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CRIG define apoio ao PL
sobre desconsideração
da personalidade
jurídica e estratégia
de implantação da
Central de Balanços
Participantes: Alexandre Dutra Lopes
(Itaú-Unibanco), Alexandre Fischer
(Abrasca), Alfried Plöger (Melhoramentos), Angela Kulaif (Abrasca), Bruno
Alberto Guilhem Pereira (FCR Law),
Cristina Liu (Pinheiro Neto), Denis Gomes
Aquino (Itausa), Eduardo Fleury (FCR
Law), Eduardo Lucano (Abrasca), Felipe
Daud (Ambev), Irineu Govea (Itausa e
Duratex), Philippe Jeffrey (FCR Law), Renato Berger (Berger Advogados) e Renato Stanley (StoccheForbes Advogados).
A reunião foi aberta pelo presidente
da Comissão de Relações Institucionais
e Governamentais - CRIG, Felipe Daud,
que agradeceu aos representantes da
FCR Law pela recepção. Passou a palavra ao advogado e economista Eduardo Fleury, para a apresentação dos estudos sobre imposto de renda da pessoa jurídica. O mesmo estudo foi apresentado ao grupo de estudo da reforma
tributária formado por iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, com o apoio do Centro
de Cidadania Fiscal, que conta com a
participação dos economistas Bernard
Appy e Marcos Lisboa.
Eduardo Fleury agradeceu a presença de todos, fez uma breve apresentação do escritório e passou a expor o
cenário internacional no que se refere à
tributação de lucros e suas tendências, tomando por referência os países
da OCDE, exposição essa enquadrada
no campo de interesse do GT Tributação Lucros, Dividendos e JCP.
GT Tributação Lucros,
Dividendos e JCP
Em linhas gerais, as tendências
apontadas pelo expositor referem-se ao
período de 2000 a 2018, destacando: a
redução das alíquotas corporativas
(Corporate Income Tax, CIT), com a
média OCDE saindo de 31,71% em
2000 para 23,83% em 2018; e ampliação de medidas para proteger a base
da arrecadação, com a adoção do
regime territorial por um número crescente de países, em oposição às estratégias de planejamento fiscal das
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empresas multinacionais (Base Erosion
And Profit Shifting, BEPS).
Conforme a exposição de Eduardo,
a redução das alíquotas da CIT foi acompanhada por um aumento das alíquotas
incidentes sobre os lucros distribuídos
para pessoa física (Personal Income
Tax, PIT). Este processo teve início
em 2009 e gerou aumento da soma
das alíquotas (CIT+PIT), incidentes
sobre os lucros.
Das observações sobre essas tendências feitas por Eduardo, duas parecem particularmente importantes: (i) a
redução observada da CIT em 34 dos
35 países da OCDE não esteve necessariamente acompanhada da redução
de arrecadação; e (ii) o papel cada vez
mais reduzido que o sistema tributário
tem na diminuição da desigualdade. A
íntegra da apresentação pode ser
acessada no link: https://goo.gl/J9r5vi.
Ao final da exposição da FCR Law, o
coordenador do GT de Tributação de
Dividendos, Irineu Govea, fez suas considerações, ressaltando o alto risco
do Congresso alterar a tributação de
dividendos ainda neste ano. Ele propôs
esforços do GT no aprofundamento
da discussão técnica desse tema, a
partir das informações trazidas pela
FCR, em particular no que se refere à
determinação das alíquotas nominais
e efetivas da referida tributação, no
contexto das propostas cogitadas
pelos candidatos à Presidência.
GT Central de Balanços
Na sequência, Felipe Daud passou a
palavra para Alexandre Fischer apresentar o projeto da Central de Balanços. Relatou que a ideia básica do projeto é oferecer alternativa que permita a certificação
(garantia de veracidade e fidedignidade
dos documentos) e tenha força legal para
fins de comprovação do cumprimento das
obrigações de publicação de atos
societários e demonstrações financeiras
pelas companhias abertas. Os objetivos,
destacou, são redução de custos, facilitação e simplificação.
Eduardo Lucano, que coordena esse
GT, lembrou que vários executivos e
também representantes de associadas
e a própria CVM conhecem o projeto.
Alfried Plöger opinou que é necessário
voltar à CVM, para o diálogo com a nova
diretoria, com a qual ainda não foi tratado esse assunto, para depois encaminhá-lo ao legislativo em Brasília.
Desse modo, e com base nas considerações de vários membros da CRIG,

