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No fi nal de 2018, o 

Governo Federal tratou 

de legalizar no Brasil 

as apostas esportivas de 

quotas fi xas

Ou seja, aquelas nas 
quais, ao fazer a apos-
ta, já se sabe quanto 

será o prêmio em caso de 
acerto. Com isso, o Estado 
espera arrecadar parte de um 
mercado que, “ilegalmente”, 
movimenta perto de R$ 4 
bilhões por ano no país, se-
gundo estudo da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). 

Embora o Ministério da 
Fazenda ainda precise regu-
lamentar a lei, estabelecer 
como e por quem a atividade 
poderá ser explorada, o que 
deve ocorrer no prazo de até 
dois anos, prorrogável por 
mais dois anos, as empresas 
do ramo, também conhecidas 
como “operadores”, já estão 
animadas com a possibilida-
de de funcionarem como casa 
de apostas, física ou virtual, 
de fazerem publicidade e 
patrocínios, bem como ainda 
de contarem com meios de 
pagamento locais.

Em paralelo a essa ani-
mação, porém, já surgem 
dúvidas sobre a legislação 
aplicável à relação que será 
estabelecida com as empre-
sas e entre elas e os aposta-
dores, uma vez que a aposta 
esportiva de quota fixa estará 
submetida ao regime jurídico 
de direito público e às nor-
mas jurídicas especiais dos 
serviços públicos.

Além da necessária fiscali-
zação das apostas esportivas, 
a futura regulamentação pre-

cisará estabelecer as regras 
que deverão ser seguidas 
tanto para a concessão das 
licenças para a exploração 
da atividade, quanto para 
a resolução dos inevitáveis 
litígios que surgirão.

A defi nição sobre os fun-
damentos do sistema de 
licenciamento e a extensão 
da responsabilidade de em-
presas e apostadores são 
pontos fundamentais para 
o bom funcionamento da 
aposta esportiva de quota 
fi xa no Brasil, sobretudo para 
que o país consiga alcançar o 
potencial previsto por espe-
cialistas de se tornar um dos 
três maiores mercados de 
apostas esportivas do mundo, 
junto com China e Inglaterra.

Daí porque, ainda que possa 
– e deva! – benefi ciar-se da 
experiência estrangeira, em 
especial de alguns estados 
dos EUA, no quais a aposta 
esportiva por quota fi xa foi 
recentemente regulamenta-
da, o Ministério da Fazenda 
precisará escolher os modelos 
legais mais adequados para 
serem adotados no Brasil.

Se, por um lado, as dúvidas 
sobre as regras aplicáveis à 
atividade ainda estão longe 
de serem esclarecidas, por 
outro, verifica-se que seu 
amplo debate é necessário 
e salutar para o amadure-
cimento de ideias e propos-
tas, visando à adoção das 
melhores e mais adequadas 
práticas no ordenamento 
jurídico brasileiro.
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A - Estágio e Trainee
A Cargill, uma das maiores empresas de alimentação do mundo, está 
com vagas abertas para estudantes e recém-formados. São mais de 170 
oportunidades para o Programa de Estágio 2019 e 15 para o Programa 
de Trainee. Interessados em concorrer às posições devem se candida-
tar até o próximo dia 19, no site (http://novostalentoscargill.com.br). 
As vagas são para estudantes de nível superior que irão concluir seus 
cursos de quatro anos entre 2019 a 2021. O processo seletivo envolve 
testes online, análise qualitativa e quantitativa das fi chas de inscrição, 
avaliação online realizada pela Cia de Talentos, dinâmica de grupo 
presencial (a depender da vaga) e entrevista fi nal. Outras informações 
em: (www.cargill.com). 

B - Valor do Imóvel
A burocracia aumenta em 12% o valor fi nal do imóvel para o proprietário. 
Os entraves afetam toda a cadeia produtiva, envolvendo instituições pú-
blicas e privadas. Para desburocratizar este mercado, algumas empresas 
possibilitam o contato mais direto nas negociações de compra e venda. A 
Livima, startup inspirada em modelos internacionais de imobiliária, tem 
se destacado nesse mercado com uma proposta inovadora ao eliminar os 
intermediários e não cobrar comissão na venda ou aluguel de imóveis. 
A empresa possibilita que o proprietário consiga ter um ganho maior e 
opte por um valor mais atrativo de aluguel ou venda, o que pode fazer 
com que o negócio ocorra em um menor tempo. Outras informações: 
(www.livima.com.br).

