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Negócio processual: solução adormecida

O negócio jurídico processual, instrumento que
permite às partes estipular mudanças no
procedimento judicial para ajustá-lo às
especificidades do litígio, permanece
inexplicavelmente subutilizado e pouco difundido
nesses três anos de vigência do novo Código de
Processo Civil (CPC).
Quando se pensa num procedimento flexível para
resolução de disputas, logo vem à cabeça a
arbitragem, na qual as partes escolhem árbitros
privados, e não o juiz estatal, para decidir o litígio.
Como se sabe, na arbitragem as partes contam
com a possibilidade de harmonizar o procedimento
às especificidades da causa, podendo, por exemplo,
definir os prazos para manifestação e escolher o
perito que realizará a prova técnica.
Contudo, aparentemente poucos têm ciência de
que o novo CPC, por meio do art. 190, de forma
semelhante à arbitragem, permite que as partes
flexibilizem o procedimento judicial, definindo, de
comum acordo, algumas alterações nas regras
procedimentais, visando a melhor resolução
daquele litígio específico.
Ainda que de forma incipiente, o Judiciário vem se
deparando com ações envolvendo os negócios
processuais
Essas alterações no procedimento podem englobar
desde a escolha predefinida de um determinado
especialista para funcionar como perito na eventual
ação judicial, a limitação do número de
testemunhas que poderiam ser ouvidas no curso do
processo, e até mesmo a renúncia de interposição
de recursos, por exemplo. Pode-se instituir, ainda,
que a citação da contraparte se dê por meio
eletrônico, em e-mail previamente indicado no
contrato.

Essa adaptação do procedimento judicial
franqueada aos litigantes por meio do negócio
jurídico processual aproxima o processo estatal
da arbitragem, conferindo, em alguns casos, uma
maior previsibilidade quanto ao resultado da
disputa.
Isso porque, ao formular um contrato, a partir do
momento em que os contratantes sabem,
previamente, quem será o perito que atuará no
eventual litígio, elimina-se uma variável, que
integraria a composição do risco, caso as partes
estivessem submetidas à nomeação de um
profissional desconhecido pelo futuro juiz da
causa.
Outra vantagem da utilização do negócio
processual é a possibilidade de se conferir
celeridade ao processo judicial. É inegável que a
morosidade de algumas demandas judiciais está
ligada à dificuldade de citação do réu. Some-se a
isso o fato de que, em quase todos os processos
judiciais, a sequência de recursos que se
sucedem, não raro até o STF, constitui por muitos
anos obstáculo à execução definitiva da
sentença, em razão da consecutiva protelação
trânsito em julgado.
Nesse contexto, é evidente que a utilização
adequada de ferramentas como a citação por
meio eletrônico e a renúncia prévia à interposição
de recursos contra a sentença pode vir a ser
muito profícua, conferindo efetividade ao
processo.
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Esclareça-se, contudo, que a autorização contida no
CPC para se adaptar o procedimento aos interesses
das partes não significa dizer que tudo será
permitido. Além de só se admitir a utilização desse
instrumento em processos cujo objeto admita
autocomposição, não se poderá, evidentemente,
alterar condições processuais que digam respeito
ao desenvolvimento válido do processo em si.
Assim, o papel do juiz estará limitado ao controle
de validade dessas convenções, recusando-se a
sua aplicação nos casos de nulidade ou de inserção
abusiva em contrato de adesão ou em que alguma
parte se encontre em manifesta situação de
vulnerabilidade.
Ainda que de forma incipiente, o Judiciário vem se
deparando com ações envolvendo os negócios
processuais, tendo decido pela validade dessas
convenções em grande parte dos casos. No âmbito
do Judiciário paulista, a 37ª Câmara de Direito
Privado proferiu importante acórdão, posicionando-
se favoravelmente à estipulação de penhora e
arresto de bens do executado antes mesmo da
citação (AI 2002087-65.2018.8.26.0000). Há, ainda,
precedente da 6ª Câmara de Direito Privado
favorável ao ajuste estipulando a desocupação de
imóvel em prazo inferior ao previsto no art. 30 da
Lei nº 9.514/97 (AI 2269263-77.2018.8.26.0000).
Na ementa desse julgado, a mencionada Câmara
registrou a necessidade de se preservar o interesse
das partes, em "atendimento aos princípios da
autonomia privada e do pacta sunt servanda". 

Ainda no que diz respeito à apreciação do
negócio processual pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, há divergência instalada em
relação à possiblidade de as partes fixarem a
porcentagem dos honorários advocatícios de
sucumbência, com decisões favoráveis a esse
tipo de convenção (AI 2246676-
61.2018.8.26.0000) e outros julgados não
admitindo a composição das partes sobre esse
tema (AI 2095455-94.2019.8.26.0000).
De maneira geral, percebe-se que o Judiciário
vem respeitando as convenções das partes em
matéria processual – como não poderia deixar de
ser. Assim, utilizado corretamente, o negócio
jurídico processual pode vir a se tornar um
importante instrumento para suprir o hiato
existente entre a jurisdição privada e a estatal,
aliando a flexibilidade do procedimento arbitral
aos custos reduzidos do processo estatal, sendo
particularmente útil em contratos de menor
expressão econômica, que por vezes se tornam
inviáveis de serem arbitrados, em razão dos
elevados custos imediatos da arbitragem.
Em suma, percebe-se que a utilização do negócio
jurídico processual poderá sanar grande parte
dos percalços da Justiça estatal. Cabe a nós
advogados tirá-lo desse estado de letargia,
contribuindo para um Judiciário mais eficiente.
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A aplicação do artigo 1.036 do CPC aos recursos repetitivos
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O relatório Justiça em Números 2018, publicado
pelo Conselho Nacional de Justiça, expôs que a
despesa total do Judiciário brasileiro em 2017 foi
de R$ 90,8 bilhões — 1,4% do Produto Interno Bruto
—, dos quais 90,5% destinaram-se ao pagamento de
recursos humanos (p. 31).
Sobre o Superior Tribunal de Justiça, destaca-se
entrevista do ministro presidente daquela corte,
publicada em 9 de março deste ano:
O STJ bateu recorde em 2018: ultrapassou a marca
de meio milhão de processos julgados, com média
de 15,5 mil decisões por ministro, 1,4 mil por dia, 58
por hora. Julgar quase um processo por minuto não
pode ser razoável para uma Justiça que se propõe
célere e de qualidade. Presidente da corte, o
ministro João Otávio de Noronha trabalha pela
imposição de filtros mais apurados, o que não
significa que formalidades processuais devam
obstar a apreciação de causas, se elas forem
socialmente relevantes. (...) Não há contradição
entre esticar os limites para apreciação de recursos
e impor mais filtros, como proposto pela PEC da
Relevância, aprovada na Câmara e que tramita no
Senado.
Para assegurar a eficiência do STJ como corte de
precedentes, já está positivado um importante filtro:
o artigo 1.036 do CPC/2015. Esta demanda para
sua plena eficácia que não haja “excesso de
formalidades na interpretação das leis no que tange
à admissibilidade do recurso”, salutar anseio bem
expresso pelo ministro Noronha na entrevista
supracitada. Essa temática constitui o objeto do
presente estudo.

As informações acima denotam que, se de um lado
são graves os problemas na administração da
Justiça no Brasil, por outro há sérios limites
orçamentários para sua solução em um país
pobre. Tais informações também permitem a
conclusão de que é impossível qualquer juiz no
mundo efetivamente proferir decisões (com
qualidade) em 58 processos por hora. Se a
impossibilidade admite graus, pode-se dizer que
isso é ainda mais impossível em uma suprema
corte, como o Superior Tribunal de Justiça.
Diante desse quadro fático, não é de se admirar a
criação da “jurisprudência defensiva” (em suma,
posturas judiciais irracionais para levar à
inadmissão de recursos), que veio a ser tão
combatida pelo CPC/2015. No entanto, sem que se
altere uma realidade que leve ao colapso de um
ser (inclusive um tribunal), não há lei que o impeça
de procurar subsistir, seja continuando a produzir
decisões com natureza “defensiva”, seja por outros
meios como o uso de robôs exterminadores de
recursos e a indevida aplicação da Súmula 7 do
STJ: “A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”.
Esse cenário levou o Estado brasileiro a elaborar
um novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015) em vez de apenas reformar o código
de 1973. Era preciso queimar os navios que
poderiam nos transportar de volta ao regime
marcado pelo livre convencimento do juiz cordial,
pela jurisprudência lotérica e pela inexistência de
um sistema apto a lidar com o fenômeno da
litigiosidade em massa. 
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Para isso, fez-se um novo código que objetiva uma
maior racionalização da administração da Justiça,
instituindo novos paradigmas, dentre os quais a
vinculação a precedentes, a ênfase na
fundamentação e os instrumentos para resolução
de demandas repetitivas.
A esse desiderato do CPC/2015 pode-se opor uma
crítica desanimadora: parece quimera buscar, “por
decreto”, racionalizar o processo civil, à moda
germânica, na terra do homem cordial, habituado a
não curvar os desejos à razão, o que o leva, em
pleno século XXI, a resistir a um dos produtos mais
básicos do racionalismo jurídico iluminista: a
obediência dos agentes do Estado — inclusive os
juízes — à lei, o chamado rule of law, Rechtsstaat,
Estado de Direito.
Se quimera ou não, o devir histórico o demonstrará.
Fato é que a tradição de civil law do Direito
brasileiro é marcada pela necessidade de que até
mesmo obviedades venham a ser positivadas em
lei. Está em nossas raízes: “A rigidez, a
impermeabilidade, a perfeita homogeneidade da
legislação parece-nos constituir o único requisito
obrigatório da boa ordem social. Não conhecemos
outro recurso”. Nesse contexto cultural, a
codificação de novos paradigmas foi um passo
relevante e talvez indispensável a que eles possam
se tornar realidade no Brasil.
E a aposta do legislador foi alta no fomento de
racionalizar a administração da Justiça por meio de
um novo CPC. Tanto que sua exposição de motivos
expressamente reconhece, em sua nota 19,
inspiração no Direito alemão, especialmente no
instituto do Musterverfahren (processo-padrão).
Nesse passo, o CPC/2015 instituiu o incidente de
resolução de demandas repetitivas (artigos 976-
987) e o seguinte preceito:

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de
recursos extraordinários ou especiais com
fundamento em idêntica questão de direito, haverá
afetação para julgamento de acordo com as
disposições desta Subseção, observado o disposto
no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
e no do Superior Tribunal de Justiça.
§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal
de justiça ou de tribunal regional federal
selecionará 2 (dois) ou mais recursos
representativos da controvérsia, que serão
encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao
Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação,
determinando a suspensão do trâmite de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.
A Lei 11.672/2008 incluíra no CPC de 1973
disposição semelhante:
Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de
recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, o recurso especial será processado nos
termos deste artigo.
§ 1º Caberá ao presidente do tribunal de origem
admitir um ou mais recursos representativos da
controvérsia, os quais serão encaminhados ao
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os
demais recursos especiais até o pronunciamento
definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
§ 2º Não adotada a providência descrita no § 1o
deste artigo, o relator no Superior Tribunal de
Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia já
existe jurisprudência dominante ou que a matéria
já está afeta ao colegiado, poderá determinar a
suspensão, nos tribunais de segunda instância,
dos recursos nos quais a controvérsia esteja
estabelecida.
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Enquanto o artigo 543-C previa que apenas os
recursos especiais deveriam ficar suspensos, o
artigo 1.036 do novo CPC preceitua que o
presidente ou vice-presidente do tribunal de
segundo grau determinará “a suspensão do trâmite
de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que tramitem no Estado ou na região,
conforme o caso”. Por sua importância, essa nova
disciplina foi expressamente mencionada na
exposição de motivos do novo código:
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a
dispersão excessiva da jurisprudência. Com isso,
haverá condições de se atenuar o assoberbamento
de trabalho no Poder Judiciário, sem comprometer
a qualidade da prestação jurisdicional. Dentre esses
instrumentos, está a complementação e o reforço
da eficiência do regime de julgamento de recursos
repetitivos, que agora abrange a possibilidade de
suspensão do procedimento das demais ações,
tanto no juízo de primeiro grau, quanto dos demais
recursos extraordinários ou especiais, que estejam
tramitando nos tribunais superiores.
Observe-se também que o verbo “caberá”, no início
do parágrafo 1º do antigo 543-C, permitia supor
alguma discricionariedade na decisão de submeter
os recursos à sistemática dos representativos de
controvérsia. Já o artigo 1.036 do novo CPC é
contundente quanto à obrigatoriedade de sua
aplicação “sempre que houver multiplicidade”.
Destarte, é peremptoriamente vedada a
continuidade da praxe de tribunais de segundo grau
enviarem ao STJ e ao STF milhares de recursos ou
agravos em recursos sobre a mesma matéria.
A corte superior, por sua vez, também deve
proceder de ofício, sistematicamente, à escolha de
recursos representativos de controvérsia
(artigo 1.036, parágrafo 5º) quando estes não
tiverem sido selecionados já na segunda instância.

E, ao receber recursos selecionados no segundo
grau, ou quando os selecionar de ofício, deve
determinar a suspensão dos processos com a
mesma controvérsia em todo o território nacional
(artigo 1.037, II).
Com essas providências na segunda e na superior
instância, uma matéria que poderia gerar dezenas
de milhares de recursos para o STJ, STF, ou para
ambos (!), poderá ser julgada quando interposto
um número (ainda) reduzido de recursos, até
mesmo apenas uma dezena deles. E todos os
processos sobre tal matéria ficarão suspensos em
todos os órgãos judiciais, o que acarretará
economia formidável de mão de obra e orçamento
a serem empregados, pelo Poder Judiciário, na
solução das demais causas, com qualidade e em
menos tempo.
A decisão sobre a admissão do recurso especial
ou extraordinário deve buscar ao máximo facilitar
o acesso à Justiça e prestigiar a “solução integral
do mérito” (CPC, artigo 4º). Nesse passo, cite-se
novamente a exposição de motivos do CPC/2015:
Com objetivo semelhante, permite-se no novo CPC
que os Tribunais Superiores apreciem o mérito de
alguns recursos que veiculam questões relevantes,
cuja solução é necessária para o aprimoramento
do Direito, ainda que não estejam preenchidos
requisitos de admissibilidade considerados menos
importantes. Trata-se de regra afeiçoada à
processualística contemporânea, que privilegia o
conteúdo em detrimento da forma, em
consonância com o princípio da instrumentalidade.
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E nas palavras do ministro presidente do STJ,
também na entrevista supracitada: “A substância
deve se sobrepor à forma” (...). “Questões menores
não devem impedir o conhecimento de recurso
especial quando a tese é relevante. Para a
sociedade, é importante que o tribunal julgue
determinadas causas, porque, ao julgá-las, ele traz
pautas de comportamento”.
No mesmo sentido, Didier Júnior:
O art. 4º do CPC consagra o princípio da primazia
da decisão de mérito: a decisão de mérito é sempre
preferencial a uma decisão de inadmissibilidade.
(...) Reafirmando ainda mais esse princípio, o §3º
do art. 1.029 do CPC prevê uma regra específica
para os recursos extraordinários: “§3º O Supremo
Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça
poderá desconsiderar vício formal de recurso
tempestivo ou determinar sua correção, desde que
não o repute grave. (...), Mas o §3 º do art. 1.029 do
CPC inova, em relação ao 932, parágrafo único, ao
permitir que o tribunal [superior] desconsidere o
defeito. (...) A regra atribui esses poderes apenas
aos tribunais superiores. O Presidente ou Vice-
Presidente do tribunal recorrido não pode aplicar o
dispositivo, ao fazer o juízo de admissibilidade do
recurso extraordinário ou especial.
Ainda que o artigo 1.029, parágrafo 3º não se
aplique ao juízo de admissibilidade no tribunal de
origem, a mesma regra impõe, como consequência
lógica, que, ao proceder ao juízo de admissibilidade,
o presidente ou o vice-presidente considere que o
tribunal superior é autorizado a relevar vícios
processuais em razão da importância da matéria e,
por isso e em prol da primazia do mérito recursal,
convém não ser mais realista que o rei, sendo
preferível submeter os recursos repetitivos ao
regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

De todo o exposto, vê-se que o instituto previsto no
artigo 543-C do código de 1973, nele introduzido
pela Lei 11.672/2008, veio a ser alterado e
“radicalizado” pelo disposto no artigo 1.036 da Lei
13.105/2015, uma peça na engrenagem de um
novel sistema processual dotado de instrumentos
que visam criar condições de fato para possibilitar
a razoável duração dos processos e, ao mesmo
tempo, mais qualidade à prestação jurisdicional.
Faz-se mister conferir a maior efetividade possível
a essa tão importante disposição do novo código.
 
Sadi Medeiros Júnior é procurador federal, especialista em Direito
Previdenciário e Processual Previdenciário pela PUCPR e em Direito Processual
Civil pela Faculdade Cesusc.

Fonte: Conjur



Quatro grupos estudam aquisição de Viracopos
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Ao menos quatro grupos contrataram assessores e
avaliam fazer propostas pela concessionária
Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), segundo fontes
que acompanham as negociações.
Além do consórcio formado por Zurich e IG4,
estudam entregar ofertas a argentina Inframérica, o
fundo de Abu Dhabi Mubadala e a Starboard
Partners, especializada em reestruturação de
empresas. A francesa Aéroports de Paris (ADP)
chegou a contratar consultores e advogados para
analisar o ativo, mas, a princípio, desistiu de sua
oferta. A concessionária responsável pelo
aeroporto de Viracopos, em Campinas, entrou em
recuperação judicial em maio do ano passado, para
reestruturar débitos de R$ 2,88 bilhões - sem contar
o pagamento de outorgas ao poder concedente. A
empresa é controlada pela Triunfo, que está em
recuperação extrajudicial, e pela UTC, em
recuperação judicial. A estatal Infraero também
detém uma fatia de 49% no ativo.
A assembleia de credores já foi adiada pela Justiça
duas vezes, a pedido da concessionária e de
credores, que alegaram não ter chegado a uma
solução a tempo. Caso o plano de recuperação não
seja aprovado, a opção será a falência.
A reunião está marcada para o dia 27 de junho, mas
a expectativa é que não haja quórum e que a
votação efetiva fique para a segunda convocação,
em 1º de agosto. Até lá, a concessionária espera
que ao menos parte dos grupos apresentem ofertas
mais concretas.
A ABV tem afirmado que uma proposta de compra
deverá se efetivar só após a aprovação do plano
proposto pela concessionária. Com o negócio
equilibrado, as empresas teriam segurança para
entrar. No entanto, há pressão para que um acordo
de venda seja costurado antes da assembleia,
principalmente após os sucessivos adiamentos, diz
uma fonte que estudou o ativo.

A Inframérica, que se reuniu com credores e
governo, é considerada uma das mais avançadas
no processo. Procurada, a empresa não quis se
manifestar. O Mubadala e a Starboard Partners
também preferiram não comentar. A Starboard
trabalha na recuperação judicial da UTC. O
interesse da empresa em adquirir o ativo foi
questionado por outros agentes envolvidos nas
negociações - como ela assessora uma
controladora da ABV, haveria conflito de interesse.
A empresa foi convidada pelos próprios acionistas
para analisar o ativo e teria o aval da Infraero.
A Zurich e a IG4 foram as únicas que já trouxeram
uma proposta firme a público. O consórcio afirma
que segue sua negociação com credores e que
planeja entregar à Justiça uma proposta para
votação na assembleia.
 
