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Regras fiscais terão novo desenho

Um novo desenho institucional para as regras
fiscais brasileiras começou a ser discutido pela
Câmara dos Deputados com representantes do
governo, mesmo antes da aprovação da reforma da
Previdência Social. O objetivo é construir uma
proposta que compatibilize a chamada "regra de
ouro" das finanças públicas com o teto de gastos,
de forma a torná-los eficazes.
Para isso, a ideia é aproveitar a PEC 438/2018, de
autoria do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), que
está em análise na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara e que será
apreciada por uma comissão especial a partir de
agosto. A estratégia conta com o apoio do
presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que
tomou a iniciativa de colocar a PEC 438,
apresentada no ano passado, novamente em
tramitação própria.
O deputado Felipe Rigoni (PSB-ES) será o relator da
PEC na comissão especial. Ele criou uma equipe de
consultores para ajudá-lo na tarefa. Uma primeira
reunião dos consultores com representantes do
Ministério da Economia já foi realizada na semana
passada e outras virão. "Vamos construir a PEC de
forma integrada [com o governo]", disse Rigoni ao
Valor.
Ideia é compatibilizar o teto de gastos com a "regra
de ouro"
"Acho que teremos um bom e construtivo debate
sobre a 'regra de ouro' e regras fiscais no geral",
disse uma autoridade do governo. Depois de
aprovada pela Câmara, a PEC terá que ser
analisada também pelo Senado. 

Mesmo assim a expectativa de Rigoni e da
própria equipe econômica é que as novas regras
entrem em vigor já em 2020.
Vários problemas terão que ser enfrentados pela
equipe de Rigoni, em diálogo com o governo. O
primeiro deles, e talvez o mais grave, é que,
atualmente, não se sabe em que momento os
gatilhos do teto de gastos são acionados, ou
seja, o momento em que as medidas de ajuste da
despesa previstas na emenda constitucional 95
podem ser utilizadas.
A emenda 95 fixou um limite para as despesas.
Mas, para ficar dentro do teto, o governo só pode
cortar os chamados gastos discricionários
(investimentos e custeio da máquina
administrativa). Como as despesas obrigatórias
não param de aumentar, principalmente as
previdenciárias, o governo é obrigado a ir
reduzindo os gastos discricionários.
Da forma como foi redigida a emenda 95, no
entanto, o governo tem que encaminhar ao
Congresso a proposta orçamentária anual dentro
do teto, necessariamente. Nem que, para isso,
tenha que reduzir o gasto discricionário a zero.
Somente neste momento, se o texto da emenda
95 for levado ao pé da letra, os gatilhos do teto
iriam disparar. "Isso é impossível", observou uma
fonte oficial. Ou seja, não faz sentido paralisar
todos os serviços públicos oferecidos à
sociedade (pela ausência de recursos para o
custeio) para só então acionar as medidas de
ajuste do teto.
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O governo tem três alternativas para enfrentar a
situação. Patrocinar uma mudança na legislação,
que defina o momento do disparo dos gatilhos do
teto; consultar o Tribunal de Contas da União (TCU)
para que ele ajude a definir a questão; ou utilizar
intencionalmente os restos a pagar para "estourar"
o teto de gastos.
A última alternativa ocorreria da seguinte forma: o
Orçamento do próximo ano seria elaborado com os
gastos no limite do teto, como ocorre desde 2017.
Tendo receitas suficientes, o governo executaria
100% das despesas previstas na lei orçamentária e,
no final do ano, liberaria dinheiro para restos a
pagar de anos anteriores. Com a estratégia, a
despesa paga no ano (lei orçamentária executada
mais os restos a pagar) ficaria acima do teto. Com
o estouro, o governo poderia acionar as medidas de
ajuste no ano seguinte. "Somente assim se
descumpre o teto", explicou a fonte.
O deputado Rigoni está a par da situação. "Esse é
um problema que não tinha sido percebido quando
a emenda 95 foi aprovada", disse. "Vamos corrigir
isso e definir o momento em que os gatilhos do teto
serão disparados", observou.
Outra questão a ser enfrentada é o que fazer com a
chamada "regra de ouro". Por ela, o governo só
pode aumentar o seu endividamento no montante
das despesas de capital (os investimentos, as
inversões financeiras e as amortizações). Ou seja,
não pode elevar a dívida pública para pagar
despesas correntes. Este princípio é chamado de
"regra de ouro" das finanças públicas.
 

A questão é que o governo federal não conseguiu
cumprir a regra neste ano e não conseguirá no
próximo e nos seguintes.
Por isso, está sendo obrigado a pedir autorização
ao Congresso para emitir títulos públicos para
pagar despesas correntes.
Neste ano, o pedido foi de R$ 248,9 bilhões.
O texto atual da "regra de ouro" não prevê
avaliação periódica sobre o seu cumprimento e
nem define as medidas de ajuste que devem ser
acionadas se ela não for cumprida. Da forma
como está redigida, ela é completamente
ineficaz.
O deputado Rigoni também está consciente
disso. A proposta que ele está elaborando, em
conversa com representantes do governo, prevê
a compatibilização da "regra de ouro" e do teto de
gastos. A ideia é criar um "índice fiscal" que
relacione operações de crédito e despesas de
capital (OC/DK).
No momento em que esse índice superar 0,95, ou
seja, em que as operações de crédito
ultrapassarem 95% das despesas de capital, o
sinal de alerta seria aceso, e os gatilhos do teto
de gastos, disparados. Ou seja, as medidas de
ajuste previstas na emenda 95 seriam acionadas.
Não poderiam ser criadas novas despesas
obrigatórias, não poderia ser concedido reajuste
salarial aos servidores nem aumento real para o
salário mínimo, entre outras medidas. E o
governo seria obrigado a fazer uma revisão de
seus gastos.
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Quando o índice OC/DK superasse 1, ou seja, a "regra de ouro" estivesse sendo descumprida, o
governo poderia adotar dez outras medidas, entre elas, a redução da jornada de trabalho e dos
salários de servidores, redução de 20% dos cargos comissionados, diminuição em 20% das
renúncias tributárias e desvinculação dos recursos dos fundos setoriais para pagar a dívida pública.
 
Se o governo descumprisse a "regra de ouro" por dois exercícios seguidos, o servidor estável poderá
perder o cargo e a renúncia de receita reduzida a 2% do Produto Interno Bruto (PIB).
 
A questão, certamente, ainda será bastante debatida, antes que se tenha o desenho final das novas
regras fiscais.
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MP 881/19 e a função do Direito

Afinal, para que serve o Direito? Apressadamente
muitos responderão: "para se fazer justiça". Esta é
uma discussão antiga e não há dúvidas de que seja
uma resposta pertinente sob as óticas da
sociologia, da filosofia, da antropologia e de outras
ciências sociais. Entretanto, do ponto de vista
meramente econômico, qual a função do Direito?
Previsibilidade. Segurança para os agentes
econômicos. Normas claras e simples aumentam
significativamente o apetite de investidores para a
alocação de recursos em determinado país, da
mesma forma que normas confusas, regras em
excesso e a variação constante de sua
interpretação provocam uma anorexia de
investimentos.
Deve-se elogiar o uso de conceitos modernos que
favorecem a livre iniciativa e o desenvolvimento de
novas tecnologias
Não se pretende discorrer sobre os conceitos de
Direito e Economia de uma forma completa, mas
apenas ressaltar, numa visão absolutamente
pragmática, que o aumento dos custos de
transação, causado por uma legislação obesa,
muitas vezes e incoerente e agravada por
interpretações criativas de nossos tribunais, é
causa de afastamento de novos investimentos no
país. Sistema tributário complexo, com a edição de
centenas de normas diárias e legislação trabalhista
ainda arcaica e protetora em muitos aspectos, bem
como emaranhado de regras, autorizações, alvarás
etc. exigidos para a abertura de um novo negócio
são exemplos dos altos custos de transação e
baixo incentivo.

