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Levi Vasconcelos
Temer tentou agraciar “Indulto não é prêmio ao
corruptos, mas perdeu criminoso nem tolerância
ao crime. Nem pode ser
Lógico que o pior de 2017 para Michel Temer
foi a denúncia de Joesley Batista, da JBS, que ato de benemerência ou
levou de roldão para o limbo o senador Aécio
Neves. A pancada foi violenta, mas ele so- complacência com delito”
breviveu. Chegou a dezembro alegre e até
disse que o povo gosta do governo dele, ‘mas
não diz porque tem vergonha’. Mas acaba
fechando o ano sofrendo duas derrotas.
1 – Rachel Dodge, a substituta de Rodrigo
Janot na Procuradoria Geral da República,
mostrou que não está lá para fazer o jogo
presidencial, ao questionar o indulto de Natal no qual ele alivia para os autores de
crimes de colarinho-branco.
2 – CármenLúcia,presidentedoSTF,atendeu
Rachel dizendo que o decreto do indulto ‘fortalece a sensação de impunidade’.
Ora, o decreto de Temer dá o indulto de
Natal a quem cumpriu um quinto da pena
para crimes sem violência ou grave ameaça,
e não mais um quarto da pena para condenados até 12 anos (tirou o limite).
O ministro Torquato Jardim (Justiça) diz
que isso nada tem a ver com a Lava Jato.
Agora, não. Mas dentro de algum tempo, sim.
Até parece que Temer quis se vacinar.

CÁRMEN LÚCIA, presidente do STF, ao conceder liminar
que anula parte do indulto natalino de Michel Temer

“Pratique corrupção e
arque com só 20% das
consequências. Isso
quando pagar pelo crime”
DELTAN DALLAGNOL, procurador-coordenador da Lava
Jato, no Twitter, criticando o indulto de Temer

TEMPO PRESENTE
tempopresente@grupoatarde.com.br

Guerra no Marisol

As obras de macrodrenagem e pavimentação de
três ruas no Condomínio Marisol provocaram
uma guerra pela paternidade. O deputado Manassés (PROS) divulga nas redes sociais e em
impressos que é o pai da criança.
Moradores soltaram nota ontem dizendo
que a obra é fruto de uma emenda de R$ 700
mil do deputado Nelson Pelegrino (PT) e
vem sendo executada pela Conder.

No gatilho

O deputado do DEM, que, segundo publicado nesta coluna ontem, não teria cumprido a promessa de destinar R$ 600 mil em
emendas para a restauração do altar da Igreja do Bonfim, diz que está ‘pagando’, sim, o
prometido.
O edital para as obras, que incluem o
Caminho da Fé, será lançado dia 10.

Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

A Camarote Marketing está ampliando sua
atuação no cenário nacional de entretenimento e show business. Além de produzir
grandes eventos, com um vasto portfólio ao
longo de seus 25 anos, a empresa agora passa
a contar com um departamento comercial
para representação de artistas, bem como da
Área Verde do Othon.
A concretização do projeto chegou ao ritmo da Bahia e do timbal. Em dezembro a
Camarote Marketing passou a responder
com exclusividade pela gestão comercial do
cast da Candyall Entertainment, sob as coordenadas empresariais de Andrea Mota, que
gerencia a carreira artística do cantor Carlinhos Brown, Timbalada e Electrotimba.
NO COMANDO — As ações inovadoras são
comandadas pelos empresários Alex Amaral, Clínio Bastos e Nei Ávila.

POUCAS & BOAS

.

Fim de ano, muitos doadores de sangue da Hemoba se mandam por aí e o
resultado é que o estoque lá desaba. Por
isso a direção apela: façam doação. A
diretora Iraildes Santana diz que, ‘além
da ausência de voluntários assíduos, há a
probabilidade do aumento no número de
acidentes, o que gera mais demanda.

Bolsonaro na PM

.

Um grupo de policiais da PM de Santa Maria da
Vitória e São Félix do Coribe, cidades separadas
apenas pelo rio Corrente, posou para foto até
batendo continência para um outdoor de Jair
Bolsonaro no qual está escrito:
Eu apoio político honesto. E você?
Jair Bolsonaro
Deus, pátria, família.
Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe.
NO COMANDO — Alguém mandou imagens dos policiais diante de Bolsonaro para
o governo, que enviou para o comando da
PM. Resposta: “O comando da PM já está
ciente e vai mandar apurar o caso”.