 
 
A oferta apresentada pelas empresas previa uma
redução de 40% das outorgas pagas à Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) e uma
renegociação dos investimentos exigidos no
contrato. A proposta desagradou governo, Anac e
a própria ABV, que sinalizou que questionaria a
operação na Justiça caso a proposta fosse aceita
nesses termos.
"Ainda estamos confiantes de que a solução de
mercado que apresentamos é a melhor para
Viracopos. O aeroporto está perdendo força e valor
ao longo do tempo e essa situação pode colocar
em risco o salário dos funcionários", disse a Zurich,
em nota. 

Além da Zurich, Inframérica, Mubadala e Starboard
preparam propostas pelo ativo em recuperação judicial
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Fonte: Valor

Em paralelo à movimentação de potenciais
compradores, a concessionária de Viracopos tenta
buscar um acordo com seus credores para
viabilizar a aprovação de seu plano de recuperação.
De um lado, com o BNDES, a ABV negocia a
extensão do prazo para o pagamento e a redução
das taxas. Em outra frente, a empresa tenta rever o
valor da dívida com a Anac registrada no relatório
da administradora judicial do processo, a Deloitte.
No cálculo feito pela consultoria, a Anac aparece
com dívida de R$ 4,67 bilhões. O montante, porém,
não foi trazido a valor presente, o que impediria
uma comparação com os débitos financeiros. Caso
o valor tivesse sido ajustado, a dívida com a
agência seria de aproximadamente R$ 2 bilhões,
abaixo dos R$ 2,6 bilhões devidos ao BNDES,
segundo avaliação da concessionária.
Procurada, a Anac afirmou, em nota, que "a agência
continuará perseguindo os créditos, lançando mão,
para tanto, de todos os meios e recursos cabíveis".
A Deloitte disse, também em nota, que já se
manifestou nos autos do processo e, agora,
aguarda apreciação do juiz sobre o tema.
A alteração seria relevante para reduzir o poder da
Anac nas negociações, segundo pessoas a par das
conversas. A agência e a concessionária tiveram
diversos embates nos últimos anos, e a percepção
é que o BNDES se mostra mais interessado em
aprovar uma solução de mercado do que o órgão
federal.
A tarefa de equacionar a concessão de Viracopos
não é fácil, afirmam analistas. Além da
renegociação com os bancos - principalmente
BNDES -, a Anac resiste em flexibilizar termos do
contrato original, que exige investimentos e
outorgas considerados volumosos demais para a
receita atual do aeroporto. O temor é que, caso
sejam feitas concessões neste caso, outros grupos
pedirão revisões.

Para Gustavo Lopes, sócio da consultoria Roland
Berger e especialista no setor de aeroportos, há
espaço para flexibilizar obrigações sem desvirtuar o
contrato. "Se discutiu muito rever termos, mas isso
seria muito difícil. O contrato já é flexível, mas não
se exploraram todas as suas potencialidades", diz.
Ele dá como exemplo o acordo feito no aeroporto
de Guarulhos, em que a concessionária ganhou
desconto nas outorgas e, em troca, fará um novo
investimento - a construção de um monotrilho
ligando a CPTM (Companhia de Trens
Metropolitanos) aos terminais. A aprovação da
Anac neste caso pode indicar um caminho para
Viracopos, avalia outra fonte.



AES Tietê cresce em geração distribuída
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Ao mesmo tempo em que investe na expansão da
sua capacidade instalada em fontes renováveis, a
AES Tietê tem ganhado mercado na prestação de
serviços a grandes consumidores de energia e em
projetos de geração distribuída. Os clientes
conseguem com isso economia na conta de luz e a
garantia de que a energia usada é renovável.
Nas últimas semanas, a companhia fechou um
contrato para instalar três unidades de geração
distribuída solar fotovoltaica no Rio Grande do Sul
para abastecer 200 lojas da rede gaúcha Farmácias
São João, que tem mais de 700 lojas na região Sul.
Também fechou contrato para migrar quase 200
unidades do McDonald's para o mercado livre sob a
comercializadora varejista do grupo, em um acordo
que prevê também a instalação de três unidades de
geração distribuída solar para atender unidades de
média tensão da rede de fast food.
De acordo com Rogério Jorge, diretor de
relacionamento com o cliente da AES Tietê, a
companhia tem cerca de 60 MW em projetos em
implantação ou fase final de negociação em
geração distribuída, uma fatia relevante no
segmento, que é pulverizado e cresce em ritmo
acelerado. Segundo dados da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), até 10 de junho, havia 865,8
MW em projetos de geração distribuída da fonte
solar fotovoltaica em operação no país. No ano, o
crescimento acumulado já supera 48%.
"Claro, para a AES Tietê isso é uma potência
pequena, mas olhando no contexto da geração
distribuída é algo muito representativo, projetos
muito relevantes", disse Jorge. "Enxergamos nesse
segmento uma oportunidade no futuro, quando
queremos ser um 'player' estabelecido e bem
posicionado", completou.

O projeto da Farmácias São João foi dividido em
três unidades de 1 MW cada, nas áreas de
concessão das distribuidoras CEEE, RGE e RGE Sul,
e vão atender o consumo de 160 lojas. A AES Tietê
será responsável pelo investimento de R$ 17
milhões nas fazendas solares, que serão
arrendadas para a cliente. Segundo André
Menegazzo, gerente executivo de planejamento
estratégico da Farmácias São João, a companhia
recebeu mais de 45 propostas para o investimento
em geração distribuída, e decidiu pelo contrato com
a AES pela sua capacidade de investimento e
atendimento do cliente, além da redução do custo
da energia em mais de 20%. "Ao reduzir nossa
conta de luz, vamos poder reinvestir isso em nosso
negócio", disse.
"Quando o projeto estiver rodando, poderemos
aumentar a capacidade das usinas para ter mais
energia gerada", disse Renan Walker, gerente de
infraestrutura elétrica da Farmácias São João. O
contrato, de 12 anos de duração a partir do início de
2020, pode ser ampliado para até 9 MW.
No caso do McDonald's, foi feito um pacote
diferente, adequado para as necessidades de
consumo de energia da rede de fast food. A AES
Tietê vai migrar 196 lojas em São Paulo e no Rio de
Janeiro para o mercado livre de energia, com início
em janeiro de 2020, sob sua comercializadora
varejista. Como a rede será enquadrada como
consumidora especial, haverá a garantia de que a
energia consumida virá de fontes renováveis, uma
obrigação nesse tipo de consumo.
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Fonte: Valor

Além disso, a companhia vai construir três fazendas solares remotas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e
São Paulo, somando 5,3 MW de potência, que vão gerar créditos para 39 lojas do McDonald's. O contrato
também é de 12 anos, e será objeto de investimentos da ordem de R$ 30 milhões pela AES Tietê.
 
A companhia estima que a cliente terá economia média de 27% na conta de luz. "Estamos nos
posicionando onde vemos que o mercado vai crescer no futuro. Na hora em que o negócio deslanchar,
pisamos no acelerador", disse Jorge.
 
As soluções são desenhadas para a necessidade do cliente. "Avaliamos com o cliente o que é melhor
para cada um", explicou Jorge. 
 
Como as unidades do McDonald's ficarão embaixo da comercializadora varejista da AES Tietê, terão a
vantagem de não precisarem ser agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).



Pão de Açúcar e JBS abrem açougue 'gourmet'
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A Friboi, marca da multinacional JBS, e o Grupo Pão
de Açúcar (GPA), abrem hoje, em São Paulo, seu
primeiro açougue "gourmet". O espaço de 125
meros quadrados na loja Real Parque da rede de
supermercados será exclusivo para os produtos da
linha 1953, dedicada a cortes de alto valor
agregado e tem como objetivo atrair os clientes das
butiques de carnes para o supermercado.
O movimento é distinto do que a multinacional fez
com a marca Swift, na qual apostou em lojas
próprias - o que chegou a gerar desconforto entre
alguns supermercadistas. "No caso da Swift são
produtos congelados, com um outro conceito. Com
o Pão de Açúcar estamos trabalhando com um
produto premium e de maior valor agregado", disse
Renato Costa, presidente da Friboi.
Os açougues "gourmet" também deverão ser
inaugurados em Brasília e no Rio de Janeiro ainda
neste ano. O projeto começou a ser desenvolvido
há um ano e envolveu a reformulação do açougue
do supermercado, que passa a contar com uma
câmara especial para a maturação a seco dos
cortes, processo conhecido como "dry aged".
"Existe um mercado premium para carne, como
acontece nos Estados Unidos e na Europa,
ganhando bastante força no país", afirmou André
Artin, gerente de desenvolvimento do Grupo Pão de
Açúcar. 
Além do fornecimento da carne, a JBS vai treinar os
funcionários do açougue - toda a operação fica a
cargo da varejista.
O açougue responde por 10% do faturamento dos
supermercados da rede. Os produtos da linha 1953
serão vendidos por valores, em média, duas vezes
superior ao dos cortes tradicionais. "Nesse
processo de maturação se perde 30% do peso do
produto", explica Artin, ao justificar o valor mais
elevado.

A linha foi lançada no ano passado e batizada em
referência ao ano de fundação da empresa da
família Batista. Até então, os cortes estavam
disponíveis apenas para restaurantes. Os
produtores de bovinos de raças europeias recebem
entre 8% e 10% de bônus sobre o preço médio da
arroba calculado pelo Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea) de
acordo com o peso, acabamento e a precocidade
dos animais. Conforme Costa, o valor adicional
chega a R$ 13 por arroba.
Dez unidades da JBS abatem animais para a linha.
No primeiro semestre deste ano, os abates
aumentaram 50% e devem crescer mais 25% no
segundo semestre do ano no embalo do açougue
exclusivo para a marca. "Estrategicamente,
acredito que essa parceria tem um grande
potencial. Temos uma estrutura de matéria-prima
disponível e os abates com foco em carne de
qualidade devem crescer", afirmou Costa.