C - Auditoria de Contratos
O Forum Cebefi  Treinamento em Direito Empresarial realiza, no dia 
13 (quarta-feira), das 9h00 às 17h30, o curso “Auditoria Jurídica dos 
Contratos”, apresentado por Pedro A. L. Ramunno, que objetiva ensi-
nar  como organizar controles internos dos contratos tendo em vista 
permitir, tanto na fase pré como na pós-contratual, o acompanhamento, 
cumprimento e observância de normas legais, bem como a formulação 
e execução de suas cláusulas. Também, a auditoria de contratos, quer 
como contratante quer como contratada. Destina-se a administradores 
de contratos, advogados, auditores, contadores e demais interessados. 
Mais informações(www.forumcebefi .com.br).

D - Importação e Exportação
No próximo dia (14), quinta-feira, das 8h30 às 11h, no Restaurante Cor-
rientes 348 (R.Dr. Mario Ferraz, 32 – Jardim Europa), a Grant Thornton 
realiza um evento sobre as recentes regras atualizadas pela Receita 
Federal, sobre o preço de transferência nas operações de importação e 
exportação entre pessoas jurídicas sediadas em diferentes jurisdições 
tributárias. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. O sócio líder 
da área de Tributos, Odair Silva, e o gerente sênior de Tributos Inter-
nacionais, Artur Jacinto, explicam os métodos comumente aplicados na 
maioria dos países e como diferem dos do Brasil. Inscrições pelo e-mail: 
(eventos@br.gt.com). 

E - Indústria da Construção
Temas estratégicos para a retomada do setor e o consequente desen-
volvimento do País serão destaques no próximo Encontro Nacional da 
Indústria da Construção, que reunirá cerca de 2 mil participantes em 
torno de debates sobre questões relacionadas à inovação, sustentabi-
lidade, infraestrutura, relações trabalhistas e negócios. Realizado pelo 
Sinduscon-Rio, o 91º Enic será realizado de 15 a 17 de maio, no Rio de 
Janeiro, reunindo empresários, executivos e profi ssionais da construção 
civil e da incorporação imobiliária, dirigentes do Executivo, Judiciário e 
Legislativo, além de arquitetos, especialistas brasileiros e internacionais, 
acadêmicos, estudantes e profi ssionais da imprensa. Mais informações: 
(www.enic.org.br).

F - Direitos da Mulher 
Como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo promove no sábado  
(16), às 9h, o 18º Encontro sobre os Direitos da Mulher. Interessados 
deverão fazer sua inscrição pelo portal (www.direitosbc.br) até o pró-
ximo dia 13. Para aluno, o investimento é de R$ 15,00  e R$ 25,00 para 
demais interessados. A palestra é da advogada Pauliana Pinheiro da 
Cruz, doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de 
Lisboa, tabeliã de Notas e Protesto de Avaré, pós-graduada em Direito 
Previdenciário, Direito Notarial e Registral. 

G - Inovações em Química
As inscrições para o Desafi o Imagine Chemistry terminam na sexta-feira 
(8). O portal (www.imaginechemistry.com) recebe os projetos de ino-
vação em química e dá outras informações. O programa busca projetos 
relacionados à química que tragam novas maneiras de criar um futuro 
mais sustentável, agregando valor para os clientes. Os 20 fi nalistas são 
convidados a participar de um evento de três dias nos laboratórios 
da Nouryon na Holanda, em maio. Na ocasião, terão contato com os 
pesquisadores da empresa para aprimorar seus projetos e conferir sua 
viabilidade comercial. Depois de eleitos os cinco vencedores, o último 
passo é a fase de implementação, que começa em junho.

H - Finanças e Investimentos
O CFA Society Brazil lança mais uma edição do Prêmio CFA Society 
Brazil de Monografi a em Finanças, que receberá artigos voltados ao mer-
cado fi nanceiro e de capitais brasileiro, ampliando o banco de iniciativas 
pioneiras que demonstrem o potencial do país para elaborar produtos e 
serviços nesta área. O reconhecimento pretende fomentar a pesquisa e 
recompensar os melhores projetos inscritos. Para participar, os candida-
tos devem enviar sua monografi a junto com a fi cha de inscrição e demais  
documentos de identifi cação e escolaridade para (premio@cfasociety.org.
br), exclusivamente. Outras informações no site: (www.cfasociety.org.br).  

