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A nova CPMF
seria bem-vinda

A reforma tributária é 

o grande destaque de 

discussões no ambiente 

político e econômico, no 

momento

Com a reforma da previ-
dência em fase fi nal, a 
discussão sobre o sis-

tema tributário deve roubar os 
holofotes em todos os sentidos 
neste segundo semestre. O 
desejo de protagonismo tem 
incentivado vários lados e, nes-
se sentido, temos atualmente 
três caminhos: uma proposta 
da Câmara (a PEC 45/19), 
outra proposta do Senado (a 
PEC 110/19) e uma proposta 
do poder executivo, ainda não 
formalizada.

A proposta do Governo 
Federal anda gerando muitas 
polêmicas. Diversas falas de 
representantes do governo 
demonstram enormes dúvidas 
sobre qual caminho seguir. 
Recentemente, o secretário da 
Receita Federal, Marcos Cin-
tra, foi demitido por aparen-
temente defender uma nova 
CPMF. Seria uma vantagem 
adotar este polêmico modelo? 
Entendo que sim, mas com 
ressalvas.

Existem pontos positivos 
nesta ideia. Primeiramente, 
a possibilidade de reduzir a 
sonegação em nosso país. A 
estimativa de perda com essa 
prática ultrapassa R$ 460 
bilhões de reais por ano. Essa 
perda de arrecadação seria 
sufi ciente para cobrir todo o 
défi cit fi scal com tranquilida-
de, mesmo antes dos efeitos 
da reforma da previdência 
acontecerem. 

O sentimento de “todos 
pagarem” também agrada, 
principalmente para aqueles 
contribuintes que fazem de 
tudo para fazerem tudo de 
forma correta, evitando qual-
quer tipo de evasão fi scal. Mas 
a defesa dessa ideia passaria 
por condicionantes. Elenco 
pelo menos cinco questões 
que deveriam ser adicionadas 
a essa ideia. A primeira delas é 
a manutenção da carga tribu-
tária global. Muitos rejeitam a 

ideia da nova CPMF por temer 
o aumento da carga tributária. 

Uma redução de tributos 
sobre consumo ou mesmo 
menor encargos trabalhistas 
devem ser considerados. Como 
a tributação seria por débitos e 
créditos bancários, os montan-
tes envolvidos teriam uma base 
muito grande de tributação. Por 
isso, as alíquotas deveriam ser 
baixíssimas. Deve-se também 
considerar um período de 
transição, para “testar” o novo 
modelo  e com alíquotas mais 
reduzidas não seria de todo mal.

Outro ponto importante a 
se considerar é a simplifi ca-
ção - um único sistema que 
calculasse, de forma automá-
tica, um tributo, é o que todos 
desejam. E, neste caso, essa 
questão parece ser bem real. 
Ter essa sensação de simplifi -
car é o que todos desejam. E 
ainda pensando que tributar 
os créditos bancários também 
tributariam a renda de forma 
indireta, uma possível dedu-
ção dos recolhimentos desta 
nova CPMF na declaração do 
imposto de renda seria muito 
bem-vinda. 

Essa alternativa evitaria uma 
“bitributação” e, ao mesmo 
tempo, traria incentivo para 
os contribuintes evitarem al-
ternativas de sonegação. Não 
deve existir – nas propostas 
existentes no legislativo e mes-
mo na proposta que o governo 
promete colocar na “mesa” – 
sistema tributário perfeito. As 
incertezas de diversos setores 
econômicos ainda são grandes 
e qualquer mudança irá preju-
dicar, de certa forma, alguém. 
Mas o que parece ser unânime 
é: algo tem que mudar. E isso 
deve passar, pelo menos por 
uma análise, por uma eventual 
tributação sobre movimenta-
ções fi nanceiras. 

O governo ainda não mandou 
sua proposta, então ainda há 
tempo de reconsiderar: que 
venha a “nova CPMF”!

 
(*) - É profi ssional da área 

contábil e tributária, mestrando 
em Administração e coordenador 

dos programas de MBA nas 
áreas Tributária, Contábil e de 
Controladoria da Universidade 

Positivo.