concluiu-se por: (i) identificar novos
interlocutores, inclusive novas associadas para expor o projeto; (ii) reunir um
espectro mais amplo de perfis de companhias listadas para atestar a importância da mudança pretendida; e (iii)
desenvolver a abordagem a ser feita com
o atual presidente da CVM.
GT Desconsideração
da Pessoa Jurídica
Com a palavra, o coordenador do GT,
Renato Berger, expôs a posição de que
a Abrasca deveria apoiar a versão aprovada pelo Senado para o projeto de lei,
apresentando os motivos que levaram
o GT a tal conclusão. Os membros da
CRIG aprovaram a proposta de apoio
da Abrasca, tendo sido definidos os
seguintes próximos passos: (i) procurar imediatamente as demais entidades
envolvidas com o projeto desde o seu
início, principalmente Fiesp e CNI, para
garantir uma ação da Abrasca coordenada com essas outras instituições; e
(ii) após o primeiro turno das eleições,
iniciar uma programação de conversas
com parlamentares, iniciando com o
senador Armando Monteiro, para entender o acordo realizado quando da votação da proposta no Senado. A ideia é
trabalhar na expectativa de aprovar na
Câmara a proposta de substitutivo do
Senado até o fim do ano de 2018.
GT Código Comercial
Na última apresentação da reunião,
o presidente da CRIG e coordenador do
GT informou que o tema se encontra
parado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, de modo que
pouco há para deliberar neste momento. De toda forma, explicou que o GT
está preparado para dialogar sobre o
assunto se ele for retomado, com base
em uma posição que é de apoio ao voto
em separado apresentado pelo deputado Alessandro Molon, proposta esta que
restringe às sociedades limitadas as
disposições a serem contempladas na
nova legislação.
No encerramento dos trabalhos, o
presidente da CRIG agradeceu a todos
pela participação, e em particular aos
representantes da FCR Law, pela recepção e pela brilhante exposição, lembrando que as próximas reuniões da CRIG
estão marcadas: para o dia 18 de outubro de 2018, das 9h30 às 12h, no
Madrona Advogados; e no dia 28 de
novembro de 2018, também das 9h30
às 12h, no Pinheiro Neto Advogados.
17 de setembro de 2018

TV Receita disponibiliza Fórum SPED:
10 videoaulas sobre
próximas reuniões
eSocial, EFD-Reinf
com empresas piloto
e DCTFWeb
A Receita Federal, por meio de seu
canal oficial no YouTube, disponibilizou
10 videoaulas com o auditor fiscal da
Receita, Cláudio Maia, com o objetivo
de apresentar a todos os empregadores brasileiros a nova forma de apresentar informações previdenciárias,
trabalhistas e fiscais as novas declarações previdenciárias.
Os vídeos tratam especificamente da
forma de apuração do cálculo das contribuições previdenciárias para orientar
os contribuintes na geração de seus
débitos previdenciários.
Confira as 10 videoaulas da TV Receita no Youtube: https://goo.gl/Hsc5Zf.

Nova versão do
PER/DCOMP Web
para créditos
oriundos de ação
judicial
A Receita Federal informa que
está disponível no Portal e-CAC
a nova versão do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação Web
(PER/DCOMP Web) que permite a compensação de débitos
utilizando crédito oriundo de ação
judicial, decorrente de decisão
transitada em julgado.
Os contribuintes devem observar
os artigos 98 a 105 da Instrução
Normativa RFB nº 1.717, de 17 de
julho de 2017, especialmente quanto à necessidade de previamente ao
PER/DCOMP fazer o pedido de habilitação do crédito de ação judicial.
Os contribuintes obrigados ao
eSocial e que utilizam a partir de
agosto de 2018 a DCTF Web em
substituição à GFIP podem utilizar o PER/DCOMP Web para
compensar seus débitos com
créditos de ação judicial.
Acesse o PER/DCOMP Web:
https://goo.gl/rCXEba.
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EFD-Reinf
A Receita Federal realizará reunião
com as empresas pilotos do Fórum
SPED - EFD-Reinf, no auditório do
SESCON em São Paulo, no dia 04 de
outubro, das 09h às 17h.
A pauta abordará os assuntos do
EFD-REINF e os eventos que substituirão o R-2070 (nova família 40 e 30).
ECD, ECF e Central de Balanços
A Receita Federal realizará também
reunião com as empresas pilotos
do Fórum SPED - ECD, ECF e Central
de Balanços, no auditório do CFC
de Brasília, no dia 10 de outubro,
das 10h às 16h.
Na pauta, novidades da ECD e
da ECF para o ano-calendário 2018 e
Central de Balanços.