Neste contexto surge a MP 881/19, chamada
"MP da Liberdade Econômica", criando a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica,
fomentando a garantia da livre iniciativa e
alterando alguns artigos do Código Civil, dentre
outras disposições.
Ato contínuo, começam as críticas à sua edição,
notadamente por parte da comunidade jurídica.
Vejamos três das alterações propostas no
Código Civil: (i) definição do que se entende por
"desvio de finalidade" e por "confusão
patrimonial" no art. 50 que trata da
desconsideração da personalidade jurídica; (ii)
aplicação da "função social do contrato" de
acordo com os princípios contidos na Declaração
de Direitos de Liberdade Econômica
(complemento do "caput" do art. 421) e
introdução de um § único neste artigo
determinando a intervenção mínima do Estado
em relações contratuais privadas; e (iii)
introdução de um parágrafo único no art. 423
estabelecendo que a dúvida na interpretação de
determinada cláusula contratual não poderá
beneficiar a parte que a redigiu.
Em que pese a existência de críticas pertinentes
à MP, notadamente nos aspectos regulatórios de
mercado de capitais, onde a maior e melhor
normatização seriam bem-vindas e aumentariam
a segurança jurídica, nas alterações acima
referenciadas do Código Civil, a MP acerta ao
tornar conceitos principiológicos mais palpáveis
e ao reduzir o grau de interferência do Estado (via
Poder Judiciário) em contratos entre particulares.
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A definição de "desvio de finalidade" e de "confusão
patrimonial" é adequada e propiciará previsibilidade
da aplicação da desconsideração da personalidade
jurídica, que é uma medida excepcional, ao romper
com a separação patrimonial existente entre
patrimônio da pessoa jurídica e patrimônio de seus
sócios.
A limitação do raio de aplicação da "função social
do contrato", cujo conceito é ainda hoje
amplamente debatido nos tribunais e no meio
acadêmico, haja vista representar uma norma
principiológica, de amplo espectro, é também
salutar.
Aliás, neste ponto, a MP poderia ter ido além e
definido, assim como o fez no caso do art. 50, o
que é enfim a função social do contrato. Pertinente,
também, a introdução do parágrafo único no art.
421, introduzindo regra de intervenção mínima do
Estado e de revisão contratual excepcional, em
relações contratuais privadas. Reforça-se o
conceito de "pacta sunt servanda". Ou seja, os
contratantes devem respeitar e cumprir o que
convencionaram.
O § único introduzido ao art. 423 causou
estranheza no mundo jurídico ao disciplinar que
determinada cláusula contratual, em caso de
dúvida, não poderá ter uma interpretação que
beneficie a parte que a redigiu. A meu ver, o único
estranhamento possível é de forma, mais
precisamente de onde se encontra previsto, como §
único do art. 423 que trata no seu caput de
contratos de adesão. 

O ideal seria que fosse um artigo novo e geral,
endereçado a todos os contratos particulares,
salvo os de adesão, que já possui a norma
específica.
De qualquer forma, o conteúdo da nova norma é
excelente. É muito melhor que, em caso de
controvérsia, determinada cláusula seja
interpretada conforme a intenção das partes
contratantes e não conforme um juiz entenda que
tenha sido a vontade das partes contratantes.
Há evidente redução da insegurança jurídica na
interpretação dos contratos. Bastará às partes,
devidamente assistidas por seus advogados,
indicar de forma clara nos próprios contratos,
quem redigiu e/ou sugeriu a redação de cada
cláusula.
Obviamente, que se a cláusula é fruto de
negociação, tal fato também constará do
contrato. Os contratos deverão ser melhor
redigidos, tanto na sua forma, quanto no seu
conteúdo. Valoriza-se, inclusive, a profissão do
advogado, reduzindo-se os custos e riscos de
litígios futuros.
A MP 881/19 comporta críticas e melhorias,
porém seus acertos e seu objetivo normativo-
desenvolvimentista são muito maiores. Em vez
de somente criticar-se o que pode ser melhorado,
deve-se elogiar a utilização de conceitos
modernos e que favorecem a livre iniciativa e o
desenvolvimento de novas tecnologias.
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Em leilão que pode ser anulado pela Justiça, Avianca levanta R$ 560 mi

A Avianca Brasil levantou US$ 147,3 milhões (cerca
de R$ 558 milhões) nesta quarta-feira, 10, no leilão
de seus ativos. O valor representa 20,6% de sua
dívida de R$ 2,7 bilhões e ainda há risco de a
Justiça anular o certame, impedindo a empresa de
receber o dinheiro e pagar parte de seus credores.
O entrave ocorre porque a companhia vendeu os
slots (autorizações de pousos e decolagens) que
detinha nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos
(SP) e Santos Dumont (RJ). Segundo resolução da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os slots
não são propriedade das companhias aéreas.
A agência reguladora tem autorização da Justiça
para redistribuir esses slots entre as empresas
aéreas que fizerem solicitações. No caso dos slots
de Guarulhos e Santos Dumont, a distribuição está
em andamento desde sexta-feira, de acordo com a
Anac. Para Congonhas, o aeroporto mais disputado
do País pelas aéreas, a agência recebeu
contribuições das empresas do setor para definir
como deverá ocorrer a distribuição. Ainda não há
decisão sobre o assunto.
Pela norma vigente, 50% dos slots devem ficar com
empresas entrantes (com até cinco slots no
aeroporto em questão) e 50% com as que já atuam
no local. O Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) se manifestou, no entanto,
favorável a uma mudança na definição de “empresa
entrante”, elevando o número de slots diários para
60.

Essa alteração beneficiaria a Azul, que hoje
detém 41 slots em Congonhas e tenta ampliar
sua participação na ponta aérea. Latam  e  Gol
têm, juntas, quase 90% dos slots desse terminal.
Nesta quarta-feira, apenas Latam e Gol
participaram do leilão. Cada uma já havia se
comprometido com a Elliott – gestora americana
e maior credora da Avianca Brasil, com 74% da
dívida – a apresentar um lance mínimo de US$ 70
milhões por ao menos um dos lotes disputados.
Ao todo, eram sete lotes com as autorizações e
um com o programa fidelidade da companhia.
Quem deu mais. A Gol fez a oferta mais alta no
único lote no qual houve disputa. Ele era
composto por seis voos em Guarulhos, nove em
Congonhas e quatro no Santos Dumont. O lance
inicial, de US$ 10 mil, havia sido feito pela Latam,
mas a Gol arrematou por US$ 7,3 milhões.
Ao todo, a Gol ficou com três lotes que contêm
32 voos em Guarulhos, 20 em Santos Dumont e
31 em Congonhas. A companhia deverá pagar
US$ 77,31 milhões no total. A Latam, por sua vez,
levou dois blocos com 32 voos em Guarulhos, 14
no Santos Dumont e 21 em Congonhas, pelos
quais pagará US$ 70 milhões.
O resultado não muda de forma significativa a
participação de mercado das empresas: a Latam
continua sendo a maior em Guarulhos e a Gol, em
Congonhas.
As duas aéreas descontarão do pagamento o
valor de US$ 13 milhões, cada uma, adiantado em
abril para que a Avianca conseguisse continuar
operando. 
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Aérea vende autorizações de pousos e decolagens para Gol e
Latam, mas certame pode ser cancelado porque espaços não

são considerados de sua propriedade; agência reguladora já tem
autorização judicial para distribui-los a outras companhias



No fim de maio, porém, a Anac suspendeu os voos da empresa por questão de segurança. A Latam e a
Gol também já pagaram US$ 35 milhões para a Elliott. O valor que ainda é devido só será acertado
após decisão da Justiça sobre a legalidade do leilão.
 
Dos blocos ofertados, dois não foram arrematados. Um que oferecia 23 voos em Congonhas e outro
que tinha o programa de fidelidade. A Avianca terá de fazer outra assembleia de credores para definir o
destino desses ativos.
 
A Azul também estava credenciada para participar do leilão, mas não compareceu por “não acreditar
na legitimidade do processo”. A empresa foi a primeira a fazer uma proposta pela Avianca. Ofereceu
US$ 105 milhões para levar todos os slots, mas o negócio acabou ficando no papel após suas
concorrentes fecharem com a Elliot. A Azul ainda tentou elevar sua proposta para US$ 145 milhões,
mas o acordo da Latam e da Gol com a Elliott já havia sido aprovado pelos credores.
 
A Avianca Brasil entrou em recuperação judicial em dezembro do ano passado, após tentar uma
expansão internacional fracassada que queimou rapidamente seu caixa.
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Claro reforça marca com incorporação de serviços da NET

O grupo mexicano América Móvil inicia hoje a
consolidação de duas de suas principais operações
no país numa só marca: a Claro vai absorver os
produtos e serviços oferecidos pela NET. A
mudança também vai afetar parcialmente o
portfólio da Embratel. A marca será mantida, mas
com ênfase em serviços de tecnologia da
informação (TI) para grandes empresas. Para o
atendimento às pequenas e médias, entra em cena
a Claro Empresas. O objetivo é reunir debaixo de
um uma mesma marca pacotes com serviços que
antes estavam espalhados por empresas distintas,
consolidando o nome Claro tanto no país e fora
dele.
Criada no Brasil em 2003, inicialmente para
acomodar as operações de seis empresas de
telefonia celular, a marca está presente em 18 dos
25 países nos quais a América Móvil atua. A
mudança no Brasil será gradual. "NET passa a ser o
nome de produtos e serviços da Claro", afirmou o
presidente-executivo da unidade de Consumo e
PME (pequenas e médias empresas) da Claro,
Paulo Cesar Teixeira. "Não vamos mais, a partir de
amanhã [hoje], fazer uma comunicação única da
NET. As publicações serão todas da Claro". Na
prática, isso significa a incorporação dos serviços
residenciais de TV por assinatura, telefonia e banda
larga da NET ao portfólio da Claro.
O serviço de banda larga fixa - conhecido como
NET Vírtua - passa a se chamar Claro NET Vírtua,
por exemplo. Não há previsão de extinção das
marcas NET e Embratel. "Vamos manter separada
ainda a marca Embratel", disse Teixeira. 