Marco Aurélio Pitta (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Apesar do desempenho nas 
últimas copas do Mundo, o Brasil 
ainda é conhecido como o país do 
futebol. Mesmo sendo uma pai-
xão nacional, o esporte sempre 
enfrentou crises que resultam, 
quase sempre, da má-gestão. “O 
futebol brasileiro está na UTI, só 
esperando alguém tirar o tubo 
para ele morrer. Vimos agora o 
caso do Figueirense que tentou 
ser clube-empresa, não deu 
certo e está pedindo para sair 
até do Campeonato Brasileiro. 
Então, nós vemos a situação do 
futebol com muita preocupação”, 
afi rmou o secretário especial de 
Esporte do Ministério da Cida-
dania, Décio Brasil.

Para ele, a melhor solução é 
profi ssionalizar a administração 
dos clubes de futebol. “Não 
podemos mais continuar tendo 
a gestão de amadores. E aí, já 
incluindo o segmento feminino, 
que é muito importante hoje”. 
Décio considera que a priori-
dade deve ser profi ssionalizar 
a gestão dos clubes de futebol 
para garantir o futuro do espor-
te. Isso porque, diferentemente 
do que ocorre em outros países, 
onde as categorias de base sur-
gem em ambientes escolares, 
no Brasil o desenvolvimento das 
novas gerações ocorre dentro 

dos clubes tradicionais.
O secretário de Esporte 

avalia que, nesse contexto, é 
fundamental ter um programa 
de Estado que ofereça suporte, 
tanto para as novas gerações 
quanto para os atletas de alto 
rendimento. O governo federal 
mantém quatro programas de 
incentivo ao esporte, que, jun-
tos, atendem a mais de 80 mil 
pessoas. O Bolsa Atleta benefi cia 
atletas de base e o Bolsa Pódio os 
de alto rendimento, que repre-
sentam o país em competições 
internacionais. Já o Segundo 
Tempo e o Forças no Esporte 
são voltados para estudantes e 
promovem a inclusão social a 
partir da prática esportiva.

Décio Brasil chamou a aten-
ção para a necessidade da 
entrada em vigor do Plano 
Nacional do Desporto para con-
solidar a política esportiva. “Ali 
estão os objetivos estratégicos 
do esporte nacional, as metas a 
serem atingidas e uma novidade 
que implementamos agora, que 
são os indicadores de desem-
penho”, disse, ao afi rmar que é 
preciso acompanhar de perto o 
que é feito com as verbas públi-
cas: “Como o recurso é público 
e pouco, temos de utilizar da 
melhor forma possível” (ABr).

Secretário dos Esportes, general Décio Brasil.

Projeto estimula 
doação para 
instituições de ensino

Escolas de educação básica 
poderão receber doações de 
pessoas físicas ou jurídicas. É o 
que prevê o projeto apresentado 
pelo senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN). A proposta aguar-
da recebimento de emendas na 
Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAS) e defi nição de relator. Caso 
aprovado, o texto será remetido à 
Comissão de Educação (CE), que 
decide em caráter terminativo.

“A minha ideia é que você possa 
contribuir para a sociedade, con-
tribuir para uma escola, fi nancei-
ramente ou até mesmo de forma 
laboral, e que você entenda que, 
ajudando aquela escola, você está 
se ajudando, ajudando a segurança 
pública. Você está evitando que 
mais na frente, você seja assaltado 
por aquela criança que você não 
quis observar”, disse o senador.

Valentim ressalta  que a legisla-
ção atual não proíbe a doação de 
recursos a instituições de ensino. 
Ele acredita, no entanto, que o 
projeto vai “estimular a captação de 
recursos privados”. A intenção do 
parlamentar é benefi ciar especial-
mente escolas públicas ou privadas 
sem fi ns lucrativos de educação 
infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. 

“O problema é que tem que ter 
um método de recompensa: eu só 
faço se eu ganhar alguma coisa, e 
é sempre assim. Você vai ganhar 
sim. Se você ajudar, vai ganhar 
paz, vai ganhar tranquilidade, vai 
ganhar satisfação em ajudar as 
pessoas. Se você tiver mais atenção 
para com as coisas públicas, você 
funcionário público, você cidadão e 
qualquer pessoa, o retorno vai ser 
positivo para esse país”, pontuou 
o parlamentar (Ag.Senado). 

