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Presidente da Abrasca Abrasca apoia
defende ambiente
Workshop da B3
confiável para trabalhar sobre Novo Mercado
Em entrevista no Programa Cenário
Econômico, da TV Brasil, dia 07 de junho, o presidente do Conselho da Abrasca, Alfried Plöger, falou sobre a necessidade de se ter um ambiente confiável
para as companhias trabalharem. A afirmação foi feita ao jornalista Adalberto
Piotto que abordou a volatilidade do mercado nos últimos dias, bem como a expectativa para o início de um novo governo, independentemente de quem for o (a)
eleito (a). “O mercado fica volátil quando
há desconfiança”, enfatizou Plöger.
Assista a entrevista agora, acessando o link: https://youtu.be/bGn_66GsjRs.

Abrasca participa
de seminário
sobre inovação
No dia 14 de junho ocorreu o seminário “Permissionless Innovation - Das
neurociências às novas fronteiras de
negócios para a inteligência artificial”, no
auditório da FEA USP, com a participação de membros da CINC – Comissão
de Inovação Corporativa da Abrasca.
O evento contou com a participação de
quase 300 participantes, incluindo diversos executivos e conselheiros de administração. Foram debatidos tópicos relacionados ao encontro da ciência com o
mercado e como as neurociências e inteligência artificial podem ser incorporadas
às empresas, em seus negócios, estruturas e conselhos, startups e inovações.
No primeiro painel, os professores
Moacir de Miranda Oliveira Júnior, Cláudio Antônio Pinheiro Machado Filho,
Álvaro Machado Dias discutiram
temáticas ligadas às grandes empresas
e o uso de inteligência artificial e o encontro com as neurociências.
No segundo painel, os professores
Eduardo Oda e Álvaro Machado Dias, o
CEO da Startup RisKnow, Leandro
Abreu, o executivo Mauro Meinberg e o
professor Rafael Sasso, coordenador da
CINC, discutiram os usos da inteligência artificial aplicada a gestão de riscos
no mercado imobiliário para torná-lo
mais eficiente, justo e dinâmico e novas tendências em machine learning e
o futuro dos negócios.
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No dia 14 de junho, a B3 realizou, com
o apoio da Abrasca, AMEC e IBGC o segundo workshop da série sobre o Novo
Mercado, lançada com o objetivo de detalhar como será a implementação das novas regras que compõem o regulamento.
O tema do Workshop foi Gerenciamento de Riscos e Política de Gerenciamento de Riscos. O evento contou
com uma explanação inicial da Diretoria
de Emissores da B3 e com uma palestra com os especialistas Décio Cunha e
Edvar Vilela Queiroz Filho, ambos especialistas da Luz Soluções Financeiras.
Na segunda parte do evento, Lucia
Casasanta, representante do IBGC, Paula
Magalhães, sócia do Lobo de Rizo Advogados e Patrícia Pellini, Superintendente
de Regulação e Orientação a Emissores
da B3 moderaram um debate com os
Palestrantes e Participantes do evento.

Comissão recebe
PL que isenta de
contribuições
previdenciárias
programa complementar
de distribuição de lucros
Será analisado, em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei 6.387/16,
do deputado Carlos Bezerra (MDB-MT),
que faculta às empresas manter programa próprio de distribuição de lucros
baseado nos seus resultados, de modo
complementar ao programa instituído
pela Lei 10.101/00.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
aprovou dia 06 de junho o referido projeto, que recebeu parecer favorável do
relator, deputado Vander Loubet (PT-MS).
A Lei 10.101/00 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa (PLR). Algumas
empresas, em negociação com seus
empregados, instituíram um programa
complementar, paralelo ao PLR tradicional, permitindo aos trabalhadores um
ganho adicional em anos de bom desempenho econômico. Os programas

próprios surgiram, principalmente, no
setor financeiro.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), no entanto, entendeu ser ilegal a existência simultânea
de dois programas de distribuição de
lucros em uma mesma empresa. Ao
analisar o programa complementar do
grupo Itaú Unibanco, o órgão questionou o não recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o valor pago.
Fonte: Agência Câmara