A atuação da empresa, fundada em 1965, está
voltada para a prestação de serviços de
computação em nuvem, segurança digital e IoT
(sigla em inglês para internet das coisas).
A consolidação debaixo de uma marca "guarda-
chuva" é mais um estágio de um processo de
integração de negócios e serviços. Desde 2011, a
América Móvil oferece pacotes que misturam
serviços da Claro e da NET. Em 2015, Claro, NET
e Embratel passaram a atuar sob um mesmo
CNPJ.
O novo passo, que será anunciado hoje, é
também parte de uma estratégia de preparação
da operadora brasileira para o 5G, afirmou o
executivo da Claro. "Vamos estar presentes,
certamente", afirmou Teixeira, referindo-se ao
leilão de frequências marcado para março de
2020, ponto de partida para a implementação do
5G no Brasil.
A meta da América Móvil é ser líder de mercado
no país em termos de receita, mas Teixeira não
divulga um prazo final para este objetivo se
concretizar. No fim de maio, a Claro era a
segunda maior operadora do país em número de
usuários de telefonia móvel, atrás apenas da Vivo
(da Telefônica). Mas a distância em relação à
terceira colocada, a TIM Brasil, é pequena quando
analisada em termos de participação de
mercado: 0,5 ponto percentual em maio, de
acordo com dados da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) compilados pela
consultoria Teleco.
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No quesito receita líquida de serviços, a Claro cresceu no primeiro trimestre mais que suas duas
principais concorrentes no mercado de telefonia móvel, observou Teixeira. A comparação entre os três
primeiros meses de 2019 com igual período do ano anterior indica que a receita da operadora
pertencente à América Móvil aumentou 6,3%, contra um incremento de 1,6% da Vivo e de 0,4% da TIM.
 
Líder no mercado de TV por assinatura, a América Móvil perdeu desde o fim de 2016 mais de 1,6
milhão de assinantes no Brasil, como consequência de uma forte retração do segmento de televisão
paga. Mesmo assim, sua participação nas vendas aumentou desde o fim de 2018, por força do
encolhimento do mercado.
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Brookfield entra em locação de veículos no país

Com um aporte de R$ 500 milhões, a gestora de
ativos e fundos canadense Brookfield entrou no
segmento de locação de veículos e equipamentos
no Brasil. A gestora comprou 100% da operação da
paranaense Ouro Verde, que tem atuação
diversificada no mercado brasileiro, tendo clientes
tanto em veículos leves como pesados, como
caminhões.
Segundo o diretor Financeiro e de Relação com
Investidores da Ouro Verde, Ricardo Pereira, os
recursos vão dar à companhia condições de
suportar o crescimento no país. "As perspectivas
são favoráveis no mercado de terceirização de frota
corporativa de veículos, máquinas, e equipamentos
pesados. Além disso, vai fortalecer o nosso balanço
patrimonial", afirmou.
Globalmente, a Brookfield atua em quatro divisões
de negócios: investimentos imobiliários, energias
renováveis, infraestrutura e private equity. No Brasil,
a gestora tem participações na VLI (ferrovia),
Arteris (rodovias) e é dona da Tegra
(incorporadora), da BRK Ambiental entre outros
empreendimentos.
Para Alexandre Thiollier, vice-presidente sênior da
Brookfield, a entrada no capital da Ouro Verde pode
contribuir para o crescimento da companhia. A
gestora tem ampla experiência na maioria dos
segmentos atendidos pela Ouro Verde, como por
exemplo, agronegócio, florestal, geração e
transmissão de energia, transporte rodoviário e
saneamento básico.
 

"Além disso, a Brookfield acredita que pode gerar
muito valor para a Ouro Verde através de sua
ampla rede de relacionamentos com uma gama
grande de potenciais parcerias neste mercado."
No primeiro trimestre deste ano, a Ouro Verde
obteve um faturamento em torno de R$ 200
milhões, atendendo cerca de 350 clientes
corporativos e gerenciando uma frota de 25 mil
veículos leves e equipamentos pesados.
O mercado de locação de veículos e
equipamentos ainda é incipiente no Brasil.
Segundo dados da Associação Brasileira de
Locadoras (Abla), em caminhões, dos 1,6 milhão
de veículos em operação em transportadoras e
frotistas, cerca de 13 mil pertencem a empresas
de locação e gestão de frota.
Gustavo Couto, presidente da Vamos, empresa
de gestão de frota de veículos pesados e
equipamentos do grupo JSL, disse que a chegada
de um novo concorrente pode ajudar a
desenvolver esse mercado no Brasil. "Não temos
nem 1% de participação. Nos Estados Unidos,
locadoras já representam 20% da frota de
veículos pesados. Temos muito a crescer e
rapidamente", disse Couto.
Uma característica desse segmento é estar na
contra-mão de outros setores da economia. Em
tempos de crise, como agora, a tendência é o
crescimento de frotas gerenciadas por terceiros
nas grandes empresas. Na Vamos, por exemplo,
a média de crescimento nos últimos três anos é
de 30%. Em 2018, a receita foi de R$ 1 bilhão.
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"O primeiro trimestre aumentamos em 23% o nosso faturamento, chegando a R$ 274 milhões. E,
quando se olha os números no semestre, essa alta é maior ainda." A Vamos tem uma carteira de 400
clientes ativos.
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Dasa compra laboratório argentino Maipú

Maior rede de medicina diagnóstica do Brasil, a
Dasa anunciou nesta quinta-feira a aquisição de
100% do laboratório argentino Diagnóstico Maipú,
que também é o maior do país vizinho. A transação
marca o início da internacionalização da Dasa e do
próprio setor de medicina diagnóstica. Até então,
nenhum laboratório brasileiro havia adquirido uma
operação no exterior.
Com oito unidades em Buenos Aires, o Maipú
realiza, principalmente, exames de imagem e
atende ao mercado premium. “Pesou na escolha da
aquisição o fato deles investirem muito em
tecnologia e pesquisa científica. Acreditamos que
há oportunidades de crescimento em patologia e
genética, áreas que ainda são pouco exploradas no
Maipú”, disse Romeu Côrtes Domingues, presidente
do conselho da Dasa.
A transação, cujo valor não foi divulgado, será
quitada em parcelas e haverá um adicional em caso
de metas pré-estabelecidas atingidas. Os
fundadores e principais gestores do Maipú
permanecem.
O mercado de medicina diagnóstica na Argentina é
bastante pulverizado e ainda está em fase inicial de
consolidação. Em Bueno Aires, principal cidade do
país, cerca de 30% da população têm convênio
médico, sendo que a maior parte é administrada
pelos sindicatos trabalhistas. O modelo de saúde
dominante na Argentina é o das Obras Sociales em
que os custos médicos são divididos entre o Estado
e o usuário final. A internacionalização é um projeto
que já estava no radar da Dasa desde 2015, quando
Pedro Bueno assumiu a presidência da companhia

Nesses quatro anos, foram investidos R$ 1,7
bilhão em inovação médica, tecnologia,
equipamentos e expansão das unidades. A
estratégia de investimento neste período é bem
diferente dos anos anteriores quando o foco
eram as aquisições de concorrentes. Atualmente,
a Dasa é dona de cerca de 750 unidades
distribuídas em cerca de 50 diferentes
laboratórios. No total, a Dasa realiza 250 milhões
de exames por ano.
Nos últimos dois anos, uma parte relevante dos
esforços da Dasa tem sido em inovação e
genética. Bueno, inclusive, deixou o dia a dia da
companhia para se dedicar aos projetos de
inovação da companhia que, atualmente, é
liderada por Carlos de Barros Jorge Neto, que até
outubro era vice-presidente financeiro. A
expectativa é que em dez anos o negócio de
genética seja maior do que a companhia atual,
cuja receita líquida foi de R$ 3 bilhões no ano
passado. O Maipú é a primeira aquisição
internacional, mas desde o ano passado a Dasa
já vem trabalhando fortemente com laboratórios
de outros países para desenvolvimento de
pesquisa científica, o que acaba contribuindo
para a companhia brasileira se aproximar de
empresas internacionais. Em outubro, a gigante
americana Quest Diagnostics, maior laboratório
do mundo com receita de US$ 7,5 bilhões em
2018, criou um grupo com sete laboratórios para
pesquisa clínica e transferência de tecnologia. A
Dasa foi escolhida para representar o Brasil ao
lado de laboratórios da Europa, Ásia, Oriente
Médio e Austrália.
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Fazenda Nacional vence no TRF da 2ª Região disputa sobre CPRB

A Fazenda Nacional tem obtido vitórias importantes
na disputa sobre a exclusão de empresas do
regime da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB). Uma das decisões mais
recentes, no Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª
Região, que julga os casos do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo, foi proferida pela 2ª Seção
Especializada - que uniformiza as questões de
direito tributário.
O TRF da 4ª Região, que analisa os processos do
Sul do país, e o TRF da 5ª Região, que tem sob a
sua jurisdição seis Estados do Nordeste (Alagoas,
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e
Sergipe), também têm entendimento semelhante.
Mas as decisões são de turmas.
Essa discussão gira em torno, principalmente, da
Lei nº 13.670, de maio do ano passado, que reduziu
de 28 para 17 o número de setores que podem
optar por contribuir para a previdência por meio do
regime da CPRB. A alíquota, nesse caso, varia entre
2,5% e 4,5% sobre a receita bruta da empresa.
Quem não pode optar pela CPRB, tem,
obrigatoriamente, que se sujeitar à tributação de
20% sobre a folha de salários. A Lei nº 13.670 deu
prazo de 90 dias para que os setores excluídos se
organizassem e mudassem de regime. Entre eles,
estão o hoteleiro, navegação, transporte aéreo e
marítimo e algumas empresas do varejo.
Logo após a edição da lei, muitos dos contribuintes
excluídos recorreram ao Judiciário. A Fazenda
Nacional estima que existam cerca de mil ações
sobre o tema.

