a Constituição, as medidas
provisórias trancam a pauta do Plenário da Casa
onde estiverem tramitando 45 dias depois da sua
edição, desde que tenham sido votadas
por comissão mista — de deputados e senadores
— encarregada de analisá-la.
Do total de MPs, 18 foram editadas em
2015 e uma em 2016. Algumas MPs, por terem
sido editadas no recesso parlamentar ou próximo
a ele, ainda não tiveram suas comissões mistas
instaladas.
Fonte: Agência Câmara

Estados e DF elevam
tributos para enfrentar
queda na arrecadação

Câmara começará ano
legislativo com três MPs
trancando a pauta
Uma das medidas provisórias eleva o
Imposto de Renda da Pessoa Física sobre o ganho
de capital. A outra autoriza a loteria instantânea
Lotex a também explorar comercialmente eventos
de apelo popular e licenciamentos de marcas e de
personagens. A terceira modifica a estrutura e
competências de ministérios e de órgãos da
Presidência da República.
Dezenove medidas provisórias (MPs) estão
em tramitação no Congresso Nacional. Desse
total, três (692/15, 695/15 e 696/15) já estão
trancando a pauta de votações da Câmara dos

Com cofres vazios, estados e capitais
elevaram alíquotas de tributos. O Governo federal
elevou IPI e acabou com isenção de remessas ao
exterior.
A inflação não será a única vilã do bolso dos
contribuintes em 2016. Com perdas na arrecadação,
o governo federal e a maior parte dos estados e
capitais elevaram seus principais tributos, de acordo
com levantamento realizado pelo G1.
A pesquisa considerou apenas as elevações
de alíquotas – o percentual usado para calcular
quanto o contribuinte vai pagar de imposto sobre o
valor, em reais, de determinado produto, serviço ou
bem.
Ficaram de fora altas que refletem apenas os
efeitos da inflação sobre os preços de produtos ou
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serviços – uma tributação de 10% sobre um produto,
por exemplo, que custava R$ 100 há um ano, levaria
então R$ 10 aos cofres do governo. Esse mesmo
produto, custando R$ 110, pagaria agora R$ 11 em
impostos, sem alteração na alíquota.
No caso de impostos sobre bens,
como IPVA (incidente sobre veículos) e IPTU (sobre
os imóveis), em muitos casos não houve alteração
nas alíquotas, mas, com a correção do valor desses
alcóalcoólicas e cigarro.
Outra cobrança que ficou mais cara foi o
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA). Ele subiu em 12 estados, mais a capital
federal.
Já o imposto sobre herança e doações –
conhecido em vários estados como ITCMD –
aumentou em 10 estados e no Distrito Federal.
Grande parte dos municípios não elevou a
cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano), que incide sobre bens como imóveis e
terrenos, mas reajustou a alíquota pelos índices de
inflação de 2015, que ficaram em torno de 10%.
Enquanto isso, o governo federal conseguiu
elevar o IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) de bebidas e eletrônicos e acabar
com a isenção do Imposto de Renda em remessas ao
exterior de até R$ 20 mil este ano.
Tenta ainda recriar a CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimentações Financeiras, que
ficou conhecido como "imposto do cheque") e
aumentar as alíquotas do Imposto de Renda e dos
tributos sobre produtos industrializados.
"Houve um aumento generalizado", avalia o
presidente-executivo do IBPT (Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário), João Eloi Olenike. De todos
os impostos, o ICMS é um dos que terão maior
impacto no bolso do brasileiro, afirma.

“O ICMS movimenta valores muito altos e é
cobrado sobre tudo o que se consome e não tem
como escapar. Quem paga mais é o consumidor
final, e o imposto tem um efeito cascata que tributa
toda a cadeia produtiva”, explica Olenike.
Para ele, todos esses aumentos serão
repassados de forma indireta para o consumidor.
“Vai ter impacto na inflação. As empresas vão
repassar os custos nos preços de seus produtos e
serviços”, diz o tributarista.
O presidente-executivo do IBPT explica que a
lei obriga os estados a priorizar o aumento de
impostos sobre produtos e serviços considerados
mais supérfluos – como itens de luxo ou os
prejudiciais à saúde. Mas em estados como Minas
Gerais, houve aumento sobre a energia elétrica e
serviços de telecomunicações, considerados
essenciais.
Fonte: Portal G1

Projeto garante
contratação a trabalhador
com nome negativado
O senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
considera discriminação a prática de empresas
que consultam serviços de proteção ao crédito
antes de decidir sobre a contratação de futuros
empregados. Por essa razão, apresentou o Projeto
de Lei do Senado (PLS) 781/2015 para proibir que
a situação de inadimplência financeira seja um
obstáculo para acesso ao emprego ou cargo
público.

