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Inovar-Auto continua
provisório por 2 meses

BRASÍLIA

Com medo de uma derrota ex-
pressiva, a bancada do governo
no Senado recuou e vai adiar a
votação da proposta do Executi-
vo sobre a unificação do Impos-
to sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) para ope-
rações interestaduais, prevista
inicialmente para a próxima se-
mana na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) da Casa. A
votação será em abril.

“O Delcídio pediu tempo”, dis-
se o presidente da CAE, Lind-
bergh Farias (PT-RJ), ao comen-
tar o pedido feito pelo relator da
proposta na Comissão, Delcídio
Amaral (PT-MS). Na semana
passada, Lindbergh havia dito
que a data da votação não seria
prorrogada mesmo que não hou-
vesse acordo entre as partes.

O passo atrás foi dado logo
após reunião ontem entre líde-
res e os ministros da Fazenda,
Guido Mantega, e de Relações
Institucionais, Ideli Salvatti.
Após o encontro, o relator disse
ser preciso arredondar a propos-
ta para não correr o risco de, na
votação, entrar em rota de coli-
são. “Senão, não aprova nada”.

Como está agora, o governo

conta com a divergência de 21
unidades da Federação: sete Es-
tados do Norte, nove do Nordes-
te, quatro do Centro-Oeste e o
Espírito Santo. Caso todos sena-
dores desse bloco venham a se
opor à adoção da alíquota única
de 4%, serão 63 de 81 votos con-
trários numa eventual votação
em plenário. Delcídio informou
que voltaria a conversar ontem

mesmo com os Estados con-
trários à unificação.

Guerra fiscal. A proposta do
governo é de uma só alíquota
de 4% para todos os Estados.
Hoje, há duas: de 7% e de 12%.
Para que a mudança seja acei-
ta, a União propõe período de
transição e a criação de dois
fundos (de desenvolvimento
regional e de compensação)
para atenuar impactos negati-
vos aos Estados que tiverem
queda de arrecadação.

O tema também foi discuti-
do ontem de manhã com go-
vernadores em audiência pú-
blica no Senado. As regiões
que alegam maiores perdas
querem que o governo altere
algumas partes da proposta.

Após o encontro com Man-
tega, Delcídio admitiu que is-
so poderia ocorrer, mas disse
que o ministro não havia dado
aval para a contraproposta.
Mantega será ouvido sobre o
tema em audiência pública
amanhã no Congresso.

Para Lindbergh, a posição
de Mantega é de grande flexi-
bilidade, mas lembrou que é
preciso votar a proposta para
queo caso não acabe no Supre-
mo Tribunal Federal (STF)./
CÉLIA FROUFE, ADRIANA

FERNANDES, RICARDO BRITO E

DÉBORA ÁLVARES

O auditor da Receita Federal Ro-
gério César Sasso, alvo da Opera-
ção Paraíso Fiscal, entregou-se à
Justiça Federal. Ele estava foragi-
do havia quase um ano, desde
que o Tribunal Regional Federal
da 3.ª Região cassou liminar e res-
taurou ordem de prisão preventi-
va decretada pela 2.ª Vara Crimi-

nal Federal em São Paulo.
Acusado de integrar amplo es-

quema de corrupção na Delega-
cia do Fisco em Osasco, na Gran-
de São Paulo, Sasso apresentou-
se há duas semanas no plantão
da 31.ª Delegacia de Polícia, em
Vila Carrão, zona leste da Capi-
tal. Depois, foi removido para a
Penitenciária de Tremembé, no
Vale do Paraíba, onde aguarda
julgamento da ação penal.

O gesto de Sasso é estratégico.
Se continuasse em fuga dificil-
mente teria êxito em pedido de
revogação da prisão que sua defe-
sa poderá apresentar.

O processo contra o auditor
envolve corrupção passiva, lava-
gem de dinheiro, advocacia ad-
ministrativa, evasão de divisas,
violação de sigilo funcional, usur-
pação de função pública e forma-
ção de quadrilha.

Sasso e outros quatro audito-
res – João Francisco Nogueira Ei-
senmann, José Cassoni Rodri-
gues, José Geraldo Martins Fer-
reira e Kazuko Tane – são suspei-
tos de causar prejuízos estima-
dos em R$ 2 bilhões aos cofres
públicos, entre 2001 e 2011.