O uso de chips
para fi scalização
de veículos

O Senado analisa um projeto que 
determina a instalação de chips ele-
trônicos em veículos para facilitar 
a fi scalização de crimes pelo Poder 
Público. O projeto do senador El-
mano Férrer (Podemos-PI) altera 
o Código de Trânsito Brasileiro 
para que o fabricante ou montador 
inclua dispositivos de identifi cação 
em todos veículos. No chip devem 
constar informações como número 
do chassi ou monobloco, ano de 
fabricação, fabricante, modelo, cor 
e cilindrada. 

O Contran deve defi nir especi-
fi cações técnicas do dispositivo, 
prazos para utilização em veículos 
novos e adequação da frota circu-
lante. Elmano explica que seriam 
instaladas antenas em locais estra-
tégicos para monitorar os veículos. 
Segundo ele, a medida facilitaria 
o controle de crimes como furtos, 
roubos e falsifi cação de placas de 
veículos, sequestros e fugas. 

O parlamentar afi rma ainda que 
os custos do sistema são mínimos, 
por se tratar de uma tecnologia já 
existente. “Trata-se de uma medida 
que, embora simples e fácil, e com 
custos limitados, trará enormes 
benefícios no combate à crimina-
lidade em nosso País”, afi rma. O 
projeto será analisado pela CCJ em 
decisão terminativa (Ag.Senado).

O repasse não dependerá 
mais de convênio e po-
derá ser de forma direta, 

com transferência voluntária, 
desde que as polícias tenham 
estrutura para gerir os ativos e 
não deixem de enviar os dados 
estatísticos de repressão ao 
tráfi co para o sistema de infor-
mações do Executivo federal.

A percentagem continua a 
mesma: de 20% a 40% dos re-
cursos provenientes da venda 
dos bens apreendidos. Para a 
Polícia Federal, o texto permite 
a alocação de até 40% des-
ses recursos, incluindo nesse 
montante também a Polícia 
Rodoviária Federal. Os repasses 
estão vinculados aos bens apre-
endidos por cada corporação. 
De igual forma, um regulamento 
estabelecerá o percentual e os 
critérios e condições.

Uma das mudanças feitas no 
projeto pelo relator, deputado 
Capitão Wagner (Pros-CE), é 
que o juiz ordenará às secre-
tarias de Fazenda e aos órgãos 

Deputados aprovaram o repasse direto aos estados de bens apreendidos.

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
ontem (2) convite para o 
ex-procurador-geral da Re-
pública Rodrigo Janot falar 
sobre sua atuação à frente da 
Operação Lava Jato, e sobre 
sua declaração de que teria 
ido ao STF armado para matar 
o ministro da Corte Gilmar 
Mendes. Janot disse, em en-
trevista a diversos veículos de 
comunicação, que chegou a ir 
armado com um revólver ao 
Supremo com a intenção de 
assassinar o ministro Gilmar 
Mendes.

Os dois protagonizaram um 
longo embate enquanto Janot 
chefi ou a Procuradoria-Geral 
da República, entre 2013 e 
2017, com trocas constantes 
de críticas públicas. Janot 
disse ter, porém, chegado 
ao limite em 2017 quando o 
ministro envolveu sua fi lha 
em uma das pendengas. O 
episódio é narrado por Janot 
no livro que lançou semana 
passada, ‘Nada Menos que 
Tudo’, porém sem citar o nome 
de Gilmar Mendes. 

Ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

O Programa de Triagem Ne-
onatal, que faz procedimentos 
para diagnóstico precoce de 
doenças em recém-nascidos, 
precisa de um olhar mais cui-
dadoso do Ministério da Saú-
de, segundo especialistas que 
participaram de um debate da 
Subcomissão Temporária sobre 
Doenças Raras, ontem (2). que 
funciona no âmbito da Comissão 
de Assuntos Sociais do Senado.

A presidente da União dos 
Serviços de Triagem Neonatal, 
Helena Pimentel, explicou que 
o programa, conhecido como 
teste do pezinho, completou 
18 anos, com sucesso em várias 
partes do país. Entretanto, pou-
cos estados do Norte e Nordeste 
continuam realizando esses 
exames. Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe são exemplos de 
lugares onde o sistema está fun-
cionando, mas com difi culdades.

