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Humana, com a paryicipação da Pharmapele, que  aproveita o evento 
para consolidar a sua presença no mercado de longevidade e estreitar a 
relação com nomes de peso e respeitabilidade no mundo da Medicina da 
Saúde. O evento contará com 28 palestras, reunindo nomes importantes 
da medicina tanto brasileira, como de fora do Brasil. Estima-se um pú-
blico de aproximadamente 1200 pessoas. Mais informações e incrições: 
(http://longevidadesaudavel.com.br/viicongresso/)

E - Riscos e  Compliance
Estamos divulgando uma ação de interesse público a respeito da nova 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A consultoria ICTS Protiviti, 
especializada em gestão de riscos e compliance, passa a oferecer uma 
consultoria gratuita para empresas avaliarem seu grau de adequação 
à nova Lei. Além de uma análise, obtida após o preenchimento de um 
questionário, as empresas -- independentemente do tamanho -- recebem 
uma consultoria gratuita sobre como devem iniciar sua jornada para 
estarem em conformidade com a LGDP, que entra em vigor em agosto 
de 2020. Para isso, basta acessar o portal (http://www.protiviti.com/
BR-por/protecao-de-dados-pessoais). 

F - Capacidade de Produção
O grupo japonês Oji Holdings Corporation anuncia o investimento de R$ 
500 milhões para a empresa OJI Papéis Especiais, de Piracicaba, líder 
nacional na fabricação de papéis térmicos e autocopiativos. A produção 
de papéis térmicos, utilizados largamente no varejo em comprovantes 
fi scais, recibos diversos e no crescente mercado de etiquetas para im-
pressão de código de barras, é o alvo do investimento que irá aumentar 
a capacidade produtiva em mais de 80%, saindo de 80 mil toneladas 
para 150 mil toneladas ano. Prevê a ampliação do espaço fabril com 
6 mil m² para a instalação de uma nova máquina de revestimento de 
papel. A previsão é que a nova capacidade produtiva esteja instalada 
até dezembro de 2021 e comece a operar no início de 2022. Saiba mais 
em: (www.ojipapeis.com.br).

G - Indústria Química 
A  Abiquim realiza no dia 2 de dezembro, o 24º Encontro Anual da 
Indústria Química (ENAIQ), no Hotel Unique. O tema desta edição é a 

A - Jovens Talentos
O Salão de Carreiras França-Brasil reúne empresas francesas e jovens 
profi ssionais que tenham estudado na França. Oportunidade de entrar 
em contato com as maiores empresas francesas durante o 5º Salão de 
Carreiras França-Brasil. Organizado pelo Campus France Brasil, agência 
de promoção do ensino superior da Embaixada da França, o evento 
acontece no próximo dia 12, no Hotel Maksoud Plaza, das 14h30 às 
18h30. É gratuito com vagas limitadas. Para confi rmar a participação, é 
preciso criar um perfi l na Rede France Alumni e inscrever-se através da 
plataforma. Inscrições:(http://bit.ly/5-salao-de-carreiras-franca-brasil).

B - Universidade do Ano
O reitor da Unicamp, Marcelo Knobel, recebeu no último dia 4, o título 
conferido à Unicamp de “Universidade do Ano”, oferecido pela Agência 
de Cooperação Internacional do Japão (JICA), entregue pelo presidente 
mundial da instituição Shinichi Kitaoka. É a primeira vez na história do 
órgão japonês que uma universidade estrangeira é contemplada com a 
honraria. A cada ano, a JICA reconhece instituições que fi zeram contri-
buições signifi cativas ao desenvolvimento de recursos humanos e desen-
volvimento social, por meio de cooperação internacional. A cerimônia 
aconteceu no Japão House (Av.Pauista) durante as comemorações dos 
60 anos de cooperação econômica entre o Japão e o Brasil.

C - Motos e Rock’n roll 
O primeiro festival de motos e rock’n roll vai agitar o Hopi Hari, parque te-
mático em Vinhedo, neste sábado (9), com estrelas da música, encontro de 
motos para os afi cionados e atividades para toda a família, inclusive os tikitos 
(crianças). As atrações: Ultraje a Rigor, Plebe Rude e Supla, além de T-Ale, a 
favorita dos motociclistas. Rock Therapy, Q.I., Skayra e Velha Estação, ao lado 
de mais 21 bandas da região e de São Paulo, terminam de compor o quadro de 
artistas, que se revezam em quatro palcos espalhados pelo parque. O line-up 
completo pode ser conferido no site (www.hopihari.com.br).