Eles alegam, principalmente, que fizeram uma
opção irretratável no começo do ano e, por esse
motivo, deveriam ter o direito de permanecer no
regime da CPRB pelo menos até o fim do
exercício de 2018.
Os desembargadores que compõe a 2ª Seção do
TRF da 2ª Região entenderam, no entanto, que a
regra da "opção irretratável" não pode ser
aplicada à União. "O fato de a legislação ter
previsto para o contribuinte a possibilidade de
optar em caráter irrevogável, em cada ano
calendário, não lhe conferiu direito adquirido
àquele determinado regime jurídico, que pode ser
modificado a partir do advento de nova
legislação constitucionalmente válida", afirma o
relator, desembargador Luis Antonio Soares, em
seu voto.
Os julgadores analisaram o tema por meio de um
recurso apresentado pela CBO Serviços
Marítimos, empresa do setor de navegação que
atua no Estado do Rio de Janeiro (processo nº
5000747-37.2018. 4.02.0000). A decisão não tem
efeito vinculante, mas como a 2ª Seção
uniformiza o entendimento das turmas de direito
tributário, poderá servir como precedente para os
demais casos em tramitação.
"Tem um peso indiscutível de convencimento
porque mostra como o tribunal deve passar a
julgar essa questão daqui para frente", diz Gilson
Bomfim, procurador-chefe da Divisão de
Acompanhamento Especial da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na 2ª Região.
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Ele entende a CPRB como um benefício fiscal e
afirma, sob essa ótica, que o poder público tem o
poder de revogar se perceber que a medida não
está se mostrando eficiente. "Não estava gerando
postos de trabalho e, em contrapartida, tinha um
custo muito alto para o governo", comenta Bomfim.
Para ele, nesses casos, é até "impositivo" que o
poder público tome providências.
O procurador afirma ainda que a segurança jurídica
e a não surpresa se concretizaram porque a Lei
13.670 previu a anterioridade nonagesimal - ou seja,
não teve efeito imediato.
Especialista na área de tributação, a advogada
Gabriela Jajah, do escritório Siqueira Castro, diz que
houve uma reviravolta depois que o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias
Toffoli, suspendeu os efeitos de uma liminar que
beneficiava os associados da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
Na decisão, porém, ele não trata sobre a regra da
opção irretratável nem sobre o princípio da
anterioridade. A abordagem do ministro teve como
mote a necessidade de redução do déficit da
Previdência Social. "O ministro Dias Toffoli tem se
mostrado sensível às causas que impactam o
erário. Mas isso não deveria servir como argumento
para tratar de direito tributário", observa a
advogada.
Antes, o que se via eram decisões majoritariamente
favoráveis às empresas. Gabriela Jajah recorda que
em 2017, com a edição da Medida Provisória (MP)
774, 

que também excluiu setores da lista da CPRB,
houve uma primeira movimentação dos
contribuintes ao Judiciário e a maioria obteve
decisão para permanecer sujeita ao regime até o
fim daquele exercício.
"Porque a própria lei federal da CPRB diz que o
regime é irretratável para o ano-calendário.
Houve um comprometimento do governo de que
essa opção seria válida para o exercício", enfatiza
a advogada.
O Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região,
em São Paulo, tem decisões de turma sobre esse
assunto e, segundo advogados, o balanço é
favorável aos contribuintes. Existem pelo menos
três decisões recentes: duas na 2ª Turma
(processos nº 5031920-52.2018.4.03.0000 e nº
5002541-32.2019.4.03.0000) e um na 1ª Turma
(processo nº 5020905-86.2018.4.03.0000). Os
desembargadores têm levado em conta a regra
da "opção irretratável", que, se descumprida,
"atenta contra a segurança jurídica".
"A alteração promovida pela Lei nº 13.670 viola
também a boa-fé objetiva do contribuinte, que, na
crença da irretratabilidade da escolha, planejou
suas atividades econômicas frente ao ônus
tributário esperado", afirma o desembargador
Luiz Alberto de Souza Ribeiro em uma das
decisões proferidas pela 2ª Turma.
Uma mudança de regra no "meio do jogo" tem
impacto direto nas operações das empresas,
comenta o advogado Alexandre Insfran, do
escritório Demarest. 
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"Em investimentos, contratações, políticas de bônus e PLR. Porque se faz uma projeção, se
estabelecem metas, e essas metas podem deixar de ser cumpridas em razão de uma carga de tributos
inesperada", diz.
 
Pedro Ackel e Fernando Campos, do escritório WFaria, ponderam que a lei de 2018 não revogou o
artigo 9º, parágrafo 13, da Lei nº 12.546, de 2011, que trata da CPRB e determina a opção como
irretratável para o ano todo. Não consta nesse dispositivo, ainda, eles chamam a atenção, que essa
regra deva ser cumprida somente pelos contribuintes.
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Conselho começa a analisar multa bilionária da Ambev

Depois de cerca de duas horas de julgamento, a 1ª
Turma da Câmara Superior do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) adiou
para agosto a conclusão de um caso bilionário da
Ambev. Os conselheiros discutem a validade de
multa qualificada sobre Imposto de Renda (IRPJ) e
CSLL cobrados de amortização de ágios entre 2006
e 2010 - provenientes do processo de fusão entre a
Ambev e a InBev. O mérito já está sendo discutido
no Judiciário.
O valor completo da autuação é de R$ 5,5 bilhões,
segundo a empresa informa em seu Formulário de
Referência de 2019. A empresa perdeu o mérito em
julgamento por uma das turmas do Carf e, por falta
de paradigma, não recorreu à Câmara Superior. Na
ocasião, os conselheiros derrubaram a multa
qualificada - cobrada quando há indício de
simulação ou fraude -, que chega a cerca de R$ 2,6
bilhões, segundo fonte. O que levou a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a recorrer.
A discussão envolve dois ágios que teriam sido
gerados pela fusão. O primeiro surgiu com uma
oferta pública de ações da Ambev e outro na
transferência do custo de aquisição no Brasil.
Na primeira operação ocorreu apropriação indevida
de ágio e, no segundo, um "passeio de ações",
semelhante ao ágio interno, segundo a PGFN. Não
há, no caso, divergência sobre interpretação da
legislação tributária, segundo o procurador Marco
Aurélio Zortea Marques afirmou em sustentação
oral. "Há uma apropriação indevida de ágio, com
declaração de aumento de capital que nunca
existiu", afirmou.
 