Notas
Petrobras Distribuidora adere ao
programa de governança da B3
A B3 realizará no próximo dia 26, às
9h, cerimônia para comemorar a adesão da Petrobras Distribuidora ao Programa Destaque em Governança de
Estatais. O programa foi criado pela
Bolsa com o objetivo de incentivar as
empresas estatais a aprimorar suas práticas e estruturas de governança.
Itaúsa e Itaú no Dow Jones
Sustainability
A Itaúsa e o Itaú Unibanco comunicaram que foram selecionados para compor o Dow Jones Sustainability World
Index 2018/2019 (DJSI). O Itaú compõe
a carteira há 19 anos e o Itaúsa há 15
anos. A nova carteira é composta por 317
empresas de 30 países das Américas,
Europa, Ásia, África e Oceania, das quais
apenas 7 empresas são brasileiras.
BB no Dow Jones de Sustentabilidade
da NYSE
O diretor de Finanças do Banco do
Brasil, Leonardo Loyola, informou que
a instituição foi selecionada para integrar o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), da Bolsa de Valores de
Nova Iorque, na carteira Emerging

Markets. Na avaliação de 2018 do DJSI
o BB foi considerado benchmark (nota
máxima) nos seguintes temas do setor
Bancos: Gestão de Riscos e Crises,
Estabilidade Financeira e Risco Sistêmico, Inclusão Financeira, Materialidade, Relato Social e Filantropia e Cidadania Corporativa.
Cielo no índice de sustentabilidade
da Bolsa de Nova Iorque
O Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Cielo, Clovis Poggetti
Junior, divulgou comunicado informando que pelo terceiro ano consecutivo a
empresa foi selecionada para integrar o
Índice Dow Jones de Sustentabilidade
2018 (DJSI), na carteira Dow Jones
Sustainability Index World. Na avaliação de 2018, a Cielo obteve destaque
nas práticas de Desenvolvimento de
Capital Humano, Influência Política e
Atração & Retenção de Talentos.
Cemig completa 19 anos de DJSI World
O diretor de Finanças e Relações com
Investidores da Cemig, Maurício
Fernandes Leonardo Júnior, anunciou que
a empresa foi selecionada, por 19 anos
consecutivos, para compor a carteira do
Dow Jones Sustainability World Index
(DJSI World), para o período 2018/2019.
Maurício Júnior destaca que “permanecer no Índice Dow Jones de Sustentabilidade por 19 anos consecutivos reitera
a determinação da Cemig em prosseguir
com o crescimento sustentável, direcionado para criação de valor para os seus
acionistas, empregados e fornecedores
e ao bem-estar da sociedade”.
Renner inaugura lojas no Rio
e Porto Alegre
A empresa inaugurou uma loja Renner
no Recreio Shopping, Rio de Janeiro,
e uma Ashua, no Shopping Praia de
Belas, Porto Alegre. A Ashua foi lançada em 2016 exclusivamente no ecommerce para atender a um público
que veste tamanhos entre 46 a 54. O
bom desempenho de vendas justificou
a empresa a lançar a primeira loja física da marca. Com essas inaugurações,
a Companhia totaliza 536 lojas, sendo
336 unidades Renner (5 no Uruguai), 93
Youcom, 106 da Camicado e 01 Ashua.
Light divulga prospecto para captar
R$ 700 milhões em debêntures
A empresa divulgou prospecto preliminar para captar R$ 700 milhões em
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debêntures. A oferta, com data de emissão em 15 de outubro, será realizada
em até duas séries e coordenada pela
XP Investimentos, banco Itaú BBA, BBBanco de Investimento e pelo Santander.
Os papéis serão distribuídos pelos coordenadores sob regime de garantia firme de colocação para R$ 400 milhões.
Os recursos captados com a primeira
série serão utilizados para o plano de
desenvolvimento da distribuição da companhia, enquanto a segunda série vai
financiar o capital de giro.
BB aprova reforma no plano
de assistência aos funcionários
O diretor de Finanças do Banco do
Brasil, Leonardo Loyola, informou que
o Conselho Diretor, aprovou proposta de
reforma estatutária da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil (Cassi) com previsão de despesa adicional de R$ 300 milhões. O objetivo é promover modificações no modelo de custeio do plano, realizar alterações e melhorias na gestão e na
governança da Cassi. A aprovação do
novo estatuto depende da anuência dos
associados. Leonardo Loyola destaca
que o aumento estimado das despesas

