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Acordo Mercosul/UE 
facilitará exportação

e importação 

De fato, a novidade é 

muito esperada, mas é 

importante entender que 

ainda não se trata de 

um acordo efetivo

Ainda há muitos trâmi-
tes jurídicos a serem 
cumpridos. Tem que 

passar pelo congresso onde 
vai ocorrer uma votação, pois 
é necessária a preocupação 
com a regulamentação, a forma 
legal de como vão ser feitas 
essas condições e também 
todos contratos. Cada país 
do Mercosul precisará fazer o 
mesmo caminho. 

No caso da União Europeia 
vai ser um pouco diferente, 
devido ao parlamento europeu, 
mas isso ainda terá de ser 
regulamentado. Então esse 
acordo, por enquanto, é mera-
mente político, uma intenção 
de que as coisas comecem a 
acontecer. 

Atualmente, o Brasil ex-
porta para países europeus 
algo na casa dos $ 40 bilhões 
por ano. Com o novo acordo, 
esse valor pode triplicar, che-
gando a quase $120 bilhões 
nos próximos dez anos. É um 
número bastante expressivo e 
que pode benefi ciar as pessoas 
que já vem semeando algumas 
coisas na internacionalização 
de empresas e produtos. 

O acordo está sendo nego-
ciado aproximadamente há 
20 anos. Pode-se afi rmar que 
algo muito bom foi realizado, 
o que já prevíamos deste o 
ano passado e justamente por 
esse motivo abrimos a primei-
ra Loyalty na Europa. Nossa 
intenção agora é solidifi car 
ainda mais os negócios por lá. 
Já tínhamos essa expectativa, 
mas aconteceu até antes do 
esperado. Então quem já pen-
sava em exportar produtos e 
serviços ou importar algo da 
Europa, esse é o momento de 
focar nesse objetivo. 

Esse acordo ainda não 
signifi ca uma negociação de 
livre comércio, ainda temos 
tarifas e tributações em cada 
tipo de produto, alguns serão 
beneficiados, outros nem 
tanto. Existem produtos que 
não foram cogitados nas nego-

ciações de movimentação das 
alíquotas que já são cobradas, 
outros são 0%, como o suco 
de laranja e derivados do café, 
por exemplo, que são itens 
que o Brasil exporta muito. 
Isso benefi ciará ainda mais a 
exportação brasileira. 

Outra questão importante é 
a aproximação do presidente 
Bolsonaro com Donald Trump. 
Essa ligação é estratégica para 
o próprio Trump, por conta do 
Brasil ter uma localização pri-
vilegiada numa eventual inter-
venção militar na América do 
Sul. Não apenas pela extensão 
territorial, mas também pela 
liderança que o país exerce 
nos países da América Latina. 

Ocorre que com a assinatu-
ra desse tratado, os Estados 
Unidos fi cam um pouco enfra-
quecidos junto ao seu poder 
de comércio. Nesse último 
ano, os americanos adotaram 
uma política mais agressiva de 
comércio, colocando tarifas em 
países que não fazem parte 
das suas intenções de nego-
ciação, tentando trazer mais 
benefícios para a economia 
americana, não só na geração 
de empregos, mas também 
na captação de recursos e 
exportações. 

Então isso pode fazer com 
que o Trump olhe para o Brasil 
de uma maneira ainda mais 
positiva, como uma verdadeira 
nação independente, fazendo 
inclusive que outros países 
queiram negociar diretamen-
te com ele. Acredito que isso 
pode abrir novas portas, inclu-
sive para a questão comercial 
com os EUA, fi rmando ainda 
mais a posição brasileira. 

Claro que nada vai acontecer 
do dia para a noite, a previsão 
para a colheita desses frutos 
pode ser daqui dois ou três 
anos, gradativamente, mas é 
algo muito positivo para a eco-
nomia brasileira. Ainda há uma 
série de coisas que serão revis-
tas e também serão necessárias 
mudanças, principalmente na 
cultura do brasileiro, o jeitinho, 
a consciência, tudo isso precisa 
melhorar de forma conjunta. 