De acordo com a PGFN, o grupo precisava trazer
para o Brasil dois ágios do exterior. Isso foi feito,
acrescentou o órgão, com o "passeio" das ações
na InBev Brasil, o que possibilitou a amortização.
O advogado da Ambev, Ricardo Krakowiak, do
escritório Advocacia Krakowiak, afirmou na
sustentação oral que os casos paradigma
apresentados pela PGFN não poderiam ser
aceitos na Câmara Superior, por tratarem de ágio
interno, diferentes, portanto, do processo da
Ambev. "No caso, não se trata de ágio interno,
mas se questiona é quem é o real adquirente,
quem deveria registrar o ágio, pois há oferta
pública de ações", disse.
Os paradigmas geraram muita discussão entre
os conselheiros, assim como a possibilidade de
julgar parte de um caso que já está na Justiça.
No Judiciário, a Ambev obteve liminar favorável.
Se a autuação for derrubada lá, a multa também
perde a validade. Na sequência, foi a vez do
paradigma. Como se trata de uma operação
peculiar, com dois ágios diferentes, os
conselheiros analisaram se os processos
apresentados pela PGFN poderiam ser aceitos.
No voto de qualidade, decidiram aceitar o
paradigma dirigido a um dos ágios. O outro não.
No mérito, a relatora, conselheira Viviane Vidal
Wagner, representante da Fazenda, decidiu
manter parte da multa que teve o paradigma
aceito. O voto foi seguido pelo conselheiro Andre
Mendes Moura, também representante da
Fazenda, antes do pedido de vista da conselheira
Cristiane Silva Costa, representante dos
contribuintes.
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A empresa considera a chance de perda possível. Caso tenha que pagar o valor, a Ambev afirma no
Formulário de Referência que a Anheuser-Busch InBev reembolsará quantia proporcional (70%) ao seu
benefício decorrente da amortização do ágio, assim como os respectivos custos.
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Ação de prestação de contas pode ser questionada por agravo de instrumento

O recurso cabível contra decisão que julga
procedente, na primeira fase, a ação de prestação
de contas  é o agravo de instrumento. O
entendimento é  da 4ª  Turma do Superior Tribunal
de Justiça. 
Prevaleceu a tese do ministro Raul Araujo. Segundo
ele,  a matéria é bastante controvertida tanto na
doutrina como na jurisprudência, pois os julgadores
ainda se dividem a respeito do recurso cabível na
hipótese: se seria o agravo de instrumento ou a
apelação.
"Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a
dúvida não existia. A redação do artigo 915, § 2º,
definindo como sentença o provimento jurisdicional
que punha fim à primeira fase da ação de prestação
de contas, não deixava dúvidas acerca do recurso
cabível, qual seja, apelação."
Entretanto, segundo o ministro,  com a entrada em
vigor do novo código, a questão tornou-se mais
nebulosa, em razão da redação adotada pela norma
processual.
"O artigo 1.015 do CPC/2015, por sua vez, afirma
que cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre mérito do
processo", aponta.
Raul Araujo ainda cita julgamento de assunto
semelhante em que a 3ª Turma da corte decidiu
que, se na primeira fase a decisão é de
improcedência da ação, ela está concluindo a
demanda, pois não haverá a segunda fase; então, o
recurso será de apelação. 

Mas, se na primeira fase a decisão for de
procedência da ação, esta não estará sendo
extinta, e o recurso cabível, então, será o agravo
de instrumento, entendimento que também se
mostra bem razoável.  "Em qualquer caso, neste
momento em que a jurisprudência e a doutrina
ainda estão debatendo o assunto, acho que
temos obrigação, não só neste recurso, mas em
qualquer outro como este, de aplicar o princípio
da fungibilidade. Como não há ainda
pronunciamento judicial definitivo acerca do
tema, deve ser admitida a aplicação da
fungibilidade recursal, a fim de determinar ao
tribunal de origem que conheça do agravo de
instrumento interposto pelo recorrente",
determina. O relator do recurso especial, ministro
Marco Buzzi, ficou vencido e concluiu voto no
sentido de que, da decisão que encerra a primeira
fase da ação de exigir contas, o recurso cabível é
a apelação.
Caso
O colegiado analisou recurso especial interposto
por um banco contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, que em sede de
agravo regimental manteve a deliberação
monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento contra decisão que julgou
procedente a ação de prestação de contas, atual
ação de exigir contas, em sua primeira fase.
Na origem, uma empresa de petróleo ajuizou
ação pretendendo compelir a instituição
bancária  à prestação de contas do cartão de
crédito vinculado à sua conta corrente, em razão
de operações creditícias contraídas.
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Congresso quer usar MP da "liberdade econômica" para criar "Carf trabalhista"

Tem jabuti a caminho. Um grupo de parlamentares
quer aproveitar a Medida Provisória 881/2019 para
criar um conselho administrativo para julgar
processos trabalhistas. Seria uma espécie de Carf,
órgão do Ministério da Fazenda, hoje Economia,
para julgar causas tributárias administrativamente,
mas funcionaria para julgar recursos contra autos
de infração lavrados pelos fiscais do Trabalho.
A proposta está no relatório do deputado Jerônimo
Goergen (PP-RS), relator da MP 881 (chamada pelo
governo de "MP da liberdade econômica") na
comissão mista do Congresso.
A ideia é criar um conselho composto por membros
oriundos de organizações de trabalhadores,
empresários e do governo, designados pelo
Ministério da Economia — já que hoje o Ministério
do Trabalho é uma secretaria dentro da Economia.
O conselho teria estrutura recursal interna, com um
conselho superior, mas seria a última instância
administrativa. A ideia é desafogar a Justiça do
Trabalho. De acordo com o professor Abel Lopes,
em 2018 foram lavrados 260 mil autos de infração
trabalhistas, muito dos quais foram contestados na
Justiça, já que não há esfera administrativa para
isso.
Mais cabeças
Abel Lopes defende a ideia do parecer. Hoje, os
autos de infração trabalhistas são contestados em
órgãos locais nos estados e os recursos vão para o
coordenador-Geral de Recursos da Secretaria do
Trabalho (CGR). Trata-se de um cargo
comissionado, e não de um órgão colegiado.

Segundo Abel Lopes, o Ministério do Trabalho,
hoje Secretaria, é o único em que a segunda
instância não é colegiada. Isso é incomum até
para instâncias administrativas, a exemplo do
Carf e do Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro (CRSF), o Conselhinho. Um colegiado,
diz ele, traria mais segurança para as relações
entre o mercado e o Estado.
"A razão maior de criação de um conselho
nesses casos seria que a Constituição não
distingue entre o litigante ou acusado em
processo judicial ou administrativo.  Então, por
que no caso do processo judicial o recorrente
tem direito ao seu recurso ser apreciado por um
órgão colegiado e o recorrente em processo
administrativo, não?", explica.
Lopes, no entanto,  critica a criação do conselho
por medida provisória. O ideal diz, seria que isso
fosse discutido num projeto de lei próprio.
Tripartite
Para o professos de Direito do Trabalho e
especialista em relações trabalhistas  Ricardo
Calcini, a criação do chamado "Carf
Trabalhista"  é muito positiva. "Caso seja
aprovado o parecer, esse futuro órgão propiciará
que, além de pessoas que já compõem os
quadros do então Ministério do Trabalho, novos
integrantes da sociedade civil  façam parte dos
processos decisórios em matéria de fiscalização
das relações trabalhistas", diz.
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Para Calcini, só a criação do órgão tripartite (com representantes do governo, dos empregadores e
dos trabalhadores)  já é um "enorme avanço" na legitimidade das decisões em recursos contra as
penalidades impostas pelos órgãos de fiscalização.
 
"A mudança do contencioso administrativo trabalhista será paradigmática. Afinal, os recursos
administrativos que eram, até então, julgados apenas por auditores fiscais do trabalho, passarão
pelo crivo de um órgão de composição colegiada, em que todos os segmentos da sociedade civil
(trabalhadores e empregadores) serão representados", explica.
 
O efeito disso, diz Calcini, é que a fiscalização seja mais responsável, já que o Judiciário tem sido
fonte de insegurança jurídica muitas vezes. "Logo, pacificando-se o entendimento já no âmbito
administrativo, toda a fiscalização passará a seguir esta nova orientação que será firmada por estes
órgãos tripartites, fazendo com que essas questões ganhem maior transparência e visibilidade
pelas empresas, ainda mais quando se está diante de ferramentas como compliance", afirma.

http://www.gcnlaw.com.br/

Fonte: Conjur



Governo cria PEC que limita conselhos profissionais e reduz obrigação de adesão

O governo apresentou à Câmara dos Deputados
uma proposta de emenda constitucional (PEC) para
alterar a legislação voltada aos conselhos
profissionais. O texto tira a obrigatoriedade de
adesão dos profissionais em alguns casos e limita
poderes das entidades. 
A proposta foi enviada ontem (9) aos
parlamentares e assinada pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes.
De acordo com o texto, os profissionais não
precisam integrar os conselhos sem que a ausência
de uma regulação específica gere risco de dano
concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem
social. Não é especificado a quais casos a
flexibilização se aplica. 
O texto também limita a atuação das entidades ao
dizer que a discussão sobre os conselhos não deve
criar obstáculos ao desenvolvimento econômico e
social do país. "É vedado aos conselhos
profissionais promover, facilitar ou influenciar a
adoção de práticas anticompetitivas em sua área
de atuação", afirma a PEC.
A proposta prevê ainda uma lei federal que disporá
sobre a criação dos conselhos, os princípios de
transparência aplicáveis, a delimitação dos poderes
de fiscalização e de aplicação de sanções e o valor
máximo de taxas, anuidades e multas. 
Entre as entidades potencialmente atingidas estão
a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e o CFM
(Conselho Federal de Medicina). Procuradas
pela Folha, as entidades ainda não se manifestaram
sobre o texto.