Apenas Sasso está preso. To-
dos os seus antigos colegas estão
foragidos desde abril de 2012. A
investigação mostra que o grupo
de fiscais cobrava propina para
não autuar grandes devedores e
também para liberar créditos tri-
butários. A cada golpe, a organi-
zação amealhava quantias de até

R$ 600 mil, segundo a Polícia Fe-
deral.

A Paraíso Fiscal foi deflagrada
em 2011 por uma força-tarefa da
PF, Procuradoria da República e
Corregedoria da Receita. A PF
apurou que os auditores são do-
nos de patrimônio excepcional,
incompatível com seus rendi-
mentos no exercício da função.
Sasso é dono de pousadas no
Morro de São Paulo avaliadas
em R$ 30 milhões.

No forro da residência de um
auditor, no Condomínio Alpha-
ville, a PF apreendeu R$ 2,5 mi-
lhões e US$ 2,5 milhões em di-

nheiro vivo. Na casa de outro
fiscal foram encontrados R$
814 mil e US$ 232 mil. Com um
dos chefes de fiscalização da De-
legacia de Osasco havia R$ 1 mi-
lhão e US$ 91 mil. Com um
quarto auditor, R$ 530 mil e
US$ 3 mil, além de pedras pre-
ciosas. “Tão natural era o in-
gresso de dinheiro em espécie
nos cofres da organização crimi-
nosa que a supervisora de fiscali-
zação Kazuko Tane, que coman-
dava uma das equipes de fiscais,
guardava, em seu armário, na De-
legacia da Receita de Osasco, R$
45.820 em dinheiro”, afirma o Mi-
nistério Público Federal.

Procurada, a defesa de Rogé-
rio Sasso não quis se manifestar.
/ FAUSTO MACEDO

Fiscal da Receita acusado de cobrar propina se entrega

Governo adia para abril votação
de alíquota única para o ICMS

Chinesa cancela compra de soja do País
Empresa que responde por 10% das importações de soja da China se queixa de atrasos no embarque nos principais portos brasileiros
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Por causa da demora na regula-
mentação do novo regime auto-
motivo que está em vigor desde
janeiro, o governo vai estender
por mais dois meses a habilita-
ção provisória das empresas que
aderiram ao Inovar-Auto. O pra-
zo terminaria em 31 de março.

A prorrogação é necessária pa-
ra que as montadoras possam
continuar usufruindo dos benefí-
cios tributários previstos no regi-
me, já que o governo ainda não
publicou o decreto que definirá,
por exemplo, regras de medição
de eficiência energética e de com-
pras locais de autopeças.

Representantes da Associação
Nacional do Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea) es-
tiveram reunidos na segunda-fei-
ra com a secretária de Desenvol-

vimentoda Produção do Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, Heloí-
sa Menezes, para cobrar a publi-
cação do decreto. O vice-presi-
dente da Anfavea, Luiz Moan,
disse que recebeu a garantia de
que a regulamentação estará
pronta até o fim do mês.

Sem parâmetros. O governo
deu a habilitação provisória às
empresas sem exigir nenhuma
auditoria nos números apresen-
tados sobre comprovações das
exigências mínimas de compras
locais, investimentos em pesqui-
sa e desenvolvimento, proces-
sos industriais locais e eficiência
energética.

“Esse decreto vai fixar regras
operacionais fundamentais para
as nossas empresas. Sem isso,
não sabemos como contabilizar
o valor do crédito tributário, e
contabilizar investimentos em
pesquisa e desenvolvimento e
engenharia”, disse Moan. O go-
verno deve permitir também
que investimentos em carros elé-
tricos sejam considerados para a
meta de eficiência energética.

PEQUIM

O grupo chinês Sunrise vai
cancelar a compra de quase 2
milhões de toneladas de soja
por causa dos atrasos de em-
barques verificado nos princi-
pais portos brasileiros. Na últi-
mas semanas, filas quilométri-
cas de caminhões têm se for-
mado nas rodovias que dão
acesso ao Porto de Santos, o
maior da América do Sul e res-
ponsável por um terço das ex-
portações de soja do País. Co-
mo os caminhões não conse-
guem chegar até o terminal, os
navios não podem atracar e fi-
cam parados na barra à espera
dos produtos.