Camarote com Brown

Os preparativos para a festa do Nosso
Senhor do Bonfim já foram iniciados e
pela primeira vez o andor que conduz a
imagem do Senhor do Bonfim, da Conceição da Praia à Colina Sagrada, durante
a Caminhada Lavagem (dia 11), terá espaço
para que os fiéis possam amarrar as tradicionais fitinhas e fazer os pedidos.

.
TARTARUGA MORTA | Após as baleias encontradas mortas no fim deste ano na orla de
Salvador, agora são as tartarugas. Ontem, uma delas, de muito bom tamanho, apareceu
na praia de Amaralina. Especialistas dizem que foi alguma agressão, como redes de pesca

A novidade foi apresentada pelo padre
Edson Menezes Silva, reitor da Basílica. Ele
diz que as fitinhas expressam a religiosidade popular. O andor ficará exposto na
Praça do Bonfim a partir de hoje.

Controvérsia no ICMS
Thiago Paiva
advogado tributarista do BCM Advogados
comunicacaobcm@gmail.com

A

Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-BA) noticiou que o Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, o Ministério Público, a Procuradoria Geral do
Estado e as secretarias estaduais da Fazenda e da Segurança Pública tomariam
medidas visando à recuperação de crédito tributário.
No dia 13 de novembro, o Ministério
Público da Bahia veiculou em seu site que
“dezenas de ações penais foram ajuizadas

contra empresários dos ramos de combustíveis, alimentos, vestuário e brinquedos que não repassaram à Fazenda Pública o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido dos
consumidores”. Para o Ministério Público
baiano, ao vender mercadoria para o con-

Esta matéria é
extremamente
discutível, porque
cria-se uma nova
relação jurídica

sumidor final as empresas repassam o
encargo do ICMS e, por conta disso, o não
recolhimento do tributo declarado é considerado crime contra a ordem tributária.
O entendimento está consubstanciado
em recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas a
matéria é extremamente discutível. Isso
porque, ao estabelecer esse raciocínio,
cria-se uma nova relação jurídica tributária sem previsão legal. O sujeito passivo
da relação tributária é a empresa, não o
consumidor, não podendo, desta forma,
falar em retenção e recolhimento, mas no
dever legal de recolhimento dos débitos
declarados. Além disso, o instrumento

adequado para a cobrança de crédito tributário é a execução fiscal. A utilização de
ações criminais para alcançar este fim é
desmedida, pois o fato relatado acima se
configura em inadimplemento de obrigação tributária, ao contrário dos casos
em que o contribuinte omite informação
do fisco suprimindo e reduzindo tributo.
O fato de não recolher o tributo declarado ao fisco não pode ser considerado
crime contra a ordem tributária, mas sim
inadimplência de obrigação pecuniária
sujeita a execução fiscal, protesto e inscrição no Cadin (Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público
Federal).

Muito bem. Esse é um bendito remédio
para governos perdulários. Mal gastador. É
a solução, meter a mão no bolso do povo. E,
quem sabe, até culpá-los! Secretário falar
de saúde, educação, segurança etc. aqui no
nosso estado. Não precisa, sabemos muito
bem o que sofremos. Esse filme que o senhor nos narra que está tudo às mil maravilhas, já vimos na reeleição de Dilma, a
anta, com todo o respeito à anta. Botar a
culpa nesse bendito 600 milhões, também
já vimos. Não há uma boa administração
pública com o aparelhamento do estado. E
o senhor bem sabe. Pelo que me consta, o
senhor é técnico. CARLOS ALBERTO RIBEIRO,

A revista Época (18/12) divulga uma investigação sobre empresas-zumbi, ou seja, fantasmas e que só existem no papel, mas que
são mantidas ativas para desviar dinheiro e
fugir do Fisco. Servem de fachada para outros negócios ilícitos e dificultam a fiscalização da Receita Federal. No bairro do Morumbi, em São Paulo, foram identificadas
dez empresas-zumbi com uma dívida somada de R$ 1 bilhão. Em Salvador, no Jardim
Armação, procuradores mapearam três dessas empresas, pertencentes a um deputado
federal pela Bahia. Elas usam o Refis para
negociar suas dívidas bilionárias. JOSÉ CAS-