De acordo com a mensagem do governo que
acompanha a proposta, entre os motivos do texto
também está o de consolidar o entendimento de
que os conselhos profissionais não integram a
estrutura da administração pública. 
Ao longo dos anos, afirma a mensagem, houve
entendimentos contraditórios na administração
pública sobre a natureza jurídica das entidades.
Parte dos conselhos são considerados
autarquias, inclusive.
Agora, o governo quer acabar com esse
entendimento. 
A proposta afasta a hipótese de equiparação dos
conselhos profissionais às autarquias por meio
da definição de que conselhos são entidades
privadas sem fins lucrativos que atuam em
colaboração com o poder público e às quais se
aplicam as regras do direito privado e a
legislação trabalhista.
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Com 379 votos, Câmara aprova Previdência

A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 379 a
131, o texto principal da reforma da Previdência
Social. A aprovação ocorreu com placar muito
acima do esperado pelo governo, mais de 71 votos
além dos 308 necessários, mas o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abortou o plano de
avançar a madrugada para concluir a votação logo
após verificar que o projeto sairia desidratado com
a aprovação de emendas.
A proposta prevê que os homens só poderão se
aposentar com no mínimo 65 anos de idade e as
mulheres, com 62 anos, muda as alíquotas
previdenciárias, reduz o valor de aposentadorias e
pensões e restringe o pagamento do abono salarial.
As alterações visam um impacto fiscal de cerca de
R$ 960 bilhões em dez anos e diminuir o alto déficit
do sistema, que retira dinheiro de investimentos,
saúde e educação.
Negociada por Maia e com apoio de parte da
oposição, a votação foi do texto principal foi bem
expressiva, com apoio unânime de partidos como
DEM, PSD e MDB. Logo na primeira emenda,
contudo, proposta pelo PL para excluir os
professores da reforma, quase houve a primeira
derrota do governo: PP, MDB e PTB liberaram, os
deputados do Centrão contrariaram seus partidos e
o texto recebeu 265 votos a favor e 185 contra, sob
protestos da oposição de que Maia encerrou a
votação antes de um quórum mais elevado, que
poderia garantir a aprovação.
A jornalistas, o presidente da Câmara justificou o
adiamento por uma suposta desinformação dos
parlamentares. 

"Melhor parar e retomar amanhã [hoje] para que
os deputados saibam os destaques que estão
votando". Ele convocou sessão para às 9h e
disse que o segundo turno será votado até sexta-
feira de noite ou sábado de manhã - o que é
considerado improvável por outros
parlamentares. O líder do PP, Arthur Lira (AL),
argumentou que o texto principal estava maduro,
mas os destaques não estavam combinados.
A próxima votação seria um destaque com alto
impacto fiscal, para impedir que pensões por
morte possam ser abaixo de um salário mínimo
(R$ 998), como deseja o governo Bolsonaro. A
equipe econômica já tinha cedido à bancada
feminina: estabeleceu que a pensão não seria
menor que esse piso caso fosse a única renda da
pessoa (antes, o texto só vedava se toda a
família não tivesse outra renda).
Apesar disso, a bancada evangélica, base do
governo, ameaçava votar a favor de emendas do
PSC e da oposição para impedir alterações nas
pensões. "Do jeito que está, a reforma alcança as
viúvas e órfãos de forma mortal", disse o
presidente do grupo, o deputado Silas Câmara
(PRB-AM).
Outra concessão, diante do risco de derrota na
aposentadoria dos policiais federais, foi um
acordo para aprovar emenda do Podemos para
abrandar as regras de transição e garantir
aposentadoria integral até mesmo àqueles que
entraram depois de 2003 no serviço público e
não tinham mais direito a esse benefício.
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Pela emenda, apoiada por quase todos os partidos,
os policiais da ativa poderão se aposentar com 53
anos, se homens, e 52 anos, se mulheres, tendo que
trabalhar 100% a mais do que faltava para se
aposentarem por tempo de contribuição. As
mudanças garantiram a eles integralidade
(benefício igual ao último salário) e paridade
(reajustes iguais aos da ativa) para todos que
entrarem até a promulgação da reforma. Nenhum
outro servidor terá esse direito.
A oposição ainda tenta, com emendas, impedir a
restrição no abono salarial, evitar o aumento do
tempo de contribuição para que os homens se
aposentem (de 15 anos para 20 anos), mudar as
regras de transição para um pedágio mais favorável
aos trabalhadores, abolir as novas fórmulas de
cálculo das aposentadorias e o redutor no valor das
pensões. O governo precisava, novamente, do apoio
de 308 deputados em cada uma dessas votações.
Foi para negociar esses votos que Maia suspendeu
a sessão e a retomará hoje.
Após meses de conflitos entre ele e o presidente
Jair Bolsonaro, Maia foi elogiado pelo líder do PSL,
delegado Waldir (GO), que o chamou de grande
responsável pela aprovação, e ovacionado por
parlamentares de partidos favoráveis à reforma,
que o aplaudiram de pé. Ele, emocionado, chorou.
O presidente da Câmara subiu à tribuna para
defender o projeto. "Essa reforma vem no intuito de
reduzir desigualdades", disse. "O Centrão, essa
coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal, é
que está fazendo a reforma da Previdência",
reforçou. 

A oposição acusou a reforma de atingir os mais
pobres e interessar aos bancos e rentistas, mas
houve defecções.
No PDT, dos 27, oito votaram a favor. No PSB, de
32, 11 apoiaram o texto principal. Os dois
partidos ameaçam expulsar os dissidentes, o que
levou parte dessas bancadas a recuar do apoio.
PT, PCdoB, Rede e Psol votaram 100% contra o
projeto.
Também acusaram o governo de "comprar
votos", ao liberar R$ 1,13 bilhões em emendas
parlamentares na véspera da votação e mais R$
177,9 milhões ontem, destinados para custeio de
ações do Ministério da Saúde nas bases
eleitorais dos deputados. Parlamentares ainda
aguardam recursos dos ministérios da Educação,
da Agricultura, da Cidadania e do
Desenvolvimento Regional e a espera fazia com
que alguns defendessem ontem, nos bastidores,
só votar o segundo turno da proposta em agosto,
antes de envia-la ao Senado.
O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni
(DEM), pediu exoneração do cargo para
reassumir o mandato de deputado e votar.
Contudo, das sete votações ontem, ele só
participou de duas - não votou, por exemplo, na
contra os professores.
Passou o dia em negociações com os deputados
junto com o novo articulador político, o ministro
de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que será o
responsável por autorizar o pagamento das
emendas e nomeações de cargos após a
reforma.
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Senadores articulam PEC dos Estados

Diante da resistência de deputados avalizarem a
reinclusão de Estados e municípios na reforma da
Previdência no plenário da Câmara, o presidente do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e lideranças da
Casa começaram a articular um acordo para que o
endurecimento nas regras de aposentadoria e
pensão de servidores municipais e estaduais seja
feita por meio de uma proposta paralela.
Se for levada a diante, a reforma seria fatiada pelos
senadores. Eles ratificariam as novas regras da
aposentadoria dos empregados da iniciativa
privada e de servidores públicos da União votadas
pela Câmara. Mas votariam em outra Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) a reforma em
Estados e municípios. Esse texto teria de voltar à
análise dos deputados.
A estratégia é pensada porque qualquer alteração
feita pelo Senado teria de levar de volta o texto à
Câmara. Se ocorrer o fatiamento, as regras que têm
comum acordo entre as Casas entrariam em vigor
mais cedo.
A sugestão ganhou maior amplitude na quarta-feira,
10, dentro do Congresso após o partido Novo retirar
do plenário da Câmara a emenda que tentava
reincluir Estados e municípios, justamente pela
perspectiva de um acordo na Casa vizinha. O
senador tucano Tasso Jereissati (CE), cotado para
ser relator da reforma da Previdência na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, disse na
quarta-feira que, a princípio, 

a PEC paralela seria uma saída, diante do apoio
de senadores à reinclusão de Estados e
municípios em uma reforma da Previdência.
Segundo ele, Alcolumbre está de acordo com a
ideia. “A grande maioria dos senadores que tenho
ouvido são favoráveis à inclusão dos Estados e
municípios”, afirmou.
A sugestão vem sendo encarada positivamente
entre senadores da ala mais experiente do
Senado, assim como dentro do partido do
presidente, o PSL. Líder da sigla no Senado e
favorável à reinclusão de Estados e municípios,
Major Olímpio disse na quarta que a PEC paralela
é um “caminho”, e que as lideranças estão
debatendo a possibilidade com suas bancadas.
O líder do PP no Senado, Esperidão Amin, citou
que a ideia “é muito simples”. “O que é de
concordância das duas Casas, aprovamos aqui e
promulgamos, o que acrescentamos ou não
concordamos, a Câmara estará debatendo”,
afirmou. De acordo com Amin, dentro dessa
alternativa, há duas opções na mesa: a inclusão
dos Estados e municípios impositivamente ou
possibilidade de governadores e prefeitos
aderirem a reforma por lei complementar. Essa
segunda opção poderia ter mais receptividade na
Câmara, diz a presidente da CCJ no Senado,
Simone Tebet.
Sobre a resistência na Câmara, Tasso considerou
que, quando PEC paralela fosse enviada, os
deputados já estarão sob “outro clima”, o que
facilitaria uma aderência à proposta.
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Diante da resistência de inclusão de regimes estaduais e
municipais na reforma, Casa pretende apresentar proposta

específica posteriormente
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Fed e Previdência animam mercados