Fonte: Valor



Aéreas avaliam cenário enquanto leilão da Avianca segue suspenso
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O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo adiou
ontem a decisão sobre o leilão de ativos da Avianca
Brasil, suspenso no dia 7 de maio. O relator do
caso, desembargador Ricardo Negrão, faltou por
problema de saúde. A reunião do colegiado para
decidir sobre o caso foi remarcada para o dia 17.
O colegiado do Tribunal pode permitir que o leilão
seja feito ou pode manter a suspensão do certame
e convocar a Avianca e credores para definir um
novo modelo de venda dos ativos. Outra opção - a
mais provável, de acordo com fontes a par do
processo - é decretar a falência da Avianca. Nesse
caso, os ativos também teriam que ser vendidos
em um leilão.
Para Gol e Latam, caso a falência da Avianca seja
decretada na próxima semana, a Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) deverá redistribuir os
horários de pousos e decolagens ("slots") da
Avianca Brasil nos aeroportos de Congonhas,
Guarulhos e Santos Dumont seguindo a legislação
atual. Ou seja, a distribuição será feita igualmente
entre as empresas que já operam nesses
aeroportos - Gol, Latam e Azul - se não aparecer um
novo competidor interessado. No caso de surgir
uma concorrente, essa nova empresa teria metade
dos slots e a outra metade seria dividida entre Gol,
Latam e Azul.
Gol e Latam criticaram a concorrente Azul, que tem
afirmado que a distribuição igualitária dos slots só
aumentaria a concentração das duas maiores
companhias aéreas nos aeroportos, reduzindo sua
capacidade de competir na ponte aérea Rio-São
Paulo. Em 30 de maio a Azul iniciou uma campanha
nas redes sociais, convocando os internautas a
apoiar a ampliação de suas operações no trecho.
"Vejo que as manifestações da Azul demonstram o
interesse em obter esses slots sem respeitar a
regulamentação vigente.

Nossa expectativa é que os órgãos reguladores
não se sujeitarão a esse tipo de pressão, que
colocaria em risco a segurança jurídica - ativo que
tem sido amplamente defendido pelo atual
governo -, ainda mais com o objetivo de favorecer
uma única empresa", afirmou Paulo Kakinoff,
presidente da Gol.
O presidente da Gol acrescentou que a Azul já
possui uma quantidade de slots no aeroporto de
Congonhas superior ao número alocado pela
Avianca para operar na ponte aérea.
"É falso que a Azul não poderia hoje oferecer a
ponte aérea. A Azul não o faz porque não quer. E
faz esta campanha enganosa porque quer mudar a
regulação só para o seu benefício, em detrimento
da estabilidade jurídica e regulatória do país",
afirmou Jerome Cadier, presidente da Latam no
Brasil.
Os dois concorrentes disseram que o plano de
recuperação judicial, aprovado por 94% dos
credores da Avianca Brasil, permite que qualquer
interessado participe do leilão de ativos, enquanto
a proposta feita pela Azul, rejeitada pela Justiça,
previa a venda de todos os ativos para uma única
empresa em leilão. Nesse molde, Gol e Latam não
poderiam participar, porque encontrariam
resistências das autoridades antitruste.
Procurada, a Azul não quis comentar sobre o
assunto. Mas em entrevistas dadas anteriormente,
seu presidente, John Rodgerson, já havia relatado
preocupações com a demora no processo de
recuperação judicial e com os riscos de a Avianca
falir antes do leilão. O executivo também tem dito
que o leilão da Avianca no formato atual só
privilegia as líderes do setor.
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Para Gol e Latam, o adiamento da decisão ontem pela Justiça prejudica todo o mercado. "Já se passou
mais de um mês desde que o leilão foi suspenso. Nesse tempo, as UPIs já poderiam ter sido aprovadas e
constituídas e estarem operando. Mas não, estamos parados, vendo o aumento dos riscos e das
incertezas que giram em torno de todo esse processo", afirmou Cadier.
 
Desde o início da crise, a Latam acomodou em seus voos cerca de 28,5 mil passageiros da Avianca
Brasil, sem receber a taxa de endosso que deveria ser paga pela aérea. A Gol, por sua vez, transportou 43
mil passageiros da Avianca, com um custo não reembolsado superior a R$ 10 milhões, de acordo
Kakinoff.
 
O balanço da Avianca Brasil entregue à Anac revela uma deterioração generalizada nas contas da
companhia aérea já no ano passado. A empresa fechou 2018 com prejuízo líquido de R$ 491,9 milhões,
ante um lucro de R$ 41,6 milhões no ano anterior.
 
A receita operacional líquida da Avianca subiu 29,6%, chegando a R$ 4,6 bilhões. Mas os custos dos
serviços prestados subiram mais - 51,9%, para R$ 4,6 bilhões. A conta de combustíveis e lubrificantes
aumentou 54,2%, para R$ 1,7 bilhão.
 
Outro custo de destaque foi o de arrendamentos, que cresceu 84,5%, para R$ 990,7 milhões. Também
houve piora nas despesas comerciais, que avançaram 48,2% em 2018, para R$ 404 milhões.

Fonte: Valor



Compra da Nextel pela Claro divide rivais
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A aprovação da compra da Nextel, controlada da
americana NII Holdings, pela Claro, do grupo
mexicano América Móvil, divide as operadoras
concorrentes, conforme manifestações
protocoladas no Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade). O negócio, anunciado em
março, envolve o pagamento de R$ 3,47 bilhões.
De um lado, TIM e a Vivo alegaram que a operação
oferece risco de concentração de mercado, seja
pela soma dos clientes das bases das duas
empresas ou pelas infraestruturas de serviços
móveis em localidades do Rio de Janeiro e São
Paulo. De outro, a Oi defendeu a consolidação entre
grupos do setor no Brasil, vista como "movimentos
naturais de mercado".
Os ofícios foram enviados na última sexta-feira e
disponibilizados ontem no site do órgão antitruste.
Os documentos foram entregues à
Superintendência Geral.
A Vivo alega que a Nextel, apesar de deter uma
pequena fatia do mercado nacional, é um "player
competitivo" em regiões de São Paulo (DDDs 11, 12,
13 e 19) e no Rio de Janeiro (21 e 24). No Rio, por
exemplo, a Claro assumirá a liderança na área de
registro 21, com a participação de 44,3%.
A operadora também alerta para o risco de
concentração alta de torres em São Paulo nas
mãos da Claro. Para conter esse impacto, foi
sugerida uma consulta às empresas especializadas
na oferta de torres, que adquiriram essa
infraestrutura das teles nos últimos anos.
Controlada pelo grupo espanhol Telefónica, a Vivo
contestou ainda a alegação da Claro de que o leilão
de faixas do padrão 5G, programado para março de
2020, dará a chance das demais companhias
reduzirem a concentração de radiofrequências
após a compra da Nextel. 

A operadora considera que a venda de novas
licenças por si só "não é garantia" de que as
concorrentes da Claro vão se "reposicionar no
mercado" de maneira competitiva.
"Seria importante avaliar se sua participação
irrestrita no certame poderia inclusive agravar a
dinâmica competitiva do mercado no cenário pós-
operação", afirmou a Vivo, sugerindo a imposição
de restrições à participação da Claro no leilão 5G
caso a compra da Nextel seja aprovada.
A TIM, no ofício encaminhado ao órgão antitruste,
chegou a sugerir a definição de "remédios" no ato
de aprovação da aquisição da Nextel pela Claro. A
tele, controlada pela Telecom Italia, considera que
essa solução poderia promover um "melhor
ambiente concorrencial".
Para a TIM, dois remédios deveriam ser oferecidos
como condicionantes à aprovação do negócio: ou
a exigência de devolução de parte das
radiofrequências detidas pela Nextel ou o
compartilhamento obrigatório dessas mesmas
redes.
Embora o negócio venha a fortalecer a operadora
rival, a Oi relata que a aquisição se mostra
estratégica pela disponibilidade de espectro (rede
de celular) da Nextel, o que é importante para
ampliar a oferta de serviços e obter ganhos de
escala. Argumenta ainda que as consolidações
devem ajudar o setor a enfrentar o alto custo de
implantação do padrão 5G e do provimento de
conteúdos de alto valor.

Fonte: Valor



Poucos Estados adotam modelo do Carf para desempate de julgamentos
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Só cinco Estados adotam, nos seus tribunais
administrativos, o mesmo modelo do voto de
desempate utilizado pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (Carf) - a última instância para
discutir as cobranças na esfera federal. Os outros
21 Estados e o Distrito Federal têm sistemáticas
próprias. Na maioria deles, o presidente de turma
ou câmara julgadora só pode votar uma vez, se
houver empate, e em alguns a presidência não fica
apenas nas mãos da Fazenda.
O modelo adotado pelo Carf é mais "fechado". A
presidência é sempre ocupada por um auditor fiscal
e o presidente pode votar até duas vezes o mesmo
caso: uma de forma ordinária, junto com os demais
conselheiros, e a outra no desempate. Ou seja, ele
pode empatar o julgamento e depois desempatar -
o que não é bem visto pelos contribuintes.
Além de motivar uma série de ações judiciais, o
voto de qualidade do Carf é alvo do Projeto de Lei
nº 6.064, que tramita na Câmara dos Deputados. O
texto prevê extingui-lo. No formato pretendido,
havendo empate de votos, a Fazenda sairia
derrotada. A medida tem base no artigo 112 do
Código Tributário Nacional (CTN), que prevê
interpretação mais favorável ao contribuinte em
caso de dúvida.
Esse projeto de lei ganhou regime de urgência há
duas semanas como consequência de um acordo
para excluir, em votação simbólica, emenda que
limitava a atuação dos auditores fiscais a casos de
crimes tributários e foi incluída na medida
provisória (MP) da reestruturação dos ministérios.
Com a urgência, o texto poderá ser votado
diretamente no Plenário.
O líder do PP na Câmara, deputado Arthur Lira (AL),
está elaborando o texto e negocia com os outros
partidos a inclusão, nesse projeto, de regras para a
atuação dos auditores e proibir extrapolações. 