D - Mercado de Longevidade
Entre os próximos dias 15 e 17, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
acontece o 7º Congresso Internacional de Ciências da Longevidade 

perspectiva para a indústria química com o programa ‘Novo Mercado do 
Gás’. Confi rmada a participação do diretor-geral da ANP, Décio Oddone; 
do diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, Carlos Langoni; e 
do presidente do BNDES, Gustavo Montezano. O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, aceitou o convite para ser um dos palestrantes do 
evento. Também serão apresentados os dados referentes ao fatura-
mento, participação no PIB e balança comercial do setor em 2019 e os 
números do faturamento da indústria química por grupos de produtos. 
Mais informações: (https://www.abiquim.org.br/eventos/evento/2806).  

H - Trainee da Serasa 
Ainda dá tempo de se inscrever para o programa de Trainee da Serasa 
Experian 2020. São 12 vagas disponíveis para as áreas corporativas, Dados, 
Negócios, Vendas e Tecnologia. As inscrições e primeiras fases do pro-
cesso serão totalmente digitais para facilitar a participação e interação de 
candidatos de todo o país. O candidato ideal precisa ter capacidade para 
tomar decisões em tempo real, estar por dentro das novas tecnologias e 
pronto para enfrentar desafi os, como experiências internacionais. Podem 
participar pessoas de quaisquer áreas com formação de dezembro de 2017 
a 2019, que tenham bom nível de inglês. Interessados pelo programa, que 
oferece salário mensal de R$5.700,00, podem se cadastrar, até sexta-feira 
(8), pelo site (traineeserasaexperian.com.br).  

I - Terras Lusitanas
No dia 7 de dezembro (sábado), das 9h30 às 13h00, no Roof & Top Centro 
de Convenções (Rua Coropé, 88), acontece o Projeto BRP Brasil Portugal, 
que apresenta a palestra “Mudar, Morar, Estudar, Trabalhar e Investir em 
Portugal”, destinada a brasileiros que desejam residir legalmente em terras 
lusitanas. As informações contam com uma diversidade de assuntos que 
buscam elucidar o funcionamento do processo burocrático para a solicitação 
da cidadania portuguesa, assim como a obtenção dos diferentes tipos de 
visto, possibilidades de investimento, inserção no mercado de trabalho e 
outros temas relacionados à migração para Portugal. Mais informações e 
inscrições e-mail:( adriana.borges@maisconsultores.pt).

J - Mais Integridade
O Ministério da Agricultura divulgou a relação de empresas aprovadas 
no segundo edital do prêmio ‘Selo Mais Integridade’. As aprovadas 
são: Agrícola Xingu; Citri Agroindustrial; Mig Plus Agroindustrial; Três 
Corações Alimentos; Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal e Usina 
Monte Alegre. Outras nove empresas já haviam sido premiadas no ano 
passado e tiveram a aprovação renovada este ano. São elas: Adama Brasil; 
Adecoagro Vale Do Ivinhema; Baldoni Produtos Naturais Comércio Indús-
tria; Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio; Iharabras 
Indústrias Químicas; Indústria e Comércio de Alimentos Supremo; Rio 
Branco Alimentos; Rivelli Alimentos e Trop Frutas do Brasil.
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Nova chance para os 
“contribuintes legais”

Os contribuintes foram 

surpreendidos com uma 

nova chance de quitar 

suas contas com o Fisco

A MP 899/19 prevê a 
possibilidade de par-
celamentos de tributos 

federais junto à União. Trata-se 
da “MP do Contribuinte Le-
gal”. Essa possibilidade ainda 
depende de regulamentação e 
mais esclarecimentos práticos 
da sua adesão, mas é uma boa 
opção, dada a ausência de 
mecanismos que permitam 
alternativas para negociar os 
débitos de difícil recuperação.

São duas modalidades: uma 
para débitos que estão em 
dívida ativa, ou seja, já são 
devidos pelo contribuinte, 
seja pessoa física e jurídica 
nesta situação e inadimplentes 
perante o Governo Federal. 
Outra modalidade é para casos 
de contenciosos tributários. O 
Fisco deverá, por edital (mo-
dalidade por adesão), prever 
as teses abrangidas e as con-
dições para adesão. 

Essa modalidade pode en-
cerrar centenas de milhares 
de processos, envolvendo um 
montante superior a R$ 600 
bilhões no Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais 
(CARF) e R$ 40 bilhões ga-
rantidos por seguro e caução. 
As reduções, em ambas as 
modalidades, podem chegar a 
70%. Mas seria essa uma boa 
opção para o contribuinte? 
E para o Governo, isso seria 
sustentável? Entendo que sim, 
mas com ressalvas.