“Nós não receberemos as car-
gas. Primeiramente, é um de-
fault por parte do fornecedor
por não embarcar no prazo”, dis-

se Shao Guori, gerente responsá-
vel pela divisão de soja do grupo.
Ele afirmou que a companhia pla-
nejava ontem cancelar de 10 a 12
navios panamax (capacidade pa-
ra 60 mil toneladas), com carre-
gamentos que deveriam ter sido
enviados entre janeiro e feverei-
ro, já que apenas duas embarca-
ções haviam chegado até o mo-
mento.

De acordo com a empresa, que
compra 7 milhões de toneladas
de soja por ano, outros 23 carre-
gamentos agendados para abril e
junho também deverão ser can-
celados. O movimento da com-
panhia, com sede em Pequim,
que responde por cerca de 10%
das importações de soja realiza-
das pela China, foi visto pelo
mercado como uma forma de a
empresa tentar renegociar os
carregamentos. Desde que a em-

presa fechou a compra com os
produtores brasileiros, o valor
da soja caiu. Por isso, agora a em-
presa quer negociar melhores co-
tações para substituir os volu-
mes comprados anteriormente.

Segundo o consultor João
Carlos Kopp, esse tipo de mano-
bra é mais comum nos Estados
Unidos para reduzir os preços
da soja. Em algumas ocasiões, é
mais vantajoso para o compra-
dor pagar a multa prevista no
contrato e, mais para a frente,
fazer a recompra dos grãos a pre-
ços mais baixos, explica ele. Ao
cancelar uma compra, a compa-
nhia mexe nos preços do merca-
do internacional.

Kopp afirma que os boatos de
que a chinesa cancelaria a com-
pra de soja começaram na sexta-
feira, mas só foram confirma-
dos ontem. Mas, ao cancelar o

pedido, a empresa terá de ir ao
mercado para repor o produto.
O problema é que nos Estados
Unidos, outro grande produtor,
os estoques estão baixos. Então

é possível que eles tenham de
recorrer, novamente, ao merca-
do brasileiro.

Infraestrutura. Embora seja
uma manobra mais comum do
que muitos imaginam, dessa vez
a empresa tem como desculpa as
dificuldades de embarque provo-
cadas pela péssima infraestrutu-
ra brasileira.

Segundo informações do se-
tor, há navios que aguardam des-
de fevereiro para o embarque de
soja nos portos nacionais. “O
Brasil vive um apagão logístico.
Isso que está ocorrendo agora é
só o fio do novelo de lã que come-
ça a ser desenrolado”, afirma o
diretor da Associação Nacional
dos Exportadores de Cereais
(Anec), Sergio Mendes.

De acordo com ele, várias ini-
ciativas precisam ser adotadas

para evitar que esse tipo de garga-
lo afete a produção de grãos nos
próximos anos e reduza a compe-
titividade do produto brasileiro.
Uma delas, completa Mendes, é
a aprovação da Medida Provisó-
ria 595, conhecida como MP dos
Portos.

O setor do agronegócio defen-
de a construção de novos termi-
nais portuários privados, fora
dos portos públicos. Mendes e
Edeon Vaz Ferreira, diretor do
Movimento Pró-Logística de Ma-
to Grosso, argumentam que o go-
verno precisa tornar viável no-
vas rotas para escoar a soja, espe-
cialmente pelos portos do Nor-
te. Além de desafogar os termi-
nais do Sul e Sudeste, o caminho
é mais rentável financeiramen-
te, o que aumenta a competitivi-
dade do Brasil. / RENÉE PEREIRA,

COM REUTERS

Governo estende
habilitação provisória
das empresas após
31 de março por atraso
na regulamentação

Congestionamento. Nas últimas semanas, grandes filas se formaram na Rodovia Cônego Domênico Rangoni para chegar ao Porto de Santos, responsável por um terço dos embarques de soja

Lideranças. Mantega em reunião para tratar do ICMS

● Foragidos
Rogério Sasso e outros quatro
auditores – todos foragidos des-
de abril de 2012 – são suspeitos
de causar prejuízos estimados
em R$ 2 bilhões aos cofres públi-
cos, entre 2001 e 2011.

Rogério César Sasso,
acusado de fazer parte
de esquema de corrupção
em Osasco, entregou-se
à Justiça Federal

● Cancelamento

Com receio de derrota,
relator pede mais tempo
para levar ao Senado
projeto de 4% de alíquota
para todos os Estados

2 milhões
de toneladas é o volume total do
contrato de compra de soja dos
chineses que será cancelado

10%
é a participação da empresa nas
importações de soja da China

7 milhões
é o total de soja comprada por
ano pelo grupo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