Ele usa como exemplo a portaria da Receita
Federal do fim do ano passado que determina a
divulgação em seu site das representações fiscais
compartilhadas com o Ministério Público Federal
para fins penais.
"Qual lei autorizou? Isso é extrapolar as funções da
Receita, é quebrar o sigilo fiscal", acusa o líder do
PP. O projeto não vai retroagir para investigações
já realizadas.
O trecho da proposta que trata sobre o voto de
qualidade deve permanecer no seu formato
original. Os deputados já haviam aprovado, há dois
anos, o fim dessa prática. Na época, eles
utilizaram uma emenda em medida provisória
sobre parcelamento especial (Refis), mas os
senadores rejeitaram a alteração alegando que se
tratava de um "jabuti" - texto que não tinha relação
com o conteúdo original.
A possibilidade de, agora, esse tema avançar no
Congresso vem causando alvoroço entre
advogados que atuam para os contribuintes e que
defendem o fim do voto de qualidade. A presidente
do Carf, Adriana Gomes Rêgo, acredita, no entanto,
que o incômodo gerado pela prática se deva ao
uso em casos de valor elevado.
Isso porque, segundo dados divulgados pelo Carf,
uma pequena fatia das discussões é resolvida
dessa forma. Apenas 7% das 45.479 decisões do
órgão proferidas entre 2017 e 2019 tiveram o voto
de minerva do presidente. Foram 5% a favor da
Fazenda e 2% do contribuinte.
O Carf não entrou em contato com os deputados
para tentar barrar o projeto, segundo a presidente.
Isso teria que ser feito por meio da assessoria
parlamentar do Ministério da Economia.
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Ela chama a atenção, no entanto, que se aprovada e
sancionada a lei, as consequências seriam
custosas tanto para a União como para os
contribuintes. 
A administração pública oferece um contencioso
totalmente gratuito por meio do Carf, frisa Adriana,
e hoje a Fazenda não pode recorrer ao Judiciário
quando perde. Isso mudaria com a aprovação da
lei. Ela acredita que tanto os casos resolvidos pelo
voto de qualidade, como os definidos por maioria
ou mesmo unanimidade contra a Fazenda
poderiam ser levados à Justiça. Geraria mais
gastos a ambas as partes e levaria mais tempo
para o fim das discussões.
"Os pontos de vista do interesse público e da
sociedade eu acho que não estão sendo
observados", afirma Adriana sobre o projeto de lei.
Ela defende que seja mantido o modelo atual.
"Estamos em um tribunal administrativo. É uma
decisão que representa a administração tributária.
No caso de empate, o voto do que representa a
administração tributária deve desempatar."
Especialista na área tributária, Leandro Cabral,
sócio do Velloza Advogados e autor da pesquisa
sobre o voto de qualidade nos tribunais dos
Estados, acredita que possa haver uma terceira via
para essa discussão. "Eu critico o voto de qualidade
praticado pelo Carf, principalmente por ser voto
duplo, mas não acho que deva ser extinto", pondera.
"Se trata de uma definição que precisa ser alterada
em prol da paridade. Em vez de duplo, mudar para
voto único, como ocorre na maioria dos Estados."
Somente Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Norte seguem modelo semelhante ao
que é utilizado no Carf. 

Amazonas, Bahia, Minas Gerais e São Paulo têm
também voto duplo, mas nesses Estados ou a
presidência é alternada com representante dos
contribuintes ou o substituto do presidente
fazendário é representante dos contribuintes.
A maioria dos Estados, porém - 17 ao todo e o
Distrito Federal - adota o voto único. Desse total,
Acre, Distrito Federal e Goiás têm a presidência
alternada. Em algumas turmas, o presidente é da
Fazenda, por exemplo, e em outras dos
contribuintes. Já no Amapá, Espírito Santos e Mato
Grosso do Sul, apesar de a presidência ser
ocupada por um auditor fiscal, o substituto ou o
vice é representante dos contribuintes.
O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do
Rio Grande do Sul (Tarf) é o único que tem voto
único e a presidência fica nas mãos de um
profissional "isento". Ele é escolhido pelo
Secretário da Fazenda e não deve representar nem
o Fisco nem o contribuinte. Os demais 11 Estados
- Alagoas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba,
Pernambuco, Rondônia, Roraima, Santa Catarina,
Sergipe e Tocantins - se utilizam do voto único,
mas com a presidência da Fazenda.
O levantamento feito pelo advogado mostra que
apesar de haver diferentes modelos, a sistemática
do voto de qualidade existe em todos os Estados.
Para Leandro Cabral, extingui-lo seria um risco ao
processo administrativo. "Eu prezo mais pela
manutenção do Carf do que por uma alteração
legislativa que fragilize esse sistema. O processo
administrativo tributário deve ser preservado",
afirma.
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Para o advogado Tiago Conde, sócio do escritório Sacha Calmon Misabel Derzi Advogados, a
possibilidade de acabar com o voto de qualidade equivaleria a pedir para acabar com o próprio Carf.
 
"O voto de qualidade é importante para a Fazenda e nós temos um outro benefício, que é a
possibilidade de, ao vencer, o processo não chegar ao Judiciário. Isso é mais importante que o voto de
qualidade", observa.
 
Ele também acredita que possa haver alternativa ao modelo que se tem hoje. Por exemplo, manter da
forma como está, mas com a possibilidade de o contribuinte que perde pelo voto do presidente discutir
seu caso no Judiciário sem a necessidade de apresentar garantia à dívida.

Fonte: Valor



Receita Federal nega exclusão do ICMS da base do PIS/Cofins
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A Receita Federal negou a uma empresa que atua
no comércio de combustíveis a possibilidade de
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
Cofins. A decisão, em sentido contrário à do
Supremo Tribunal Federal (STF), está na Solução de
Consulta nº 177, publicada no dia 6 deste mês pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit).
No caso, o órgão entendeu que a base de cálculo
das contribuições sociais não é o faturamento,
como definiu o STF no julgamento que excluiu o
ICMS da conta. A decisão dos ministros ainda não
transitou em julgado. Estão pendentes embargos
de declaração apresentados pela Fazenda
Nacional.
Porém, primeira e segunda instâncias já vêm
aplicando a decisão, inclusive em casos
semelhantes - entre eles o que trata da exclusão do
ISS do cálculo do PIS e da Cofins. O entendimento
dos ministros do STF foi o de que o ICMS não
configura ingresso de receita, mas valor reservado
para pagar outro imposto. Por isso, não integra o
faturamento, que é a base das contribuições
sociais.
No caso da empresa do setor de combustíveis, o
raciocínio foi outro. A Receita afirma, na solução de
consulta, que a tributação é imposta por meio de
regime especial. Como há uma alíquota específica,
calculada em reais por metro cúbico, não seria
possível retirar a parcela do ICMS da base do PIS e
da Cofins.
A empresa segue regime previsto na Lei nº 9.718,
de 1998, segundo a qual produtores, importadores
e distribuidores de álcool podem optar por pagar as
contribuições sociais sobre o valor do metro
cúbico.
 

Para a Receita Federal, a decisão do Supremo em
repercussão geral só alcança as hipóteses em que
o faturamento ou a receita bruta faz parte da base
de cálculo do PIS e da Cofins. Não seria o caso,
segundo o Fisco, da empresa que fez a consulta.
"Cada dia é uma novidade nessa história [do ICMS
na base do PIS e da Cofins]", afirma Fabio Calcini,
do escritório Brasil Salomão & Matthes Advocacia.
De acordo com ele, havia dúvida por parte do setor
de álcool sobre como seria a exclusão do ICMS do
PIS e da Cofins dentro do regime especial. Por
isso, acrescenta, a empresa decidiu consultar a
Receita Federal.
O advogado, porém, discorda do entendimento do
Fisco. No julgamento do STF, diz ele, os ministros
decidiram que um tributo não pode compor a base
de cálculo do outro, o que justificaria a exclusão no
regime especial. "Embora a empresa pague PIS e
Cofins sobre o valor do metro cúbico, o montante
inclui ICMS", afirma Calcini.

Fonte: Valor



TSE propõe ajustes nos projetos de voto distrital misto em trâmite no Congresso
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Uma reforma política deve aumentar a
representatividade, baratear o custo das eleições e
facilitar a governabilidade. É o que está no
documento entregue, nesta segunda-feira (10/6),
pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber ao
presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo
Maia.
O texto foi entregue em audiência com o grupo de
trabalho criado para elaboração de propostas de
reforma do sistema eleitoral e da legislação
eleitoral. No texto, a ministra defende como
alternativa ao sistema atual, a adoção do sistema
eleitoral distrital misto, que conjuga os sistemas
proporcional e majoritário de representação.
"O sistema funciona com metade da Câmara dos
Deputados composta por parlamentares eleitos em
distritos e a outra metade por candidatos eleitos
pelo voto partidário. O eleitor, assim, tem dois
votos: (i) um voto direto em um candidato no
distrito (pelo sistema majoritário, em que o mais
votado obtém a vaga); e (ii) outro voto em uma lista
apresentada pelo partido (pelo sistema
proporcional, em que o partido obtém o número de
vagas correspondente à sua votação)", explica.
 
