
www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

OpiniãO
EUA: a eficácia de tornar 

o investidor imigrante em 
trunfo do desenvolvimento

A imigração sempre 
foi um dos pilares do 
sucesso americano. 
Os melhores, e mais 
brilhantes, deixam 
suas terras natais 
para buscar o sucesso 
nos Estados Unidos, 
e muitos deles 
conseguem. 

Na verdade, os imi-
grantes ou seus fi-
lhos estabeleceram 

44% de todas as empresas 
Fortune 500. E essa lista 
inclui nomes como Apple, 
Bank of America, AT&T® e 
Costco. O programa de visto 
EB-5 continua essa tradição 
permitindo que indivíduos, 
de alto patrimônio, muitos 
deles empreendedores de 
sucesso em seus países de 
origem, tragam seu capital e 
experiência para a américa. 
E isso, por sua vez, ajuda 
os mercados a manter sua 
competitividade mundial.

Existe um fato, quando se 
trata de investir no EB-5, 
e na economia americana. 
Se o projeto não criar, pelo 
menos dez novos empregos 
americanos, em tempo in-
tegral por pelo menos dois 
anos consecutivos, essa 
pessoa não receberá um 
Green Card permanente 
para si, seu cônjuge e filhos 
solteiros menores de 21 
anos. Porque eles são de-
senvolvedores de negócios 
e criadores de empregos. Ou 
seja, investidores de EB -5 
são um grande trunfo para 
os EUA.

Os benefícios diretos do 
investimento EB-5 são rela-
tivamente fáceis de medir. 
Já os indiretos, são mais 
difíceis de quantificar, mas 
ainda assim substanciais. 
Milhões de americanos são 
beneficiários indiretos do 
programa, embora tenham 
pouca ideia da fonte de ca-
pital que torna suas vidas 
mais ricas e gratificantes.

A criação de empregos 
adicionais ocorre nas in-
dústrias de serviços que 
atendem aos trabalhado-
res dos centros regionais, 
como corretores de imó-
veis, restaurantes, lojas de 
varejo, barbearia e salões 
de beleza. A lista não tem 
fim. Os serviços de apoio 
comercial local, como agên-
cias de seguros, agências 
de emprego, empresas de 
gestão e outras também se 
beneficiam indiretamente 
dos investimentos vindos 
através do visto EB-5.

Não vamos esquecer dos 
benefícios econômicos dos 
próprios investidores, que 

são consideráveis. Primeiro, 
a maioria desses imigrantes 
compra casas nos EUA, 
que devem ser mobiliadas. 
Eles adquirem veículos, 
roupas, eletrônicos, gastam 
dinheiro em férias e entrete-
nimento, fazem investimen-
tos, pagam mensalidades 
e ajudam a impulsionar a 
economia. Obviamente, eles 
devem pagar taxas legais 
aos advogados de imigração 
para orientá-los no processo 
de visto. 

Outro benefício indireto 
é que esses investidores 
EB são menos propensos 
a se tornarem um “fardo” 
para o governo, buscando 
ajuda através do Medicaid 
ou requisitando serviços se-
melhantes. Os EUA não são 
o único país desenvolvido 
a tentar atrair investidores 
abastados. 

Austrália, Espanha e Rei-
no Unido são apenas alguns 
países com programas se-
melhantes ao EB-5. Embora 
os EUA sejam há muito o 
principal destino de inves-
tidores estrangeiros ricos. 
O fato é que a carteira de 
candidatos e os anos de 
espera resultantes podem 
tornar outros países mais 
atraentes. 

Em alguns países, leva 
apenas alguns meses, em 
vez de anos, para obter a 
tão sonhada naturalização. 
Além disso, esses investido-
res costumam ter negócios 
em seus países de origem e 
certamente se envolverão 
no comércio entre suas ter-
ras natais e adotadas. Esse 
é apenas um exemplo de 
como o programa de visto 
EB-5 ajuda os mercados 
dos EUA a permanecerem 
competitivos globalmente.

Os Estados Unidos se 
beneficiam quando estran-
geiros vão para lá e não para 
outros mercados. Apenas 10 
mil pessoas anualmente po-
dem se inscrever no progra-
ma de visto EB-5. Embora 
a imigração seja um tema 
polêmico nacionalmente, 
deve-se lembrar que esses 
candidatos trazem fundos 
e conjuntos de habilida-
des, que claro envolvem o 
conhecimento financeiro, 
colaborando para que o país 
se torne ainda mais estável.