Sinais positivos vindos tanto de Brasília quanto do
exterior criaram um cenário bastante favorável para
os ativos locais no pregão de ontem. Amparado
pela perspectiva de aprovação, em primeiro turno,
da reforma da Previdência na Câmara e também
pelas sinalizações do Federal Reserve (Fed, o BC
americano) de que deve cortar juros na próxima
reunião, o Ibovespa renovou seu recorde de
fechamento. Já o dólar recuou para o menor
patamar desde fevereiro.
No encerramento dos negócios, que ocorreu antes
do início da votação da Previdência na Câmara, o
dólar caiu 0,99%, para R$ 3,756, mais baixo nível
desde 28 de fevereiro. O Ibovespa fechou com
valorização de 1,23%, em inéditos 105.817 pontos.
No mercado de juros na B3, um terceiro fator
contribuiu para a baixa das taxas: o IPCA, que subiu
apenas 0,01% em junho. Em doze meses, o
indicador acumula alta de 3,37%, bem abaixo da
meta de inflação, de 4,25%. Sob a perspectiva de
que dados como este abram espaço para o
esperado corte da taxa Selic, o juro do contrato de
DI para janeiro de 2021 recuou de 5,63% a 5,59%.
Na renda variável, o giro financeiro dá uma ideia da
animação do pregão: enquanto a média diária do
volume de negócios na bolsa é de R$ 12 bilhões
neste ano, a movimentação de ontem alcançou os
R$ 17,5 bilhões. Analistas, no entanto, apontam que
o Ibovespa já testa seus limites. Para alcançar
novos patamares, o mercado ainda depende do
andamento de uma agenda econômica capaz de
fazer o país crescer, dizem.
"Um exterior favorável não basta para continuar a
impulsionar nosso mercado. 

A reforma [da Previdência] já está 90%
precificada, então o Ibovespa deve inclusive
retroceder um pouco para ganhar força lá na
frente", afirma Jefferson Laatus, sócio-fundador
do Grupo Laatus.
Para analistas, a continuidade da quebra de
recordes pelo Ibovespa não é um cenário tão
simples de se concretizar. Nas últimas horas do
pregão de ontem, por exemplo, os investidores já
pareciam ter colocado "o pé no freio", afirma
Eduardo Prado, sócio e responsável pela mesa de
renda variável da RJ Investimentos. "Outro rali só
virá com outras medidas econômicas."
Na opinião Marcelo Guterman, especialista de
investimentos da Western Asset no Brasil, o
ambiente de investimentos no Brasil e no mundo
hoje ainda favorece as ações brasileiras, que têm
condições de continuar entregando rentabilidade
adicional
"Para o investidor local institucional e pessoa
física, o importante é o nível da taxa de juros.
Quanto maiores são as perspectivas delas [as
taxas] permanecerem baixas, mais isso força o
investidor a buscar outras formas de
rentabilidade.
Com o Ibovespa a 106 mil pontos, é mais difícil
localizar quem [qual papel] tem ganho adicional",
afirma ele. "Mas não tem alternativa: a renda
variável é o foco."
O especialista diz ainda que a aprovação da
reforma é condição necessária, mas não
suficiente, para elevar as compras dos
investidores estrangeiros na bolsa.
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No pregão de ontem, as principais alta ficaram com
ações de diferentes setores. Entre os maiores
ganhos do dia apareceram B2W Digital ON (7,51%),
IRB Brasil (6,79%), Ultrapar ON (5,84%) e B3 ON
(4,47%). Vale ON (2,32%) e Petrobras (0,36% para
ON e 1,52% para PN) também registraram alta
diante da valorização dos preços do minério de
ferro e do petróleo.
A aguardada votação do texto-base da reforma da
Previdência acabou não ocorrendo durante o
pregão - a proposta acabaria aprovada por 379
deputados, bem acima do mínimo exigido, de 308
votos. Mas investidores imprimiram otimismo à
negociação desde o início do dia, amparados pelas
vitórias folgadas dos defensores da PEC diante das
tentativas de obstrução da oposição e pela postura
do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
"O mercado está cada vez mais confiante de que
Maia entregará a aprovação nos dois turnos antes
do recesso. A experiência com Maia é positiva, ele
geralmente dá sinais quando tem certa convicção",
diz Marcos de Callis, estrategista de investimento
da asset do Banco Votorantim. "Isso abre espaço
para o BC fazer ajustes na Selic."
Apesar do otimismo com o cenário interno, o real
foi apenas a terceira moeda que mais avançou
terreno contra o dólar no dia. No horário de
fechamento do mercado brasileiro, a moeda
americana cedia 1,41% ante o rand sul-africano e
1,23% em relação ao rublo russo. Para Victor
Candido, gestor da Journey Capital, os fatores
internos e externos contribuíram igualmente para a
desvalorização do câmbio. 

Olhando para as próximas semanas, por outro
lado, é possível ver a moeda testando patamar de
R$ 3,70. "Para abaixo disso, precisaremos ver a
entrada de fluxos no Brasil e alguma melhora da
Europa, para que o euro possa se valorizar e, com
isso, enfraquecer o DXY", acrescenta, se referindo
ao índice do dólar da ICE.
Mauricio Oreng, estrategista sênior do Rabobank
no Brasil, também crê que há espaço para um
câmbio abaixo de R$ 3,70.
O movimento, no entanto, deve ser revertido no
segundo semestre, em meio a uma piora das
perspectivas no exterior, acredita.
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Após divergências, governo libera decreto de relicitação

Os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, finalmente
chegaram a um entendimento sobre o decreto de
relicitação das concessões que estão em apuros
financeiros e inadimplentes com o cronograma de
obras exigidas em contrato. A novela em torno do
decreto vem se arrastando há mais de dois anos.
Uma lei publicada em junho de 2017 permite a
devolução amigável das concessões problemáticas
para posterior relicitação pelo governo, mas não foi
regulamentada e ficou sem nenhum efeito prático.
No início do governo Jair Bolsonaro, os ministérios
da Economia e da Infraestrutura divergiram sobre a
forma de indenizar as atuais concessionárias pelos
investimentos já realizados, o que acabou travando
o decreto.
A equipe econômica defendia indenizações pelo
valor de mercado do ativo, que poderia ser, no
limite, próximo de zero ou até mesmo negativo. O
núcleo de infraestrutura preferia adotar como
critério o valor contábil dos investimentos não
amortizados.
Prevaleceu, com alguns ajustes, a proposta de
Tarcísio e seus auxiliares. Segundo uma pessoa
próxima ao ministro, a versão final do decreto deve
estar "no colo" do presidente para sua assinatura no
fim da semana que vem.
A expectativa do governo é que isso possa
viabilizar uma solução para as rodovias concedidas
à iniciativa privada entre 2013 e 2014, durante a
gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, que
acabaram sofrendo com o tombo da economia e a
frustração de todas as projeções feitas sobre o
fluxo de veículos.

Além disso, parte das concessionárias sofreu
com o licenciamento ambiental e a liberação de
empréstimos do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). À
exceção da MGO, administradora da BR-050 entre
Goiás e Minas Gerais, nenhuma cumpriu o prazo
de cinco anos para a duplicação das estradas.
A possibilidade de entrega voluntária das
concessões sempre foi vista como uma saída
menos traumática do que a declaração de
caducidade dos contratos pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT). Isso porque a
concessionária, mesmo sem fazer novos
investimentos, continua à frente do dia a dia das
operações até ser substituída.
O ex-presidente Michel Temer ensaiou várias
vezes assinar a regulamentação da Lei 13.448,
motivando a expressão de "decreto da semana
que vem" entre as empresas do setor. O próprio
Temer admitiu que tinha receio em firmá-lo e
depois responder a eventuais acusações de ter
beneficiado grupos privados. Ele até usava como
exemplo o Decreto dos Portos, pelo qual foi
denunciado pelo Ministério Público Federal
(MPF) e tornou-se réu neste ano.
No governo passado, as minutas de decreto
ficaram "desidratadas", empurrando a parte mais
polêmica (o cálculo das indenizações) para as
agências reguladoras. Desta vez, segundo fontes,
está um pouco mais "encorpado" - mas ainda
deixa muitas definições nas mãos da ANTT, no
caso das rodovias.
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Por isso, a promessa de que o decreto agora sairá
não chega a empolgar as empresas. "Vamos
esperar o que a agência vai decidir", disse o
presidente da Associação Brasileira de
Concessionárias de Rodovias (ABCR), César
Borges. "A Lei 13.448 fala em devolução amigável.
Poder concedente e concessionárias têm de se dar
por satisfeitos", afirmou.
Em reunião na terça-feira à noite, encabeçada pelos
ministros Guedes e Tarcísio, ficou acertado que o
valor da indenização será incorporado à
modelagem da relicitação. Ou seja, todo o
montante pago à concessionária que sai deve ser
desembolsado pela concessionária que entra. "Se
não, tinha a possibilidade de ficar algo para o
governo pagar", explicou um integrante da equipe
econômica.
O Ministério da Economia defendia que o valor da
indenização fosse fixado pelo mercado, como
acontece no Reino Unido e na Bélgica. Essa posição
foi explicitada na Nota Técnica 9/2019.
No mesmo documento, diz que a proposta da ANTT
é "aceitável", desde que sejam aplicadas regras de
"impairment", que limitam a avaliação contábil do
ativo ao valor economicamente recuperável, e que o
valor da indenização seja limitado ao teto calculado
nos estudos econômico-financeiros.
A Via 040, que administra a BR-040 (Brasília-Juiz de
Fora) e já manifestou interesse em devolver a
concessão, aguarda o decreto para decidir os
próximos passos. 