Na Prática
 
Segundo a ministra, na proposta de novo modelo,
os estados são subdivididos em distritos
correspondentes ao número de cadeiras a serem
preenchidas. Ilustrativamente: se o Estado tiver 10
milhões de eleitores e forem 20 as vagas a serem
preenchidas pelo voto distrital, formam-se 20
distritos de 500 mil eleitores.
Assim, segundo o documento, cada partido
lança um candidato por distrito. À semelhança do
que ocorre na eleição para Prefeito de Municípios
com menos de 200 mil eleitores e Senador, o mais
votado obtém a vaga, em um único turno.
 

"Há diversas vantagens na dimensão distrital do
modelo, como o barateamento da eleição, pois o
candidato faz campanha para um número muito
menor de eleitores, em espaço geográfico
reduzido e o aumento da representatividade
democrática, pois o eleitor sabe quem representa o
seu distrito na Câmara", explica trecho do texto.
 
Muito Caro
 
Para a ministra, a primeira preocupação de uma
reforma política deve ser a de aumentar a
legitimidade democrática do sistema, reforçando a
relação entre eleitores e representantes.
"Por muitas circunstâncias do modelo atual, os
eleitores, dias após as eleições, sequer se lembram
do nome do candidato em quem votaram para
deputado federal, muito menos do partido a que
pertencem. Além disso, o sistema vigente não tem
estimulado suficientemente novas vocações a
servirem o país, ocupando cargos no Legislativo",
defende a ministra. 
Em segundo lugar, para Rosa, é preciso baratear o
custo das eleições. "O custo das campanhas
eleitorais e o papel que o dinheiro tem
desempenhado na política brasileira estão na
origem de boa parte dos problemas de corrupção
que o país enfrenta", afirma.
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No Congresso
 
A discussão a respeito da adoção do sistema eleitoral distrital misto alemão nas eleições
proporcionais brasileiras está em estágio avançado no Congresso Nacional. Os Projetos de Lei do
Senado (PLS) 86/2017, de autoria do Senador José Serra e 345/2017, de autoria do Senador Eunício
de Oliveira, foram aprovados no Senado Federal, e estão atualmente tramitando na Câmara dos
Deputados.
 
Na Câmara dos Deputados, houve parecer favorável do então relator da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, o Deputado Betinho Gomes, pela aprovação desses projetos na forma de
substitutivo, o qual não foi, entretanto, votado.

Fonte: Conjur



STJ analisa inclusão de serviços de capatazia na composição do valor aduaneiro
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A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça vai
analisar processos que discutem a possibilidade de
inclusão de serviços de capatazia na composição
do valor aduaneiro após ter aplicado o rito dos
processos repetitivos em três recursos.
Com o reconhecimento, ficam suspensos
os processamentos de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem
sobre a questão e tramitem no território nacional. 
Os recursos, de relatoria do ministro Gurgel de
Faria, foram interpostos pela Fazenda Nacional
contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, que entendeu que a taxa de capatazia
incidente após a chegada de mercadorias no porto
não pode ser incluída no cálculo do valor aduaneiro.
 
Tema em evidência
Para a tributarista Verônica Cristina Mota, sócia do
Chenut Oliveira Santiago Advogados, trata-se de um
tema importante, com muitos processos em
tramitação e com posicionamento favorável ao
contribuinte, tanto na 1ª como na 2ª Tuma do STJ.
"Contudo, alguns Tribunais do país insistem em
apresentar solução jurídica distinta da já
consolidada pela jurisprudência da corte. O
julgamento da questão sob o rito dos recursos
repetitivos trará estabilidade e segurança jurídica.
Com o julgamento qualificado os tribunais deverão
seguir a orientação do STJ, pois a decisão possuirá
eficácia vinculante", explica
Para a advogada, apesar da expectativa de que o
repetitivo siga reconhecendo a ilegalidade da IN
327/03 (violação dos limites impostos pelo Acordo
de Valoração Aduaneira e pelo Regulamento
Aduaneiro, ante a inclusão do valor dos serviços de
capatazia), "há possibilidade, embora remota, de
reversão do entendimento ou da modulação dos
efeitos da decisão". 
 

"Assim, recomenda-se que os contribuintes
reflitam sobre o prévio ajuizamento de medida
judicial visando os últimos cinco anos, de acordo
com o provimento de decisão que lhes assegure a
exclusão dos serviços de capatazia da base de
cálculo do Imposto Sobre Importação (II)", avalia.

Fonte: Conjur
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Arrematante deve receber aluguel a partir da data de arrematação, diz TJ-SP
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Arrematante de imóvel deve receber os aluguéis do
bem desde a data da arrematação e não apenas a
partir da expedição do registro da carta no cartório
de registro de imóveis. Esse foi o entendimento
da 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de
São Paulo ao rever decisão que indeferiu o
levantamento dos meses de aluguel com base na
data da arrematação.
O caso é o de uma empresa que arrematou um
imóvel na Justiça do Trabalho em setembro de
2016, quando foi expedido o auto de arrematação, e
que teve a carta de arrematação registrada na
matrícula do bem em maio de 2018.
A companhia, defendida pelo advogado Bence Pál
Deák, pretendia receber os aluguéis do imóvel que
estavam sendo depositados em conta de ação
movida contra os locadores desde 2016. Mas o
pedido de levantamento dos valores devidos desde
a data da arrematação foi negado pelo juízo de
primeiro grau. 
O relator do recurso no TJ-SP, desembargador
Correia Lima, ao decidir pela possibilidade de
levantamento dos valores a favor da empresa
arrematante, afirmou que a arrematação no
processo trabalhista deve ser considerada realizada
e acabada em outubro de 2016, data da assinatura
do auto de arrematação.
"A partir dessa data é que a terceira-interessada-
agravante passou a ser legítima proprietária e
possuidora indireta do imóvel em questão,
passando a ter direito à percepção dos frutos civis
(aluguéis) advindos da locação anteriormente
pactuada, de acordo com a exegese do
mencionado artigo 903 do CPC", afirmou o
magistrado.

Citando a jurisprudência da corte, o
desembargador ressaltou que "a agravante deve
ter o direito de levantar os valores depositados em
juízo a partir da data de assinatura do auto de
arrematação na Justiça trabalhista". 
Para o advogado da defesa, "a legislação tem
previsão clara e objetiva no sentido de a partir da
assinatura do auto de arrematação, a arrematação
é considerada 'ato jurídico perfeito e acabado'".
Segundo Deák, "sendo a arrematação ato jurídico
perfeito e acabado, o arrematante tem direito ao
recebimento dos frutos tanto pelas razões
jurídicas como pela lógica, uma vez que a partir
deste momento responde pelos débitos
tributários".

Fonte: Conjur
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Governo quer R$ 20 bilhões do PIS/Pasep para reduzir déficit
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O secretário especial de Fazenda do Ministério da
Economia, Waldery Rodrigues, disse ontem ao Valor
que o governo estuda concentrar no Tesouro
Nacional os recursos do PIS/Pasep que não forem
sacados pelos seus donos e que estão depositados
nos três bancos públicos - BNDES, Banco do Brasil
(BB) e Caixa.
A medida representa um impacto primário que
pode chegar próximo dos R$ 20 bilhões. Mas o
tamanho do efeito fiscal dependerá de quantas
pessoas vão retirar seus recursos que estão
parados.
A iniciativa está em estágio avançado, segundo
outras fontes do governo. O martelo, porém, ainda
não estaria batido e tampouco estaria resolvido se
essa medida seria tomada simultaneamente à nova
liberação de recursos aos detentores ou se
posteriormente, que já está decidida.
A tentativa de trazer os recursos do fundo
PIS/Pasep, que tem a maior parte de seu dinheiro
no BNDES, já foi pensada no governo Michel Temer,
que promoveu duas rodadas de liberação de
PIS/Pasep, injetando cerca de R$ 18 bilhões na
economia em dois anos. Mas, segundo o Valor
apurou, foi abandonada diante do risco de ser
contestada juridicamente e derrubada por suposta
inconstitucionalidade, pois poderia ser considerada
"expropriação".
A ideia é alvo de críticas de setores do atual
governo, que apontam um viés de "contabilidade
criativa". Uma fonte lembra que a medida parece
com a polêmica lei que permitiu à União recuperar
precatórios que não foram sacados pelos cidadãos,
o que também rendeu receita extra para o governo.
Waldery explicou que já está tomada a decisão de
fazer uma nova liberação do PIS/Pasep (inclui
trabalhadores que contribuíram até outubro de
1988), faltando decidir a perna fiscal.

"Estimamos que um valor bem menor seja
efetivamente sacado pelos detentores, que hoje
são 14,5 milhões de pessoas, talvez R$ 1 bilhão a
R$ 2 bilhões sejam sacados", disse, reconhecendo
que, do ponto de vista de consumo, o impacto deve
ser pequeno. "Mas é importante do ponto de vista
fiscal porque esse recurso, ao vir para o Tesouro, é
receita primária."
Segundo ele, o primeiro objetivo é fazer com que o
PIS/Pasep chegue às mãos de seus detentores.
Por isso, disse, haverá intensa campanha para que
as pessoas busquem seus recursos. "Acreditamos
que poucas pessoas vão pegar, mas queremos
que todas o façam." Contas do Ministério da
Economia apontam que cerca de 30% dos R$ 22
bilhões desse fundo público pertence a pessoas
que hoje têm mais de 70 anos, por isso haveria
dificuldade em devolver o recurso.
O PIS/Pasep são contribuições sociais recolhidas
pelas empresas e que ajudam a financiar
benefícios a trabalhadores. No caso do BNDES, o
dinheiro é aplicado no financiamento de obras de
infraestrutura.
Segundo Waldery, se a centralização dos recursos
no Tesouro for mesmo feita, isso não impedirá o
acesso ao dinheiro pelos seus donos. "Os recursos
pertencem às pessoas, que terão, a qualquer
momento, acesso a eles", disse. Uma outra fonte
ainda acrescentou que a remuneração desse
dinheiro, ao ir para o Tesouro, deverá melhorar.
"O efeito fiscal é secundário e pode ser feito em
segundo momento. [O governo] fará uma chamada
aos [detentores] e em seguida centraliza o recurso
no Tesouro. Isso ainda está sendo desenhado e
deve ser anunciado nos próximos dias e semanas",
disse Waldery.
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Fonte: Valor

Vale lembrar que, se essa iniciativa for à frente, representará um grande alívio às contas do governo,
que hoje têm um contingenciamento da ordem de R$ 30 bilhões por conta de frustração de receitas.
Como o governo ainda deve revisar para baixo sua previsão de crescimento, há risco de, sem receitas
novas, ser necessário corte adicional de gastos.
 