ESPAÇO DO LEITOR
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Chantagens

As formas de pressão exercidas pelo governo para que os governadores convençam
os deputados aliados a aprovarem a reforma
da Previdência se assemelham a chantagens, uma situação inaceitável num sistema
democrático. A liberação de financiamentos
pela Caixa Econômica Federal tem sido a
grande arma e mostra que efetivamente o
atual sistema político está superado. O ocupante do Executivo, seja municipal, estadual
ou federal, tem de se submeter aos parlamentos, nem sempre atuantes de forma
coordenada. Temos de pensar efetivamente
no sistema parlamentarista. URIEL VILLAS
BOAS, URIELVILLASBOAS@YAHOO.COM.BR

Germano Tabacof

A hombridade em pessoa faz aniversário
neste 29 de dezembro: doutor Germano Tabacof. Com muitas décadas de sucesso profissional e pessoal, o magnífico ex-reitor da
Universidade Federal da Bahia, professor
Emérito da mesma universidade, ex-vereador da Câmara Municipal de Salvador,
ex-presidente da Fundação Casa de Jorge
Amado, dentre muitas outras consagrações,
é também um bom amigo, sempre solícito
e elegante. Sua trajetória confunde-se com
sua longevidade, prolífico e incansável que
é. Sendo uma pessoa pública, justifica-se a
homenagem. Sua prosa simples e eficaz é
um poço de sabedoria. Que sua simplicidade seja coroada neste feliz aniversário!
HELLMUT CONTREIRAS, HELLMUT.JORNALISTA@GMAIL.COM

Manoel Vitório e a crise

Secretário, gostei do seu escrito. O senhor
fala da crise, melhor dizendo, reconhece.
Entendi que o senhor fez um “mea-culpa”,
desde quando fez e faz parte de governos
petistas. Para um bom entendedor
meia-palavra basta. Faz um balanço do governo Rui Costa, dizendo os feitos e a boa
administração. Mas não cita Jaques Wagner, que o senhor e Rui fizeram parte dele.
Se vangloria de pagar salários em dia. Como
se isso não fosse uma obrigação de todo
empregador. Mas a reposição salarial dos
funcionários públicos, quando sai, é escalonada. A inflação já comeu tudo. O senhor fala que economizou 1,2 bilhão, mas
eles saíram das costas dos funcionários
públicos. Muito me admira isso ser feito
por um partido que se diz dos Trabalhadores. Ah! fala em combate a sonegação.

Prefeito, tome juízo. Não
é prometendo muita
festa que o senhor vai
ser governador. Vai é
tomar um cacete solene.
Não é muita festa
que o baiano
consciente deseja

CARLOSKIKOS60@HOTMAIL.COM

Olimpíada

Vim ao mundo para competir, enfrentar
obstáculos, subo e desço, caio, levanto, enfrento poeira, tempestades mar revolto, turbulência, mas vou vencendo, às vezes saio
do cotidiano para buscar ar puro e limpar os
pulmões. A corrida continua incansável por
longas veredas, trilhas escalando montanhas e desviando do veneno das cobras. E
assim tem sido a vida, numa olimpíada
constante competitiva, até o último suspiro.
“Sempre confiante para saber lidar com o
pior”, não desistindo da corrida, mas com
cautela para não cair nas armadilhas, renunciando a maldade e alcançando a pureza
que faz bem para alma e espírito. Não preocupamos correr para chegar na frente, podemos cair e perder a corrida. PEDRO CALMON, PEDROCALMON_@HOTMAIL.COM

Empresas-zumbi

TELLI, JCASTELLI384@GMAIL.COM

Cacete solene

“Quem sai aos seus não degenera”. A frase
que se aplica bem ao nosso prefeito. Herdou
bem a demagogia do avô. Enquanto outros
governantes tentam evitar despesas maiores neste fim de 2017, nosso alcaide alardeia
com todo orgulho que Salvador terá cinco
dias de festa. Para que toda essa megalomania? Não é muita festa que o baiano consciente deseja. Este quer uma cidade limpa,
sem mendigos e drogados por todos os cantos que passa; quer postos de saúde e escolas
funcionando bem; quer professores, guardas e profissionais de saúde bem remunerados para que prestem um bom serviço.
Prefeito, tome juízo. Não é prometendo muita festa que o senhor vai ser governador. Vai
é tomar um cacete solene. MANFREDO BITTENCOURT, MN.BITTENCOURT@GMAIL.COM