(*) - É advogado especializado em 
direito internacional, consultor de 

negócios, sócio fundador da Loyalty 
Miami e da Toledo e Associados. 

(http://www.loyalty.miami).
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O texto impõe limites a pe-
didos de vista e decisões 
cautelares monocráti-

cas (liminares) no Judiciário. 
De autoria do senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR), a 
proposta recebeu parecer pela 
aprovação do relator, senador 
Esperidião Amin (PP-SC). 

Também na Ordem do Dia, a 
proposta de autoria do senador 
Reguffe (sem partido-DF), 
proíbe a tributação de remé-
dios. O texto foi aprovado pela 
CCJ na legislatura passada e, 
se aprovada em Plenário, se-
guirá para a Câmara. O texto 
teve como relatora a senadora 
Simone Tebet (MDB-MS). Ori-
ginalmente, Reguffe propunha 
a alteração do artigo 150 da 
Constituição para que todos 
os medicamentos destinados 
para o uso humano estivessem 
isentos de tributação. Mas a 
relatora alterou o projeto para 
que a imunidade seja aplicada 
apenas aos impostos, e não a 
todos os tributos. 

Além do fi m de impostos sobre medicamentos, em análise a proposta que limita as decisões 

tomadas individualmente pelo STF.

A CCJ do Senado vai analisar 
um projeto que assegura a pesso-
as com defi ciência, condenadas 
à prisão, o direito de cumprir 
pena em local adaptado. Da 
senadora Mara Gabrilli (PSDB-
-SP), acrescenta esse disposi-
tivo à Lei de Execução Penal. 
Segundo o projeto, caberá ao 
Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen) custear as adequações 
que precisarem ser feitas em 
presídios para os detentos com 
necessidades especiais.

Para Mara, as condições já 
precárias do sistema penitenci-
ário brasileiro são ainda piores 
para as pessoas com defi ciência 
que venham a cumprir pena 
em uma das suas instalações. 

Além da falta de estrutura, não 
há apoio médico específi co. 
Lembra também que o Brasil é 
signatário da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com 
Defi ciência da ONU, que esta-
belece que o fator determinante 
da defi ciência é “o meio em que 
a pessoa está inserida, e não o 
impedimento em si”.

“Portanto, é dever da socieda-
de solucionar a falta de acesso a 
bens e serviços, como é presen-
te no sistema prisional”, conclui 
a senadora na justifi cativa do 
projeto, que ainda aguarda 
designação de um relator. Se 
for aprovado pela CCJ, o texto 
poderá seguir diretamente para 
a Câmara (Ag.Senado).

As mulheres grávidas pode-
rão optar pelo parto cesariano 
a partir da 39ª semana de 
gestação na rede pública de 
saúde. É o que determina o 
projeto que aguarda desig-
nação de relator na Comis-
são de Assuntos Sociais do 
Senado. Às parturientes que 
optarem pelo parto normal, 
será garantido o direito à 
analgesia não farmacológica 
e farmacológica. O projeto, 
do senador Sérgio Petecão 
(PSD-AC), determina que a 
grávida seja conscientizada 
acerca do parto normal e da 
cesárea, devendo a decisão 
ser registrada em termo de 
consentimento. 

Além disso, se o médico res-
ponsável discordar da opção 
da paciente, deverá registrar 
as razões em prontuário. Em 
sua justifi cativa, o parlamen-
tar argumenta que, de acordo 
com estudos, a crescente taxa 
de cesarianas, nos últimos 30 
anos, acompanhou a diminui-
ção nas taxas de mortalidade 
materna. “As ocorrências 
concretas que chegam aos 
Conselhos de Medicina e aos 
Tribunais, mostram que, na 
rede pública, quando se recor-
re à cesárea, a parturiente já 
foi submetida a longas horas 

O projeto determina que a grávida seja conscientizada acerca 

do parto normal e da cesárea.

Os recursos do Fundo de 
Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust) 
poderão ser aplicados nas des-
pesas de telecomunicações do 
Programa Antártico Brasileiro 
(Proantar), se aprovado o pro-
jeto que tramita na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado.