Outra consequência da medida é reduzir fonte de financiamento dos bancos públicos, em especial do
BNDES, que, segundo Waldery, tem R$ 20 bilhões desse fundo. Mas isso se alinha com o propósito do
governo de reduzir o aparato estatal e, supostamente, dar mais espaço para o setor privado.
 
Pouco antes, em sua palestra no seminário "Os Desafios do Planejamento Estratégico para o
Desenvolvimento Econômico do Brasil", promovido pelo governo do Ceará em Fortaleza, Waldery disse
que o governo tem a política de incentivar o crédito livre. "Não queremos crédito direcionado pelo setor
público. Ao contrário, desfaremos o crédito direcionado, em particular o do BNDES", disse lembrando
que solicitou ao banco que devolvesse neste ano R$ 126 bilhões ao Tesouro.
 
Waldery também destacou que o governo trabalha em medidas de mudança na gestão do FGTS, mas
não quis detalhar.



Cúpula do Congresso quer blindar PEC da Previdência
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Um sentimento de "perplexidade e cautela", na
expressão de deputados experientes ouvidos pelo
Valor PRO, predominou no Congresso um dia
depois da divulgação dos diálogos entre o hoje
ministro da Justiça, o ex-juiz Sergio Moro, e o
procurador da República Deltan Dallagnol, que
encabeça a Operação Lava-Jato. Os partidos do
chamado Centrão comprometeram-se com o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a
blindar a reforma da Previdência do eventual
contágio da crise política, mas o acordo exclui as
siglas de oposição, que preparam requerimentos de
convocação do ministro da Justiça e de abertura de
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).
O líder do PSD na Câmara, André de Paula (PE),
disse que há um acordo entre os líderes dos
partidos de centro, o Novo e o PSL para preservar o
calendário da reforma da Previdência. "Esses
partidos vão trabalhar para blindar a reforma da
Previdência desses fatos novos", afirmou. Ele
garantiu que está mantida a apresentação do
relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP)
para esta quinta-feira, dia 13.
O líder do PSD revelou que a notícia do vazamento
dos diálogos entre Moro e Dallagnol pelo site "The
Intercept Brasil" surpreendeu os líderes que se
reuniram para falar da reforma no domingo. Mas o
sentimento do grupo é de que a prioridade da
reforma deve ser preservada, paralelamente aos
desdobramentos do noticiário sobre Moro e
Dallagnol. O pernambucano admite que a oposição
tentará conturbar os trabalhos da comissão
especial, "porque faz parte da democracia", mas
observa que o desejo da maioria é garantir o
andamento dos trabalhos.

Na mesma linha, o líder do DEM na Câmara, Elmar
Nascimento (BA), descartou que os escândalos
envolvendo Moro e Dallagnol influenciarão o
calendário da proposta. "Nós sempre
defenderemos que a reforma seja preservada",
reforçou.
Elmar diz que o parlamento adotou uma postura
independente em relação ao governo, que lhes
permitirá tocar uma agenda própria, alheia aos
problemas do Executivo.
Nos bastidores, entretanto, a revelação dos
diálogos causou profundo desconforto entre os
parlamentares. "O Congresso vai reagir", disse ao
Valor um integrante da cúpula do Congresso, "mas
sem açodamento". A orientação entre os líderes é
aguardar pelo menos 48 horas pelos novos fatos,
já que o site "The Intercept Brasil", autor da série de
reportagens, anunciou que divulgará novas
mensagens, áudios e documentos.
Nesse prazo, não há disposição para votar a
liberação de R$ 248,9 bilhões de crédito
suplementar para o Tesouro Nacional. Depois
desse prazo, o bloco de Centro, que é hegemônico
na Câmara, vai se reunir com a oposição e
construir acordos para eventuais convocações do
ministro da Justiça, Sergio Moro, e do procurador
Deltan Dallagnol.
Um líder influente de uma das bancadas de centro-
direita ressalta que os requerimentos de
convocação de Moro anunciados pelo Psol, e de
abertura da CPI aventada pelo PDT só têm como
prosseguir com o apoio dos partidos de Centro,
que formam o bloco hegemônico da Casa. 
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Segundo este líder, hoje este apoio ainda é residual. Mas em caso de mudança do cenário, a
disposição dos partidos de Centro é de não deixar a oposição isolada no eventual enfrentamento a
Moro e aos integrantes da força-tarefa da Lava-Jato. 
 
A estratégia é traçar uma linha de ação em sintonia com os senadores, que pode implicar na instalação
de duas comissões mistas de inquérito: a primeira, que aguarda apenas a definição do presidente e do
relator, investigará os ataques aos políticos nas redes sociais; a segunda, se houver consenso entre os
partidos de Centro e a oposição, investigaria a Lava-Jato.
 
Dissonante da maioria do Congresso, o líder do PSL, senador Major Olímpio (SP), disse ontem que não
vê "nenhum problema de nenhuma ordem" na troca de mensagens de Moro com os procuradores.
"Moro é como alguém de carne e osso. Tinha e tem relacionamento de ordem pessoal com
procuradores, com pessoas que estão participando das investigações da Lava-Jato", afirmou.

Fonte: Valor



OAB recomenda afastamento temporário de Moro e Deltan dos cargos
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O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil recomendou, nesta segunda-feira (10/6), que
o ex-juiz Sergio Moro e o procurador Deltan
Dallagnol peçam afastamento dos cargos públicos
que ocupam, especialmente para que as
investigações corram sem qualquer suspeita. A
OAB se refere à divulgação das conversas de
ambos, publicadas no domingo (9/6). 
Na nota, a entidade afirma que é preciso, antes de
tudo, prudência.
"A íntegra dos documentos deve ser analisada para
que, com todo o plexo de direitos fundamentais que
lhe é inerente, seja formado juízo definitivo de
valor", diz. 
A entidade afirma que está "perplexa e preocupada"
com os fatos noticiados pela mídia, envolvendo
procuradores da república e Moro.
"Tanto pelo fato de autoridades públicas
supostamente terem sido 'hackeadas', com grave
risco à segurança institucional, quanto pelo
conteúdo das conversas veiculadas, que ameaçam
caros alicerces do Estado Democrático de Direito",
diz a OAB.
 
"Possível Relação de Promiscuidade"
Para a OAB, não se pode desconsiderar a gravidade
dos fatos, o que demanda investigação plena,
imparcial e isenta, na medida em que estes
envolvem membros do Ministério Público Federal,
ex-membro do Poder Judiciário e a "possível
relação de promiscuidade" na condução de ações
penais no âmbito da operação" lava jato".
"A independência e imparcialidade do Poder
Judiciário sempre foram valores defendidos e
perseguidos por esta instituição, que, de igual
modo, zela pela liberdade de imprensa e sua
prerrogativa Constitucional de sigilo da fonte, tudo
como forma de garantir a solidez dos pilares
democráticos da República", diz a OAB.

Leia a íntegra da nota:
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) e o Colégio de Presidentes de
Seccionais, por deliberação unânime, manifestam
perplexidade e preocupação com os fatos
recentemente noticiados pela mídia, envolvendo
procuradores da república e um ex-magistrado,
tanto pelo fato de autoridades públicas
supostamente terem sido “hackeadas”, com grave
risco à segurança institucional, quanto pelo
conteúdo das conversas veiculadas, que ameaçam
caros alicerces do Estado Democrático de Direito.
É preciso, antes de tudo, prudência. A íntegra dos
documentos deve ser analisada para que, somente
após o devido processo legal – com todo o plexo
de direitos fundamentais que lhe é inerente –, seja
formado juízo definitivo de valor.
Não se pode desconsiderar, contudo, a gravidade
dos fatos, o que demanda investigação plena,
imparcial e isenta, na medida em que estes
envolvem membros do Ministério Público Federal,
ex-membro do Poder Judiciário e a possível
relação de promiscuidade na condução de ações
penais no âmbito da operação lava-jato. Este
quadro recomenda que os envolvidos peçam
afastamento dos cargos públicos que ocupam,
especialmente para que as investigações corram
sem qualquer suspeita.
A independência e imparcialidade do Poder
Judiciário sempre foram valores defendidos e
perseguidos por esta instituição, que, de igual
modo, zela pela liberdade de imprensa e sua
prerrogativa Constitucional de sigilo da fonte, tudo
como forma de garantir a solidez dos pilares
democráticos da República.
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A Ordem dos Advogados do Brasil, que tem em seu histórico a defesa da Constituição, da ordem jurídica
do Estado Democrático e do regular funcionamento das instituições, não se furtará em tomar todas as
medidas cabíveis para o regular esclarecimento dos fatos, especialmente junto ao Supremo Tribunal
Federal (STF), Procuradoria-Geral da República (PGR), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reafirmando, por fim, sua confiança nas instituições públicas.