E esse cenário próspero 
pode ser repetir também 
em outros países, desde 
que saiba tornar, a arte de 
imigrar, em uma inteligência 
capitalista forte.

(*) - Auxilia brasileiros a 
internacionalizar e dolarizar 

patrimônio, imigração através 
de investimentos e gestão de 

recursos offshore como Diretora 
de Investimentos e Capital Markets. 

Acesse o perfil @bruallemann ou 
conecte-se no LinkedIn.

Bruna Allemann (*)
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O paradoxo da cobrança 
tributária no Brasil

Carolina Spalenza (*)

Ao avaliar a cobrança de tributos pelo 
Estado brasileiro, não são raras as 
vezes em que nos deparamos com 

situações paradoxais, exatamente da forma 
como definida acima, principalmente quando 
há influência do judiciário na questão.

Quando são tomadas decisões reiteradas 
dos Tribunais Superiores reconhecendo o 
descabimento de determinada cobrança, a 
causa torna-se praticamente ganha em favor 
do contribuinte. Mesmo assim, o contribuinte 
sabe que, administrativamente, não pode 
deixar de recolher o tributo sob pena de res-
ponder por estar cometendo uma infração, o 
que acarretará o pagamento de juros e multa.

A contradição torna-se ainda maior quando 
a discussão ultrapassa a esfera dos Tribunais 
Superiores e alcança o âmbito da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão que 
atua judicialmente na defesa dos interesses 
da União. Isso porque a Lei 10.522/2002, que 
obriga os procuradores a apresentarem defesas 
e recursos em todos os processos nos quais a 
União está envolvida, abre espaço para raras 
exceções como, por exemplo, a existência de 
parecer fundamentado do Procurador-Geral 
permitindo a dispensa de tal obrigação. Este 
fato ocorre, geralmente, quando já existem 
decisões reiteradas dos Tribunais Superiores 
dando ganho de causa ao contribuinte.

O problema é que, nem sempre as referidas 
dispensas vinculam a Receita Federal, que é o 
órgão responsável pela fase administrativa da 
arrecadação e por registrar o lançamento do 
tributo. Como consequência, o contribuinte 
será cobrado pela administração e terá de 
contratar um advogado para entrar com uma 
ação no judiciário (já abarrotado), por conta 
de uma causa ganha, na qual não haverá qual-
quer resistência da parte contrária.  Ou seja, 
o contribuinte tem de abrir mais um processo 
que nunca deveria ter existido, pois se não o 
fizer continuará custeando indevidamente os 
cofres públicos, o que, infelizmente, também 
é a realidade de muitos, principalmente das 
pequenas empresas.

Um exemplo atual dessa situação paradoxal 
é a cobrança da taxa de utilização do Sistema 
Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) 
das empresas que praticam operações que 
envolvem importação de produtos. Essa 
taxa está prevista na Lei 9.716 de 1998 e, 
em 2011, seu valor foi majorado por meio de 
ato administrativo do Ministro de Estado da 
Fazenda. O aumento descabido do tributo 
foi amplamente reconhecido em diversas 

vido por decisão vinculante, ainda que 
todas as circunstâncias levem a crer que 
isso acontecerá em um futuro próximo, é 
muito benéfico para a Receita Federal que, 
frequentemente, não é obrigada a resti-
tuir todos os valores pagos por todos os 
contribuintes, mas somente a quem optou 
em discuti-los judicialmente. Esta manu-
tenção tem, como consequência lógica, o 
contribuinte ser forçado a ajuizar uma ação 
judicial sabidamente ganha pela própria 
parte contrária, além, é claro, do tempo e 
dificuldade que enfrentará para recuperar 
o crédito que lhe pertence de direito depois 
do encerramento do processo.