Segundo a proposição apre-
sentada pelo senador Otto 
Alencar (PSD-BA), o Proantar 
poderá usar recursos do Fust 
inclusive no fornecimento de 
equipamentos de rede e ter-
minais de acesso aos serviços 
de telecomunicações usados 
no programa do governo bra-
sileiro de pesquisas científi cas 
na Antártica.

Outro artigo inclui o Centro-
-Oeste entre as regiões a serem 
benefi ciadas anualmente com a 
aplicação de pelo menos 30% 

Estação Antártica Comandante Ferraz, do Proantar.
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Cálculo de preços de 
produtos agrícolas 
pode ser mudado

A Comissão de Agricultura 
do Senado se reúne nesta 
quarta-feira (7), para concluir a 
votação do projeto que muda o 
cálculo dos preços de produtos 
agrícolas. O projeto tem o obje-
tivo de desenhar novos parâme-
tros para incorporar melhor os 
custos de produção, em especial 
a depreciação de máquinas e 
equipamentos usados. 

Seu autor, senador Luis Car-
los Heinze (PP-RS), considera 
que, no médio e no longo prazo, 
essa defasagem — bem como 
a necessidade de novos inves-
timentos — pode tirar muitos 
produtores do mercado e con-
tribuir para o endividamento no 
campo. O texto prevê também 
que as propostas de novos pre-
ços mínimos sejam debatidas 
com as principais entidades 
representativas do setor produ-
tivo com antecedência mínima 
de 30 dias de sua publicação.

Entre as mudanças propostas 
pelo relator, senador Jayme Cam-
pos (DEM-MT), está a determi-
nação de que os preços mínimos 
de produtos agropecuários sejam 
defi nidos pelo Conselho Monetá-
rio Nacional. O valor não poderá 
ser inferior ao custo operacional 
de produção, calculado pelo so-
matório dos custos variáveis com 
as taxas anuais de depreciação 
de máquinas, equipamentos e 
benfeitorias, segundo critérios 
defi nidos pela Receita Federal 
(Ag.Senado).

Novas tecnologias: 
Patentes Verdes 
pode virar lei

A Comissão de Ciência e Tec-
nologia do Senado pode aprovar 
na quarta-feira (7), o projeto de 
Ciro Nogueira (PP-PI) que torna 
permanente o programa Patentes 
Verdes, do Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual (INPI). 
Hoje o Patentes Verdes é regido por 
uma resolução do órgão, que é mais 
facilmente revogável que uma lei.

O site do INPI explica que o 
Patentes Verdes objetiva contri-
buir para o enfrentamento das 
mudanças climáticas globais e visa 
acelerar o exame dos pedidos de 
patentes relacionados a técnicas 
voltadas ao meio ambiente. Pos-
sibilita a identifi cação de novas 
tecnologias que possam ser rapi-
damente usadas pela sociedade, 
estimulando seu licenciamento e 
incentivando a inovação no país. 

Na prática, permite ao órgão 
realizar o exame prioritário de 
pedidos relacionados a tecnologias 
verdes como serviço. A relatora é a 
senadora Mailza Gomes (PP-AC), 
que também defende priorizar o 
processo de patenteamento de 
novas tecnologias voltadas ao de-
senvolvimento sustentável.

“O processo de patentes verdes 
não pode seguir o rito ordinário 
que, não raro, chega a levar mais 
de 10 anos. Este projeto torna 
permanente o programa Patentes 
Verdes, incentivando que as novas 
tecnologias sejam rapidamente 
usadas pela sociedade e, assim, 
surtam os efeitos ambientais dese-
jados”, pontua Mailza no relatório. 
Caso seja aprovado na Comissão, o 
projeto poderá seguir para a análise 
da Câmara (Ag.Senado).