A primeira justifi cativa se 
dá pelo fato da insegurança 
jurídica vivida pelas empresas 
brasileiras. Estudos do Institu-
to Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT) apontam 
que em nosso país são editadas 
cerca de 46 normas tributárias 
por dia útil. São mais de 60 
tributos diferentes. Segundo 
o Banco Mundial, o Brasil é 
o país no qual as empresas 
mais gastam horas para poder 
atender a todas as exigências 

tributárias. São mais de 1.958 
horas por ano, em média.

A segunda justifi cativa leva 
em consideração o cenário de 
défi cit fi scal vivido pelo Brasil 
há vários anos. O baixo cresci-
mento da economia brasileira 
e a difi culdade de se aprovar 
reformas justifi cam a preocu-
pação. A previsão de superávit 
fi scal, segundo o FMI, só deve 
ocorrer em meados de 2022. 
Por isso, a entrada de recursos 
adicionais no caixa do Governo 
pode fazer o poder executivo 
evitar novos contingenciamen-
tos de recursos, como tem 
ocorrido ultimamente. 

Segundo o Ministério da 
Economia, esse programa pode 
alcançar 1,9 milhão de devedo-
res, cujos débitos superam R$ 
1,4 trilhão.

Por último, podemos citar 
um maior critério para con-
cessão de parcelamentos. 
Diferente dos antigos “REFIS”, 
essa MP concederá benefícios 
fi scais apenas nos casos de 
comprovada necessidade e 
mediante avaliação individual 
da capacidade contributiva. 

Esse parece ser um novo 
paradigma no relacionamento 
Fisco e Contribuinte, baseado 
na cooperação e soluções 
consensuais de litígios, com 
redução de custos. Temos uma 
cultura em nosso país de ofe-
recer muitos refi nanciamentos 
para os contribuintes. Muitas 
vezes, organizações acabam 
priorizando pagar funcionários 
e fornecedores e deixar para 
pagar os tributos por último – o 
que não se mostra uma prática 
sustentável e acaba sendo, 
muitas vezes, injusta para os 
bons pagadores. 

Mas, independentemente 
disso, não oferecer uma “se-
gunda chance” para o con-
tribuinte parece ser radical 
demais.

(*) - 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 (*)

Produção de 
veículos cresceu 
16,6% em 
outubro

A produção de veículos 
cresceu 16,6% em outubro, 
com a fabricação de 288,5 mil 
unidades. Segundo o balanço 
divulgado ontem (6) pela Anfa-
vea, o número representa uma 
elevação de 9,6% em compa-
ração a outubro de 2018. Nos 
primeiros dez meses do ano, 
foram produzidos 2,55 milhões 
de veículos, um aumento de 
3,6% em relação aos 2,46 mi-
lhões fabricados de janeiro a 
outubro do ano passado.

As vendas tiveram alta de 7,9 
% em outubro na comparação 
com setembro, mas retração 
de 0,5% na comparação com o 
mesmo mês de 2018, quando 
foram comercializados 254,7 
mil veículos. Em outubro, foram 
vendidos 253,4 mil carros. No 
acumulado dos dez meses do 
ano, os emplacamentos de no-
vas unidades totalizaram 2,28 
milhões, uma alta de 8,7% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado.

As exportações registram 
queda de 34,7% no acumulado 
de janeiro a outubro, com a 
comercialização de 367,5 mil 
unidades no mercado externo. 
No mesmo período do ano pas-
sado, as vendas para o exterior 
totalizaram 563 mil veículos. 
Em outubro a retração fi cou 
em 22,6% em comparação com 
o mesmo mês do ano passado, 
com a exportação de 30 mil 
veículos (ABr).

Os usuários cadastrados na Nota Fiscal 
Paulista destinaram R$ 4.529.377,96 para 
abatimento ou quitação do IPVA de 2020. 
O balanço da Secretaria da Fazenda apon-
ta que 46.931 consumidores acessaram o 
site durante o mês de outubro e realizaram 

a solicitação. A utilização de créditos vale 
apenas para veículos registrados no mes-
mo CPF ou CNPJ cadastrado no programa 
Nota Fiscal Paulista. Todos os pedidos 
serão processados no sistema para ve-
rifi cação dos dados correspondentes e 

assim efetivar as solicitações. Os que não 
destinaram seus valores para o imposto 
podem transferir seus créditos para uma 
conta corrente ou poupança. 