As outras três concessionárias que podem optar
pela devolução amigável – Rota do Oeste,
Concebra e MS Vias - preferiram não comentar.
Uma das empresas diz que a saída proposta pela
Economia não lhe interessava, mas que pretende
analisar a indenização por valor contábil.
Algumas concessionárias têm procurado a
Justiça em busca de decisões dos tribunais a
favor de um reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato. "Se for interessante, pode ser que não
haja necessidade de judicialização", acrescenta
César Borges, torcendo para uma solução
definitiva.
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Câmara e Senado iniciam tramitação da reforma tributária

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal
deram início ontem formalmente às discussões
sobre a reforma tributária.
Na Câmara, o deputado Hildo Rocha (MDB-MA) foi
eleito presidente da comissão especial que
analisará o tema sob a relatoria do líder da maioria
na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Já no Senado
Federal, Roberto Rocha (PSDB-MA) foi designado
relator na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ).
A comissão terá 40 sessões para debater a
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 45/2019,
de autoria do também emedebista Baleia Rossi
(SP). Ela foi formulada com base nas ideias do
economista Bernard Appy, do Centro de Cidadania
Fiscal (CCiF). Para Rocha, o debate levará cerca de
três meses.
Ainda não está definido quando será convocada a
primeira sessão de discussão, mas o presidente da
comissão sinalizou que isso dependerá do ritmo de
aprovação da reforma da Previdência. Se a PEC que
muda as regras previdenciárias for aprovada em
dois turnos esta semana, a comissão especial da
reforma tributária iniciará os trabalhos já na
semana que vem. Caso contrário, isso ficará para
agosto, depois do recesso parlamentar.
Segundo o relator, será preciso estabelecer um
calendário que vise uma aprovação conclusiva
ainda este ano. Ele afirmou que serão criadas
subcomissões, acrescentando que o objetivo de
seu parecer será aprovar uma nova legislação clara,
transparente, justa e capaz de melhorar a
competitividade do país. 

"O ponto central da PEC é a simplificação
tributária e, de forma direta, desonerar as
empresas. Isso vai se refletir em preço, em
transparência de quanto de imposto tem no
produto", afirmou Ribeiro.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
compareceu à instalação da comissão especial e
disse que alterar o sistema tributário é um
desafio diferente da reforma da Previdência. "A
previdenciária unifica a federação e de alguma
forma divide a sociedade. E a tributária divide a
federação e unifica a sociedade. Nosso desafio é
harmonizar essas divergências para que a gente,
como na Previdência, tenha um texto que
organize melhor o sistema tributário", destacou.
Em outra frente, o Senado também destravou a
tramitação da proposta que se baseia na PEC do
ex-deputado Luiz Carlos Hauly. Enquanto a
Câmara instalava sua comissão especial, a
presidente da Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-
MS), designou Roberto Rocha para relatoria da
reforma tributária. "O Brasil tem a maior carga
tributária na indústria, na produção. Tem a maior
tarifa de energia elétrica do mundo para quem
produz e tem os maiores encargos sociais do
planeta. Ora, como pode ser competitivo no plano
global? Não pode. Essa matéria vem corrigir
isso", disse o tucano.
Assim, na prática, o Congresso Nacional
analisará duas propostas diferentes sobre um
mesmo assunto. 
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP),
ainda não definiu qual será a tramitação exata da
matéria na Casa. Na avaliação de Simone Tebet, o
regime interno não exige a criação de uma
comissão especial e, portanto, a proposta poderia
ser apreciada somente na CCJ antes de ir ao
plenário.
Apesar de ter avançado na Câmara na última
legislatura, o presidente Rodrigo Maia preferiu
patrocinar agora uma nova proposta de emenda à
Constituição, assinada pelo líder do MDB.
Para o presidente da comissão especial da Câmara,
prevalecerá a reforma tributária que for aprovada
primeiro. "O Senado é a Casa dos Estados, mas a
Câmara é a casa do povo e quem mais sofre hoje
não são os Estados. É o povo que vem perdendo o
poder de compra por conta do sistema tributário",
disse.
O deputado Hildo Rocha disse, no entanto, que o
texto final da Câmara ou do Senado deve incorporar
partes que não sejam comuns às duas. Ele
aproveitou para defender a proposta de Baleia
Rossi, a qual, na sua opinião, combate a sonegação
e passa a tributar serviços hoje isentos. "Empresas
que auferem uma boa receita de serviços e não
deixam nada aqui para o Brasil, apenas captam
esse dinheiro e levam embora para outros países",
disse em referência a plataformas que transmitem
filmes pela internet e aplicativos de transporte.
Aguinaldo Ribeiro também comentou a tramitação
concomitante na Câmara e no Senado.

"Cada Casa cumpre seu papel e os presidentes
das duas têm uma boa relação", disse. "Caberá
aos dois presidentes ajustar na hora que
afunilar", complementou. Questionado sobre se o
movimento do Senado seria "ciúmes" do
protagonismo da Câmara, o deputado negou.

http://www.gcnlaw.com.br/

Fonte: Valor



Terra avança em área fiduciária com aquisição

A Terra Investimentos, distribuidora de valores com
foco no segmento agropecuário, fechou a aquisição
da Monetar DTVM, uma estrutura que estava inativa
para avançar no segmento de administração
fiduciária.
Segundo o presidente da Terra, Tiago Haouli, com
poucas empresas no ramo, algumas delas sendo
investigadas, e a saída de casas como Gradual ou
Bridge do mercado, sobrou espaço para explorar
esse negócio. A ideia é prestar serviços de
administração fiduciária, custódia e escrituração
para fundos líquidos e ilíquidos, como os fundos de
recebíveis, segmento em que os bancos se
tornaram menos presentes. Apesar da disposição
para disputar o segmento com grandes nomes
estabelecidos como BNY Mellon ou Intrag, a ideia
não é entrar numa briga por preços.
"O meu plano é ser a casa mais séria de
administração fiduciária de fundos líquidos e
ilíquidos, porque hoje esse serviço exige isso", diz
Haouli.
Atualmente, a Terra tem cerca de R$ 15 bilhões em
fundos administrados. Haouli explica que a Terra já
tinha licença para atuar em administração fiduciária
e a aquisição da casca da Monetar foi uma forma
para facilitar a organização societária do grupo.
Além da administração fiduciária, a Terra quer
ganhar corpo em outras frentes, após
investimentos da ordem de R$ 160 milhões nos
últimos anos em tecnologia, estrutura física e
pessoal. 

O executivo antecipa estar de olho em outras
aquisições, seja de corretoras em dificuldades ou
carteiras de escritórios de gestão de patrimônio.
Dentre os projetos para este ano está criar
justamente uma área de gestão de fortunas.
Haouli diz estudar ainda a distribuição por meio
de agentes autônomos de investimentos sem,
contudo, entrar na briga entre XP e BTG pelo
canal.
Atualmente, a base é de cerca de 16 mil
investidores, com um volume de custódia da
ordem de R$ 20 bilhões contando distribuição de
ativos e administração de fundos. A meta é
chegar a 100 mil investidores e ter R$ 30 bilhões
só da pessoa física.
A Terra já tem uma grade de produtos para se
posicionar como supermercado financeiro, diz
Haouli, só faltava a tecnologia. Há 18 anos no
mercado, a instituição atua em renda fixa,
variável, títulos públicos e privados, fundos de
investimentos, derivativos, câmbio e em
operações de alta frequência (High Frequency
Trading), atendendo da pessoa física ao público
institucional. O grupo também tem um braço de
corretagem de seguros que já começou a vender
apólices de residência, mas a ideia é ofertar os
demais ramos também.
Com ativos de R$ 79,5 milhões ao fim de 2018, a
instituição fechou o ano passado com lucro
líquido de R$ 499,6 mil.
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