I - Saltos Acrobáticos
Sabe aqueles saltos incríveis que você assiste em circos? Você também 
pode praticar e aprender enquanto se diverte. O parque de trampolins 
Urban Motion conta com uma equipe de professores experientes e 
profi ssionais em saltos acrobáticos. Eles ensinam por meio de aulas 
exclusivas e divertidas como realizar performances e alguns dos muitos 
truques dos acrobatas “voadores”. Para participar é preciso ter idade a 
partir de 16 anos. Os alunos ou interessados vão aprender alguns saltos 
incríveis que são realizados nas camas elásticas do parque de trampolins. 
Além dos benefícios à saúde e coordenação motora, os exercícios são 
modos de desafi ar os clientes a superarem seus próprios limites. Mais 
informações: (www.urbanmotion.com.br).

J - Antecipação do IR
Os clientes correntistas do Banco do Brasil já poderão antecipar a 
restituição relativa ao ajuste anual de IRPF. Com a linha de crédito, é 
possível antecipar até 100% do valor a ser restituído, limitado a R$ 20 mil, 
conforme o perfi l do cliente. O pagamento é feito na data do crédito da 
restituição ou no vencimento do contrato, que será no dia 15 de janeiro 
de 2020, o que ocorrer primeiro. Para os clientes que desejarem, a linha 
continua disponível também nos terminais de autoatendimento e nas 
agências. Taxa de juros a partir de 1,79% a.m, variando de acordo com 
o perfi l do cliente e canal de contratação.
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O governo da China estimou 
na última terça-feira (5) um 
crescimento econômico mais 
modesto para 2019, em função 
de um “ambiente mais difícil” 
no cenário internacional. Em 
pronunciamento na abertura 
do ano legislativo do Con-
gresso Nacional do Povo, o 
primeiro-ministro Li Keqiang 
disse que o Produto Interno 
Bruto (PIB) chinês deve ter 
alta de 6% a 6,5%, frente a uma 
expansão de 6,6% em 2018.

Além disso, os gastos mili-
tares devem ter crescimento 
de 7,5%, após um aumento 
de 8,1% no ano passado. Em 
2019, a China deve investir o 
equivalente a cerca de US$ 
175 bilhões com defesa. “Ao 
perseguir o desenvolvimento 
neste ano, enfrentaremos um 

Premier Li Keqiang prevê ambiente mais “difícil” no cenário 

internacional.

Minas e 
Energia 
divulga leilões 
de energia 
elétrica até 
2021

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) divulgou 
ontem (6), no Diário Ofi cial 
da União (DOU), as porta-
rias de número 151 e 152, 
publicadas na seção 1, com 
o calendário de leilões de 
compra de energia elétrica 
de novos empreendimentos 
e de geração existente que 
serão realizados neste e 
nos próximos dois anos, no 
períod o de 2019 a 2021.

Para compra de energia 
nova, estão previstos os 
seguintes leilões: em 2019, 
leilão A-4 em 27 de junho e 
leilão A-6 em 26 de setem-
bro. Em 2020, devem ser 
promovidos o leilão A-4 em 
23 de abril e leilão A-6 em 24 
de setembro. Para em 2021, 
estão previstos o leilão A-4 
em 29 de abril e leilão A-6 
em 30 de setembro.

Para a contratação de 
energia de geração já exis-
tente, o cronograma estima-
do prevê: em 2019, leilões 
A-1 e A-2 em 6 de dezembro. 
Em 2020, as previsões são 
para os leilões A-1 e A-2 em 4 
de dezembro; e 2021, leilões 
A-1 e A-2 em 3 de dezembro.

A informação consta do 
boletim Focus, do Ban-
co Central (BC), com 

projeções de instituições para 
os principais indicadores eco-
nômicos. Para 2020, a previsão 
para a infl ação permanece em 
4%. Para 2021 e 2022, também 
não houve alteração na estima-
tiva: 3,75%.