Portanto é preciso ter em mente que a 
Receita Federal e a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional são órgãos pertencentes ao 
mesmo ente federativo, estando vinculados ao 
mesmo Ministério (Ministério da Fazenda), o 
que é razão suficiente para tomarem decisões 
que se complementem e não se contradigam. 
Afinal, no direito brasileiro, quando se trata 
do conceito de manifestação da vontade de 
um órgão público, o entendimento mais aceito 
é a denominada “teoria do órgão” ou “teoria 
da imputação volitiva”, segundo a qual ele é 
parte integrante do Estado e a sua vontade é 
indissociável da pessoa jurídica que integra. A 
conclusão é que atos incoerentes ou contrá-
rios ao senso comum praticados pelo mesmo 
órgão merecem ser extintos e rechaçados 
pela sociedade, em especial quando o maior 
prejudicado são os cidadãos que contribuem 
com o Estado.

(*) É advogada tributarista na Fass.

Paradoxo é uma figura de linguagem que se caracteriza pela reunião de ideias contraditórias dentro 
de um mesmo contexto, ocasionando uma aparente falta de nexo ou de lógica, que pode também ser 
definido como algo contrário à opinião ou ao senso comum.

decisões proferidas pelas duas Turmas do 
Supremo Tribunal Federal, o que levou a 
PGFN a editar, no ano de 2018, a NOTA SEI 
n.º 73, desobrigando os procuradores de 
apresentar defesa ou recorrer nos processos 
de mesmo tema.

Porém, como já observado, a orientação 
da PGFN não vincula a Receita Federal, de 
modo que, mesmo depois de passados dois 
anos da edição da Nota, as empresas conti-
nuam pagando a taxa em valor exorbitante, 
ou sendo autuadas por não recolhimento, de 
modo que a única solução para esse problema 
continua sendo a ação judicial. Com isso, o 
maior prejudicado é o contribuinte, já que a 
manutenção desse paradoxo é extremamente 
vantajosa para a União.

Nos últimos anos, a PGFN tem autorizado 
cada vez mais desistências de defesa de 
processos judiciais, e esse aumento parece 
ter influência direta com a vigência do novo 
Código de Processo Civil (NCPC), em 2016. 
Isso porque o NCPC trouxe mudanças signi-
ficativas às condenações da Fazenda Pública 
quanto ao pagamento de honorários advoca-
tícios em favor da parte que sai vencedora de 
uma ação judicial. O valor dessa condenação 
passou a ser muito mais elevado do que era 
praticado no antigo código e, por causa disso, 
a perda de uma ação tem, hoje, muito mais 
relevância econômica para a União, ao passo 
que a desistência a exime de qualquer paga-
mento, segundo a Lei 10.522/2002.

Por outro lado, manter a cobrança de 
um tributo que não foi considerado inde-
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Quicko e Eletromídia oferecem Wi-fi grátis 
na Linha 4-Amarela de metrô de SP

@O Quicko App, primeiro roteirizador intermodal gratuito do 
mercado brasileiro, em parceria com a Eletromídia e a ViaQua-

tro, começou a oferecer Wi-Fi grátis nas estações da Linha 4-Amarela 
de metrô de São Paulo. O serviço já está disponível nas estações São 
Paulo-Morumbi, Butantã, Faria Lima, Pinheiros e Fradique Coutinho, 
e será expandido gradualmente, chegando a todas as estações. Para 
usar a internet grátis é necessário fazer apenas um rápido cadastro, 
com nome, e-mail, data de nascimento e telefone. Também é possível 
usar os perfis das redes sociais (Facebook, Instagram ou Twitter). A 
conexão pode ser usada por 30 minutos, mas pode ser renovada por 
períodos iguais sem tempo de espera (http://www.quicko.com.br) ou 
(http://www.eletromidia.com.br).

Royal DSM abre processo para o seu 
Programa de Estágio de 2021

@A Royal DSM, empresa global baseada em ciência para Nutrição, 
Saúde e Vida Sustentável, vai receber inscrições de candidatos 

interessados em participar do seu Programa de Estágio até o dia 14 
deste mês, pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/dsm/. 
A companhia, que já tem mais de 80 estagiários atualmente, vai ter 
como foco inclusão e diversidade neste processo, pretendendo au-
mentar o número de inscritos e contratados de estudantes negros, 
de diferentes etnias, LGBTQI+, pessoas com deficiência e mulheres. 
Para o primeiro ano o salário é de R$1.725 e no 2º ano de estágio 
vai para o valor de R$1.935.