Os valores fi cam à disposição dos usu-
ários cadastrados na Nota Fiscal Paulista 

por cinco anos e podem ser utilizados a 
qualquer momento dentro desse período. 
Para conferir os créditos, aderir ao sorteio 
ou obter mais informações sobre o progra-
ma, basta acessar (http://portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/nfp/) - (AC/SFP).

Decreto do governador João 
Doria, publicado ontem (6) 
no Diário Ofi cial do Estado, 
institui um novo Programa Es-
pecial de Parcelamento (PEP) 
do Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), para permitir que os 
contribuintes paulistas regu-
larizem suas dívidas relativas a 
esse tributo. Os contribuintes 
que aderirem ao PEP contarão 
com redução de 75% no valor 
das multas e de 60% nos juros, 
no caso de pagamentos à vista. 

Para pagamentos parcelados 
em até 60 meses, o desconto 
será de 50% no valor das multas 
e de 40% nos juros. No caso do 
pagamento parcelado, o valor 
mínimo de cada parcela deve 
ser de R$ 500, incidindo acrés-
cimos fi nanceiros de 0,64% 
a.m. para liquidação em até 12 
parcelas; 0,80% a.m. para liqui-
dação entre 13 e 30 parcelas; e 
1% a.m. para liquidação entre 
31 e 60 parcelas. 

O prazo de adesão ao progra-
ma vai até 15 de dezembro. O 
programa permite a quitação 

Secretário de Fazenda do Estado, Henrique Meirelles.

O crediário (68%) e o 
cartão de crédito (67%) 
aparecem logo em se-

guida no ranking.
Os dados mostram ainda que 

entre outros vilões da inadim-
plência estão o cheque especial 
(52%), o financiamento de 
automóvel (52%), o fi nancia-
mento da casa própria (35%), 
as mensalidades escolares 
(26%), os empréstimos com 
parentes e amigos (23%), as 
contas de telefone (20%), os 
boletos de TV por assinatura e 
internet (16%) e as conta de 
água e luz (11%). Atrasos com 
condomínio correspondem a 
11% das respostas.

Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, esse quadro deve-se 
não apenas ao orçamento aper-

Apenas 24% dos entrevistados reconhecem estar em dia com o 

cheque especial e 16% com a fatura do cartão de crédito.
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Empréstimo em bancos e fi nanceiras 
é o maior vilão da inadimplência

Um levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra que o principal responsável pela 
negativação de CPFs no país é o empréstimo pessoal contraído em bancos e fi nanceiras: 69% dos 
usuários da modalidade de crédito estão com restrição no nome

tado do brasileiro, mas também 
à falta de controle das fi nanças. 
“Boa parte das pessoas não 
costuma organizar seus gastos, 
fazendo compras além de suas 

possibilidades fi nanceiras. A 
preocupação em quitar débitos 
pendentes só é interessante 
quando se troca uma dívida 
cara por outra mais barata. 

Caso contrário, os juros podem 
fazer com que as parcelas dos 
empréstimos fi quem inviáveis 
”, observa.

O aluguel (84%) e o plano de 
saúde (82%) aparecem no topo 
dos compromissos fi nanceiros 
quitados em dia. Já os boletos 
de condomínio aparecem em 
seguida, com uma participação 
de 78%. Outras dívidas que 
os inadimplentes costumam 
pagar no prazo são: TV por 
assinatura e internet (73%), 
conta de água e luz (72%), 
conta de telefone fi xo e celular 
(66%) e fi nanciamento da casa 
própria (53%). Apenas 24% 
dos entrevistados reconhecem 
estar em dia com o cheque 
especial e 16% com a fatura 
do cartão de crédito (AI/CNDL/
SPC Brasil).

Governo do Estado abre novo 
programa de parcelamento do ICMS

ou o parcelamento de débitos 
de ICMS, inscritos ou não em 
dívida ativa. Para aderir, o 
contribuinte deverá acessar 
o endereço eletrônico (www.
pepdoicms.sp.gov.br), efetuar o 
login no sistema com a mesma 
senha de acesso utilizada no 
Posto Fiscal Eletrônico e sele-
cionar os débitos tributários a 
serem incluídos no programa. 

“A economia paulista está 
crescendo mais que a média 

nacional, então entendemos 
que restabelecer a regulari-
dade das nossas empresas 
é importante também para 
que elas recuperem, mais 
rapidamente, sua capacidade 
plena de funcionamento e 
contribuam para o aumento 
do emprego e da renda de São 
Paulo”, destacou o secretário 
de Fazenda e Planejamento 
do Estado, Henrique Meirelles 
(AC/SFP).

Mais de R$ 4,5 milhões da NF Paulista para pagamento do IPVA