Fonte: Conjur



Crédito a exportação demora para ganhar força
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A demanda por linhas de crédito à exportação ainda
está devagar neste ano. Nos meses de abril e maio,
quando o dólar superou a marca de R$ 4, até houve
um aumento na margem das operações para travar
a taxa de câmbio e antecipar os recursos, em reais,
de vendas dessas empresas. No entanto, os
números de financiamento estão bem abaixo
daqueles observados ao longo de 2018.
Se por um lado o dólar mais forte estimula a
contratação de linhas de crédito, por outro há uma
série de fatores que têm inibido a busca por
financiamento à exportação. Analistas afirmam que
o ritmo de exportações está mais lento em 2019 e
dúvidas sobre questões tributárias e com a própria
estabilidade do quadro macroeconômico têm
pesado na decisão dos empresários.
Além disso, os exportadores não têm apresentado
tanta pressa para contratar linhas de crédito porque
já teriam se capitalizado bastante no ano passado,
justamente para enfrentar um período de certa
instabilidade.
De acordo com dados do Banco Central, o volume
tomado pelos exportadores via Adiantamento de
Contrato de Câmbio (ACC) teve queda de 11% no
acumulado do ano até maio ante igual período do
ano passado, a US$ 14,563 bilhões. Nesse tipo de
empréstimo, que serve como um capital de giro, o
banco antecipa recursos em reais ao exportador
relativos a uma venda externa já acertada, para
embarque em até 360 dias.
O recuo fica ainda mais evidente nas linhas de
crédito com prazo mais longo. Esse é o caso das
operações de Pagamento Antecipado (PA), que
tiveram baixa de 16% na mesma base de
comparação, para US$ 18,587 bilhões. Essa
modalidade tem prazo de até cinco anos, sendo
usadas, em geral, para financiamento de produção.
 

"Se existe uma leitura de que o cenário tem grande
grau de incerteza, o exportador pode esperar um
pouco até ter uma estabilização e mais clareza.
Pode até não aproveitar o nível de R$ 4, mas
aguarda para ver o próximo patamar de preços", diz
Sergio Machado, chefe de vendas da mesa de renda
fixa para clientes corporativos no Brasil do BNP
Paribas.
O profissional explica que o avanço do dólar não é
necessariamente um gatilho para os exportadores
correrem para contratação de câmbio. Isso
depende também do ambiente de risco e do cenário
externo. "Alguns exportadores aproveitam [os
saltos da cotação], mas de forma geral os clientes
corporativos não gostam de volatilidade grande.
Isso tira a percepção do valor adequado do
câmbio."
Em maio deste ano, o dólar superou a marca de R$
4,10 num movimento bastante atribuído às
incertezas com a cena política. Desde então,
entretanto, a moeda americana tem perdido terreno
para o real. Ontem, a cotação fechou em R$ 3,88.
Vale dizer que o salto do dólar foi bem mais intenso
no mesmo período do ano passado, puxado por um
movimento global que afetou todos os emergentes,
além da greve dos caminhoneiros no Brasil. Por
aqui, o dólar oscilou num intervalo de R$ 3,50 a R$
3,74 em maio de 2018 e fechou em alta de 6,7%. No
acumulado de junho, o avanço foi de 3,8%.
Do ponto de vista das operações comerciais,
analistas destacam que o mês de maio já contaria
com a contração de câmbio por causa da safra de
soja. Desta vez, entretanto, a combinação de preço
da commodity, taxa de câmbio, frete e custo de
estoque de mercadoria pode não ter sido tão
vantajosa para a antecipação de receitas.
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Além disso, há grande incerteza com a
determinação da Receita Federal sobre a cobrança
do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de
empresas que não trazem imediatamente ao país
os recursos decorrentes de exportação.
"Quem tem liminar [para não pagar a taxa] volta a
trabalhar de maneira normal como antes, mas
quem não tem espera essa liminar ou avalia como
agir para não tomar esse custo", diz Machado, do
BNP Paribas.
Só em maio, o volume de operações com ACC teve
queda de 15%, a US$ 3,179 bilhões, enquanto o de
PA recuou 7%, a US$ 4,540 bilhões, ante o mesmo
período de 2018.
A cautela também se faz presente por causa da
recuperação econômica mais fraca, diz Jansen
Costa Silva, sócio e fundador da Fatorial
Investimentos. Trabalhando com empresas de
médio porte, ele recomenda que as companhias
internalizem os recursos, principalmente, para fins
produtivos, como planos de expansão de fábricas.
"Com os juros baixos no Brasil, não vale a pena
trazer capital para cá e deixar o dinheiro parado.
Isso tem de vir antecipando uma recuperação,
novos investimentos, que deve acontecer com a
redução das incertezas", diz o profissional.
Patricia Krause, economista da Coface para
América Latina, destaca ainda que o contexto
global traz alguma cautela. "Tem uma
desaceleração econômica mundial", diz. Por isso,
alguns produtos podem até ter preços maiores, mas
a demanda está mais contida. No acumulado do
ano até maio, as exportações tiveram retração de
1,1% e as importações subiram 0,8%, considerando
o critério de média diária. Com isso, houve superávit
comercial de US$ 22,806 bilhões, queda anual de
6,8%.

Para Adriano Milani, responsável por produtos e
vendas de trade finance do Citi Brasil, as empresas
já teriam se precavido no ano passado, antes da
eleição presidencial, contra os momentos de
instabilidade. "Muitas empresas tomaram, mesmo
sem grande necessidade de caixa, muita linha de
exportação e de importação para enfrentar fase
mais turbulenta que gerava incerteza", diz. "Isso
permanece no caixa das empresas e pode estar
associado à baixa demanda em 2019. As empresas
estão com caixa sob controle", acrescenta.
A lentidão na demanda de financiamento à
exportação tende a ser passageira, na avaliação de
Marcelo Carvalho, responsável pela área de
corporate banking do Bank of America (BofA).
Inclusive, o profissional já observou um aumento do
volume tomado pelas empresas durante o mês
passado, aproveitando-se da taxa de câmbio
elevada. "A atividade do comércio externo está
forte, mas ligeiramente abaixo do ano passado. A
incerteza pesa um pouco", diz.
Em maio, as exportações cresceram 5,6% contra
maio de 2018, e as importações, 7,8%, sempre no
critério da média diária.
Para Carvalho, do BofA, pode levar um pouco mais
de tempo para o produtor retomar as operações de
maneira significativa, mas a redução de incerteza
deve dar vazão aos negócios e ajudar num cenário
econômico em 2020. "Vão ter momentos que o
exportador segura e outros quando acelera. É
natural, não é nada crônico", diz.



Medida provisória proíbe banco de divulgar consignado
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Duas emendas inseridas de última hora na medida
provisória (MP) 871, que tenta coibir fraudes no
INSS, impedem bancos e promotores comerciais de
ofertar empréstimo consignado a aposentados do
setor privado.
O beneficiário poderá contratar o produto, mas as
instituições financeiras ficam impedidas de divulgá-
lo - o que na prática pode inviabilizar a linha, de
acordo com fontes do setor.
A medida pegou de surpresa bancos e
correspondentes bancários, que agora se
movimentam em Brasília para tentar convencer o
presidente Jair Bolsonaro (PSL) a vetar esses
parágrafos. O texto está à espera de sanção. A
Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
elaborou uma nota técnica sobre o assunto, apurou
o Valor.
O consignado a aposentados do INSS é uma das
principais modalidades do crédito a pessoas físicas
com recursos livres.
Somava, no fim de abril, um estoque de R$ 132,118
bilhões em operações, segundo dados do Banco
Central (BC). O volume aumentou 11,8% em um ano,
ritmo bem mais forte que o apresentado pelo
mercado como um todo.
Às vésperas da votação da MP no Senado, na
quarta-feira da semana passada, o deputado federal
Rodrigo Coelho (PSBSC) apresentou duas emendas
ao texto. Uma delas proíbe instituições financeiras
e de arrendamento mercantil de manter convênios
com o INSS ou fazer oferta de marketing ou
comercial no sentido de convencer o beneficiário a
"celebrar contratos de empréstimo pessoal e cartão
de crédito". A outra veda a transmissão de
informações para atividades relacionadas à
captação de clientes.
A MP foi votada pelos senadores quando estava
prestes a caducar, e por isso os bancos alegam que
as emendas são dois "jabutis" que não puderam ser
devidamente debatidos pelo Congresso.

Por meio de uma nota, Coelho afirmou que o
intuito das emendas é "reduzir os abusivos
assédios que os aposentados e pensionistas têm
sofrido com um marketing abusivo e insistente por
parte de algumas entidades e pessoas físicas",
além de proibir a venda e o vazamento de dados
sigilosos por meio de entidades ligadas à
Previdência. No entanto, segundo o deputado, as
medidas não impedem a comercialização dessa
modalidade de crédito pelos beneficiários do INSS.
As emendas podem excluir 30 milhões de
brasileiros de uma das linhas de empréstimo com
menor taxa de juros, afirma Edison João Costa,
presidente da Aneps, associação dos promotores
de crédito e correspondentes bancários. "Quando
você proíbe os bancos e correspondentes de fazer
oferta, exclui os aposentados do consumo e eles
ficam à mercê de modalidades mais caras", disse.
Por meio da assessoria de imprensa, a Febraban
afirmou que está realizando estudos técnicos e
jurídicos sobre a MP, mas ainda não é possível
mensurar o impacto da regra. De acordo com a
entidade, a análise só será concluída após a
publicação do texto final.
Os aposentados e pensionistas do INSS podem
tomar empréstimo consignado equivalente a até
30% de seu benefício. É possível contratar também
mais 5% na forma de cartão consignado.
A linha interessa aos bancos porque, como as
parcelas são descontadas em folha de pagamento,
a inadimplência é baixa se comparada à de outras
formas de crédito. As taxas de juros também estão
entre as menores do mercado, variando de 1,49% a
2,14% ao mês, segundo o BC.

Fonte: Valor