Encontro Digital no formato de Talk Show 
com Huawei e Motorola Solutions

@A AGORA Telecom, distribuidora e fornecedora de soluções 
completas de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação 

– anuncia a realização de um Encontro Digital, no formato de Talk 
Show, hoje (8), às 10h00, para discutir as inovações tecnológicas e o 
cenário dos setores de Telecomunicação e Comunicação. Farão parte 
deste evento virtual gestores líderes da AGORA Telecom, incluindo o 
presidente Severino Sanches, e de executivos das fabricantes Huawei 
e Motorola Solutions. O evento poderá ser acessado pelo endereço 
http://www.internetaovivo.com/agora/.

NZN lança plataforma de gamificação para 
educação e comunicação interna

@ A NZN desenvolveu a Gamily, plataforma que chega ao mer-
cado com o objetivo de garantir que empresas e instituições 

de ensino possam mensurar o engajamento e o conhecimento de 
colaboradores e estudantes. A Gamily conta com quatro tipos de 
plano - sendo um deles gratuito - que são indicados de acordo com 
as necessidades e porte da empresa/ e ou instituição de ensino. 
Através da Gamily é possível criar desafios rápidos, adicionar 
usuários, ter acompanhamento por ranking além de relatórios por 
participante (https://gamily.co/#utm_source=assessoria&utm_
medium=midiaon&utm_campaign=release_nzn).

Aplicativo ‘Remédio Agora’

@O aplicativo “Remédio Agora”, criado pelo Governo do Estado 
para facilitar a retirada de remédios de “alto custo”, atingiu 

ultrapassou a marca de 100 mil usuários. Lançada em setembro de 
2019, a ferramenta avisa sobre disponibilidade de remédios, permite 
que o paciente agende a data e o horário para retirada de medica-
mentos e, ainda, o reagendamento se pessoa não puder comparecer. 
No decorrer de seu primeiro ano de funcionamento, já acumula 101,4 
mil cadastros e 307 mil agendamentos.

Delivery Center recebe mais R$30 milhões de 
investimento

@ O Delivery Center, ecossistema que promove a multicanali-
dade ao integrar lojistas físicos, marketplaces, shoppings e 

entregadores, acaba de receber novo aporte de R$ 30 milhões dos 
atuais sócios Multiplan, CCP, brMalls e de dois fundadores. Este é o 
segundo investimento realizado em 2020 - em janeiro, a companhia 
havia captado R$ 69 milhões. Ao todo, considerando esta operação, 
a empresa já levantou cerca de R$ 170 milhões desde que foi criada, 
em 2016. Um dos principais objetivos desta captação é acelerar o 
plano de expansão da empresa, com a chegada do Delivery Center 
a 16 novos shoppings centers de 13 novas cidades em sete estados 
(SC, GO, DF, MT, MS, ES, AM) já a partir deste mês, até o fim de 
2020. O recurso será usado ainda para preparar a empresa para a 
série C, prevista para acontecer em meados de 2021, quando esti-
ma alcançar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento (GMV) e 150 
shoppings centers integrados ao sistema (www.deliverycenter.com).

ricardosouza@netjen.com.br
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Nova ferramenta digital ensina jovem a empreender
O empresário de 22 anos, Mar-

celo Augusto, lançará na próxi-
ma quinzena uma ferramenta 
digital chamada “Aprendendo 
com você”, que ensina – passo a 
passo – tudo o que uma pessoa 
jovem deve saber para empre-
ender. “São segredos de vida, 
de vivências e experiências em 
negócios, onde perdi e ganhei 
muito. Somam-se a conheci-
mentos de família, passados de 
geração a geração, pois o meu 
avô foi um grande empresário 
visionário e meus pais, empresá-
rios bem-sucedidos no setor de 

negócios internacionais”, revela. 
Segundo Marcelo, conhecido 
no mundo dos negócios como 
Mamão, o grande segredo de 
sua ferramenta são informações 
práticas e vivências.

Mamão traz na bagagem toda 
a experiência da Code Stock, 
uma loja virtual especializada 
em joias e semi-joias, que ele 
conseguiu fazer prosperar com 
muito empenho e técnicas de 
marketing. Hoje a empresa é 
conhecida por seu design dife-
renciado e suas joias consumi-
das por artistas e celebridades.