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

De acordo com o senador, essa
discriminação vem ocorrendo de duas formas: na
primeira, os empregadores solicitam a esses
serviços informações sobre o aspirante ao
emprego e as usam como determinante para a
contratação. A segunda decorre da exigência de
certidão que comprove a sua condição de
adimplente do candidato à vaga.
Crivella argumenta que muitas pessoas se
endividam e ficam com o “nome sujo" em serviços
de proteção ao crédito justamente por terem
perdido o emprego.
"Esse é um paradoxo terrível, em razão do
círculo vicioso insolúvel que cria: o trabalhador
permanece inadimplente por falta de emprego e
não consegue emprego em razão da
inadimplência" aponta ele na justificação do
projeto.
O senador pondera que as empresas têm
atualmente liberdade para contratar, mas não
contratar alguém com nome "negativado" é
atentar contra a liberdade do trabalho e contra o
princípio da dignidade da pessoa humana.

Senador Crivella denuncia “discriminação” de empresas

"O desiderato desta proposição é, por um
lado, respeitar o direito atribuído ao empregador
e, por outro, o de assegurar que os candidatos
possam concorrer às vagas de emprego de forma
imparcial e que as garantias constitucionais do
direito ao trabalho, à igualdade, à dignidade da
pessoa humana, bem como o combate a qualquer
prática discriminatória, possam ser asseguradas e
respeitadas nos processos de seleção" sustentou.
A proposta altera o Código de Defesa do
Consumidor e a Lei 9.029/2015, que trata da
proibição de exigir atestados de gravidez e de
esterilização,
além
de
outras
práticas
discriminatórias, para efeitos admissionais.
O projeto está na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e tem prazo
aberto para recebimento de emendas.
Fonte: Agência Senado

Sancionado marco legal
da ciência e tecnologia
A presidente da República, Dilma Rousseff,
sancionou nesta segunda-feira (11) o chamado
Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. A
nova lei foi originada do PLC 77/2015, aprovado
por unanimidade pelos senadores em dezembro.
O novo marco legal tem o objetivo de promover
uma série de ações para o incentivo à pesquisa, à
inovação e ao desenvolvimento científico e
tecnológico. O texto sancionado será publicado no
Diário Oficial da União na terça-feira (12).
De autoria do deputado Bruno Araújo
(PSDB-PE), a proposta regulamenta a Emenda
Constitucional 85 e é um dos itens da Agenda
Brasil, conjunto de medidas apresentadas pelo
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Senado para impulsionar o crescimento do país. A
proposição teve como relatores os senadores
Jorge Viana (PT-AC) e Cristovam Buarque (PDTDF).
O marco legal vai regulamentar as
parcerias de longo prazo entre os setores público
e privado e dará maior flexibilidade de atuação às
instituições científicas, tecnológicas e de inovação
(ICTs) e respectivas entidades de apoio. Uma das
novidades é a possibilidade de dispensa de
licitação, pela administração pública, nas
contratações de serviços ou produtos inovadores
de empresas de micro, pequeno e médio porte. A
norma também altera a Lei 8.666/1993 para
estabelecer nova hipótese de dispensa de licitação
para a contratação de bens e serviços destinados
a atividades de pesquisa e desenvolvimento.
RDC
O texto sancionado estabelece ainda a
possibilidade de utilização do Regime Diferenciado
de Contratações Públicas (RDC) para ações em
órgãos e entidades dedicados a ciência, tecnologia
e inovação. Além disso, prevê a possibilidade de
governadores e prefeitos estabelecerem regime
simplificado, com regras próprias para as
aquisições nessas áreas.
Também será permitido aos pesquisadores
em regime de dedicação exclusiva nas instituições
públicas o exercício de atividades remuneradas
em empresas. Também será possível a
professores das instituições federais de ensino
exercerem cargos de direção máxima em
fundações de apoio à inovação, inclusive
recebendo remuneração adicional.
Concessão de visto
O marco legal dá ainda tratamento
aduaneiro
prioritário
e
simplificado
a

equipamentos, produtos e insumos a serem
usados em pesquisa. Permite também a
concessão de visto temporário ao pesquisador sob
regime de contrato ou a serviço do governo
brasileiro, assim como ao beneficiário de bolsa de
pesquisa concedida por agência de fomento.
O texto prevê a prestação de contas
uniformizada e simplificada dos recursos
destinados à inovação, além de permitir que as
instituições científicas autorizem que seus bens,
instalações e capital intelectual sejam usados por
outras instituições, empresas privadas e até
pessoas físicas.
A nova lei também determina que
servidores públicos, empregados públicos e
militares sejam afastados de suas atividades para
desenvolver projetos de pesquisa fazendo jus aos
mesmos direitos e vantagens do seu cargo de
origem.

Fonte: Agência Senado
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