Proposta que isenta remédios de 
impostos está na pauta do Senado

Na sessão deliberativa da próxima terça-feira (6), uma proposta pretende restringir a possibilidade de 
os ministros do STF, e de outros tribunais,  tomarem decisões de forma individual

Os senadores também de-
vem analisar o projeto que 
proíbe empresas “adimplen-
tes e de boa-fé” de serem 
excluídas do Programa de 
Recuperação Fiscal (Refis). 

A regra vale mesmo que as 
parcelas pagas pelas pessoas 
jurídicas não sejam conside-
radas suficientes para amor-
tizar a dívida com a União. 
O texto foi aprovado pela 

Câmara e pela Comissão de 
Assuntos Econômicos do Se-
nado. Portanto, se aprovado 
sem alterações, será enviado 
à sanção presidencial (Ag.
Senado). 

Projeto garante escolha entre 
parto normal ou cesárea no SUS

de sofrimento, buscando o par-
to normal”, ressalta Petecão.

A matéria estabelece tam-
bém que as maternidades ou 
instituições, que funcionam 
com mesma fi nalidade, deverão 
possuir placa fi xada informando 
que a mulher pode escolher a 
modalidade de parto, podendo 
o médico divergir da escolha e 
encaminhá-la a outro profi s-
sional. Em 2016, o Conselho 
Federal de Medicina, através 
da resolução 2.144, passou 
a prever que o médico pode 
atender o desejo da paciente e 
realizar parto cesárea a partir 
da 39ª semana de gestação. 

De acordo com a resolu-
ção, a gestante tem o direito 
de optar pela realização de 
cesariana, desde que tenha 
recebido todas as informa-
ções necessárias. Entretanto, 
conforme a justifi cativa do 
senador Sérgio Petecão, não 
há observância dessa medida 
na rede pública de saúde. 

O projeto do senador é 
semelhante ao texto apresen-
tado pela deputada estadual 
Janaína Paschoal (PSL-SP) à 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp), mas, diferente-
mente desse, tem abrangência 
nacional (Ag.Senado).

Programa Antártico poderá 
receber recursos do Fust

dos recursos do fundo em pro-
gramas, projetos e atividades 
de telecomunicações – atual-
mente, a aplicação obrigatória 
mínima contempla apenas os 
projetos de concessionárias 
de telefonia fi xa nas áreas da 
Sudam e da Sudene.

O relator na CAE é o senador 
Styvenson Valentim (Pode-
-RN), favorável à matéria e à 
emenda apresentada para que 
os recursos do fundo sejam tam-
bém utilizados na ampliação 
do acesso à internet em banda 
larga (Ag.Senado).

Preso com defi ciência 
cumprirá pena em 

local adaptado

A matéria

é de autoria

da senadora

Mara Gabrilli.

O “Governo Digital”, como é chama-
do, tem o objetivo de desburocratizar 
a relação da sociedade com o governo, 
unifi car bancos de dados para facilitar 
o acesso a informações, simplifi car 
processos e dar transparência. A inten-
ção é que pessoas e empresas possam 
solicitar e acompanhar serviços pela 
internet, agendar atendimentos (se 

necessários) e outros atos. 
O Governo Digital deverá ter um 

portal único com acesso para usuá-
rios, ferramentas para solicitação e 
acompanhamento dos pedidos, para 
avaliação dos serviços, entre outros. 
A proposta é de autoria de vários 
deputados, encabeçados por Tiago 
Mitraud (NOVO-MG). É o resultado 

de trabalhos da Frente Parlamentar 
da Economia e Cidadania Digital e de 
uma comissão de juristas criada para 
elaborar propostas de aperfeiçoamento 
da gestão governamental.

“A prestação digital dos serviços 
públicos deve ser uma resposta da Ad-
ministração Pública em face da difusão 
das novas tecnologias, que permitem 

maior interação e aproximação entre 
o Poder Público e a sociedade”, argu-
mentam os autores. Os órgãos públicos 
de todas as esferas terão 120 dias para 
criar uma Estratégia de Política de Pres-
tação Digital de Serviços Públicos, com 
planejamento e defi nição de serviços 
que poderão ser feitos pela internet 
(Ag.Câmara).

Regulamentação dos serviços públicos via internet