Semana no Congresso
Em razão das campanhas eleitorais, não
foram programadas atividades nas comissões e plenários da Câmara dos Deputados e Senado Federal para a próxima semana. Seguem abaixo as novas proposições legislativas protocoladas no Congresso Nacional na semana passada, selecionada pelo associado Cescon, Barrieu,
Flesch & Barreto Advogados para a semana de 17 a 21 de setembro de 2018.
NOVOS PROJETOS DE LEI
Câmara dos Deputados

não altera as projeções (Guidance)
divulgadas para 2018 e não impacta o
passivo atuarial, calculado de acordo
com a Deliberação CVM 695.
JBS quita antecipadamente dívidas
com instituições financeiras
O diretor de Relações com Investidores
JBS, Jeremiah O’Callaghan, divulgou comunicado informado que, no dia 12 de setembro, efetuou antecipadamente o pagamento
de R$ 2 bilhões das parcelas do acordo de
normalização de dívidas com instituições financeiras brasileiras, que venceriam em
2019 e 2020. Segundo O’Callaghan “essa
antecipação reflete a estratégia da companhia em reduzir seu endividamento e melhorar o perfil de sua dívida”.
Via Varejo faz acordo com AirFox
A Via Varejo divulgou fato relevante
comunicando a assinatura de um contrato com a AirFox Brasil, subsidiária
da CarrierEQ. A empresa irá desenvolver solução tecnológica para permitir aos
clientes realizar o pagamento digital do
carnê Casas Bahia por meio de
aplicativo móvel. O sistema viabilizará
também o pagamento de contas de
água, luz, telefone e internet, bem como

• Fundo Naval. O Projeto de Lei nº
10.834/2018 altera a Lei nº 10.893/2004
(Adicional ao Frete para a Renovação
da Marinha Mercante - AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante – FMM) para
estabelecer novos percentuais de arrecadação ao Fundo Naval. Acesse em:
https://goo.gl/DrL4h3.
• Patrimônio Histórico. O Projeto de
Lei nº 10.835/2018 altera a Lei Rouanet
para incentivar a proteção e a preservação do patrimônio histórico brasileiro.
Acesse em: https://goo.gl/6xKyAN.
• Educação Básica. Licenciamento
Periódico. O Projeto de Lei nº 10.836/
2018 altera a Lei nº 9.394/1996 (Diretri-

recargas instantâneas de celular prépago, entre outras transações.
B3 vai vender séries históricas
sobre o mercado
A B3 lançou uma loja online para venda de séries históricas de dados do mercado de capitais, como parte dos esforços para diversificar e ampliar suas fontes
de receitas. O projeto, batizado de
UP2Data on Demand, tem dados retroativos de preço de fechamento, referência,
ajuste, cadastro de instrumentos, índices,
dados intraday e de posições em aberto
dos ativos da B3, incluindo commodities,
juros, moedas e renda variável.

Gente
Lojas Marisa: renúncia de conselheiras
A Marisa Lojas comunicou a renúncia das conselheiras Denise Goldfarb
Terpins e Waltraut Irene Plebst Guida.
Em substituição foram eleitos Flávia
Maria Bittencourt e Paulo Sérgio da
Silva, para ocuparem os cargos de
conselheiros independentes no conselho de administração da empresa.

zes e bases da educação nacional) para
tratar do licenciamento periódico remunerado para qualificação dos profissionais da educação básica pública.
Acesse em: https://goo.gl/bXPyjm.
Congresso Nacional
• Fundos Patrimoniais. A Medida
Provisória nº 851/2018 autoriza a administração pública a firmar instrumentos
de parceria e termos de execução de
programas, projetos e demais finalidades de interesse público com organizações gestoras de fundos patrimoniais.
Acesse em: https://goo.gl/k1ft7s.

Calendário do Conselho Diretor/Diretoria 2018/2019/
Evento
Reunião da Diretoria
Reunião do Conselho Diretor
Reunião da Diretoria
Reunião da Diretoria
Reunião do Conselho Diretor
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Data
04/10/18
29/11/18
17/01/19
14/03/19
02/05/19

Local
StoccheForbes Advogados (SP)
Lobo De Rizzo Advogados (SP)
BMA Advogados (RJ)
SP
SP
17 de setembro de 2018