Quando as doenças são detec-
tadas e tratadas nos primeiros 
dias de vida, é possível evitar 
que as crianças desenvolvam 
sequelas neurológicas e defi -

O senador Flávio Arns comandou a audiência pública.

Secretaria dos Esportes/Divulgação

Lu
is

 M
ac

ed
o/

A
g.

C
âm

ar
a

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

M
ar

co
s 

O
liv

ei
ra

/A
g.

Se
na

do

Câmara aprova venda de bens 
apreendidos do tráfi co de drogas
O Plenário da Câmara aprovou a MP que agiliza o repasse, a estados, de recursos decorrentes da venda 
de bens apreendidos relacionados ao tráfi co de drogas, mudando também procedimentos para essa 
alienação

de registro e controle de aero-
naves, embarcações e veículos 
a realização de averbações ne-
cessárias para livrar o bem a ser 
leiloado de qualquer gravame. 
Haverá também a emissão de 
novo registro identifi cador do 
bem. Outra novidade incluída 
pelo relator é a prioridade de 
destinação de armas para os 
órgãos de segurança pública 

e do sistema penitenciário da 
unidade da Federação respon-
sável pela apreensão.

A MP muda ainda procedimen-
tos para conversão de moeda 
estrangeira apreendida nesses 
crimes. Se for em espécie, será 
enviada à instituição fi nanceira 
para alienação, na forma prevista 
pelo Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN). Caso essa venda não 

seja possível, a moeda estran-
geira será mantida em custódia 
pela instituição fi nanceira até 
decisão sobre seu destino. Os 
valores apreendidos antes da 
MP, em posse do BC, deverão ser 
enviados à Caixa para venda ou 
custódia. A conversão ocorrerá 
igualmente no caso de títulos, 
valores mobiliários e cheques 
(Ag.Câmara).

CCJ da Câmara aprova 
convite para ouvir Janot

O deputado Delegado Pablo 
(PSL-AM), autor do requeri-
mento, disse que fez o convite 
para discutir as declarações de 
Janot sobre sua atuação na Lava 
Jato. “A intenção é trazer luz 
para o tema que ele falou para 
a mídia que, durante a Lava 
Jato, foi, por várias autoridades 
daquele tempo, atrapalhado, 
colocado contra a parede, 
para que as investigações não 
andassem”, disse o deputado.

“Se ele falou isso em um 

livro, ou para vários meios 
de comunicação, essa casa 
do povo [Câmara] é o lugar 
correto para as explicações. E 
[para que] a gente veja se há 
mais fatos a serem apurados”, 
acrescentou o parlamentar. O 
requerimento também prevê 
o convite para compareçam à 
comissão o então ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardo-
zo, e o chefe de gabinete de 
Janot na ocasião, Eduardo 
Pelella (ABr).

Ampliação do teste de pezinho na rede pública

ciências intelectuais, físicas e 
sensoriais. No entanto, a versão 
do teste do pezinho atualmente 
disponível no SUS detecta ape-
nas seis doenças: fenilcetonúria; 
hipotireoidismo congênito; 
doenças falciformes e outras he-
moglobinopatias; fi brose cística; 
hiperplasia adrenal congênita; 
e defi ciência de biotinidase. Já 
a versão ampliada da triagem, 
oferecida na rede privada, pode 
identifi car cerca de 50 doenças.

Para a médica geneticista Flá-
via Piazzon, Consultora de Erros 
Inatos do Metabolismo da APAE/

SP, a criação de um grupo de 
trabalho multidisciplinar, cons-
tituído por profi ssionais, repre-
sentantes do Ministério da Saúde 
e da sociedade, poderá ajudar na 
defi nição de metas e objetivos 
para a melhoria do serviço em 
nível nacional. “Tempo é muito 
importante porque, nessa nova 
área de doenças, se não atuarmos 
em uma, duas semanas de vida, 
essa criança vai morrer ou fi car 
em uma UTI, necessitando de 
cuidados extremos por anos e 
onerando o sistema de saúde”, 
alertou (Ag.Senado).

“Futebol brasileiro
está na UTI”, diz

secretário de Esporte

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/08/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eliomar Almeida Rocha e de Andreia dos Santos 
Lima. O pretendente: IGOR OLIVEIRA DE JESUS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 30/06/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sandroval de Jesus e de Eliene de Oliveira.
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