A meta de infl ação deste ano, 
defi nida pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN), é 4,25%, 
com intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%.

A estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
caiu de 2,48% para 2,30% este 
ano. Para 2020, a estimativa de Para 2020, a previsão para a infl ação permanece em 4%.

Ao enviar dinheiro para o exterior sempre há 
uma tributação inclusa, principalmente quando 
está relacionado a negócios, agora com o novo 
entendimento da Receita, o recolhimento é de 
15% a 25%, variando de acordo com a natureza 
e com o país que será enviado. A nova legis-
lação, está sujeita a interpretação da Receita, 
e as mudanças acontecem para naturezas que 
são difi cilmente utilizadas, como tratamentos 
de saúde, que em comparação com as remes-
sas para investimentos no exterior são bem 
menores.

“As operações que gozam do benefício de 
unilateralidade, que são as remessas a título 
de investimentos no exterior como: Aquisição 
de imóveis, remessas para contas de mesma 
titularidade e aporte de capital para empresas 

constituídas no exterior. Essas naturezas são 
isentas de tributação por defi nição, ou seja, 
não há base legal para cobrar imposto sobre 
remessas onde não existe uma contrapartida, e 
se não existe, não se pode fazer a cobrança do 
IR”, explica o Diretor de Câmbio da FB Capital, 
Fernando Bergallo.

As demais remessas onde exista uma contra-
partida, seja para fi ns educacionais, de saúde 
ou prestação de serviços, essas podem ser 
tributadas e esse recolhimento está sujeito a 
interpretação da Receita Federal para a defi nição 
de quando será a tributação. “Essa nova mudança 
irá desmistifi car, e não afeta os investimentos 
dos brasileiros do exterior, remessas dessa na-
tureza não terão uma maior tributação, e outra 
mudança”, fi naliza Bergallo (FB Capital).
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Mercado fi nanceiro mantém 
estimativa de infl ação em 3,85%
A estimativa de instituições fi nanceiras para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a infl ação 
ofi cial do país, este ano permanece em 3,85%

crescimento do PIB subiu de 
2,65% para 2,70%. Em 2021 e 
2022, a expectativa segue em 
2,50% de crescimento do PIB.

Ontem (6), a Organização 
para a Cooperação e o De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE) também reduziu a 
estimativa de crescimento da 
economia brasileira para 2019, 
de 2,1% para 1,9%. Ainda 
assim, a entidade aponta que 
uma recuperação moderada 
da economia está em curso no 
país. A previsão do mercado 
fi nanceiro para a cotação do 
dólar permanece em R$ 3,70 no 
fi nal deste ano e em R$ 3,75, no 
fi m de 2020 (ABr).

China deve ter crescimento 
mais modesto em 2019

ambiente mais difícil e compli-
cado”, disse Li. “Devemos estar 
preparados para uma dura luta”, 
acrescentou. O país negocia 

com os Estados Unidos um 
acordo para colocar fim à 
guerra comercial travada por 
Donald Trump (ANSA).

Nova regra não afeta investimentos 
no exterior

A 1ª Câmara do TRT-15 ne-
gou provimento ao recurso da 
Associação Mirim de Ourinhos 
e da TV Bauru, ambas reclama-
das num processo movido por 
uma jovem aprendiz que foi 
demitida durante a gravidez, e 
manteve a decisão de primeira 
instância que reconheceu a 
estabilidade da trabalhadora. 
Segundo alegou a Associação 
Mirim, a empregada não fazia 
jus à estabilidade gestante por 
ser aprendiz.

Para o relator do acórdão, de-
sembargador Jorge Luiz Souto 
Maior, a defesa da instituição 

não procede, uma vez que a 
"estabilidade provisória garan-
tida à gestante nos termos da 
Súmula 244, III, do TST não ex-
cepciona o contrato de aprendi-
zagem, devendo, portanto, ser 
aplicada a todos os contratos 
por prazo determinado". 

A decisão colegiada ressaltou 
ainda que a proteção diz respei-
to à maternidade e "não há que 
se falar que o vínculo jurídico 
advindo do contrato de apren-
dizagem, por não ser contrato 
típico da relação de emprego, 
impede a aplicação da referida 
Súmula" (AI/.TRT-15).

Estabilidade de jovem 
aprendiz gestante