CARF entende ser
legítima a segregação
de atividades
entre empresas
do mesmo grupo
A 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara
da 1ª Seção de Julgamento do CARF,
por maioria de votos, entendeu pela legitimidade da segregação de atividades
entre empresas do mesmo grupo econômico, desde que corretamente constituídas e com existência autônoma
(Acórdão nº 1301-002.921).
No caso, foi lavrado auto de infração
para exigir o recolhimento do IRPJ e da
CSL, sob o fundamento de que teria sido
simulada a existência de duas sociedades com regimes de tributação distintos (e.g., lucro real e lucro presumido)
com o propósito de beneficiar-se de
carga tributária reduzida, sendo que as
duas sociedades desempenhavam atividades similares e compartilhavam a
mesma estrutura física.
Em sua defesa, o contribuinte alegou que, apesar de possuírem os mesmos sócios, a mesma estrutura e desempenharem atividades ligadas à
construção civil, uma delas atua no segmento de construção civil de obras de
grande porte, enquanto a outra realiza
obras de menor complexidade. Ademais,
para demonstrar a ausência de qualquer
irregularidade, demonstrou que não foi
constatada a omissão de receitas ou a
apropriação indevida de despesas,
tampouco a existência de conduta
dolosa ou fraudulenta.
Ao analisar o caso, a Delegacia Regional de Julgamento (“DRJ”) julgou a
impugnação procedente por entender
que não teriam sido apresentados elementos probatórios de uma conduta
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dolosa por parte do contribuinte, de
modo que não poderia o Fisco
desconsiderar a estrutura adotada pelo
grupo econômico.
Ao apreciar o recurso de ofício, a
Turma manteve a decisão proferida pela
DRJ, por entender que não houve qualquer ilegalidade na segregação de atividades entre as duas empresas, bem
como porque há elementos a demonstrar a independência operacional,
patrimonial e técnica entre elas, de
modo que o simples fato de compartilharem a estrutura e os sócios não teria
o condão de tornar a estrutura viciada
ou simulada.
Ademais, considerou-se o fato de que
as duas empresas atuam no ramo de
construção civil, situação na qual a prestação de serviços ocorre no local da obra
e não no local em que localizadas as
empresas, o que justificaria o compartilhamento da estrutura administrativa.
(Publicado no Radar Stocche
Forbes de Junho 2018)

Notas S&C
Bancos lançam bureau de crédito Quod
O Banco do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Itaú Unibanco e
Santander anunciaram no dia 11 de junho o lançamento de um bureau de crédito com a marca Quod para competir
com a Serasa Experian e Boa Vista
SCPC. A reação dos bancos ocorre em
meio à tramitação do projeto do Cadastro Positivo, que está para ser votado
pela Câmara dos Deputados. A Quod,
que será presidida por Rodrigo Abreu,
ex-presidente da operadora de telecomunicações TIM Participações, deve
começar a operar no final deste ano.
Odebrecht negocia participação
na Braskem
A empresa informou em fato relevante que esta negociando com exclusividade a venda de sua participação na
Braskem para a holandesa LyondellBasell. Segundo a Odebrecht, “as negociações estão em estágio preliminar
e foi concedida exclusividade à
LyondellBasell no âmbito das tratativas,
que são regidas por acordo de
confidencialidade”. A Odebrecht tem
38,3 % da Braskem, ou 50,1% do capital com direito a votos, enquanto a
Petrobras tem uma participação total
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de 36,1%, ou 47% das ações com
direito a voto.
Petrobras: concessão do campo
de Roncador
A empresa informou que conclui a
cessão de 25% de participação do campo de Roncador para a norueguesa
Equinor (ex-Statoil). Com a transação a
empresa recebeu US$ 2 bilhões. A
Petrobras permanece como operadora
do campo, com 75% de participação.
Vale fecha acordo para venda
antecipada de cobalto
A empresa informou que concluiu
acordos separados com a Wheaton
Precious Metals Corp (Wheaton) e com
a Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27)
para venda antecipada de cobalto para
entrega em 1º de janeiro de 2021. A Vale
irá receber um pagamento antecipado
de US$ 690 milhões, mais adicionais
de 20%, em média, dos preços de
cobalto vigentes no momento da entrega. O acordo permitirá expandir a mina
de Voisey’s Bay, no Canadá.
Votorantim compra unidade
da Cemex no Amazonas
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra, pela Votorantim Cimentos, da unidade da Cemex Latam Holding, que atua
na comercialização de cimento no Amazonas. A aquisição representa a ampliação atuação da Votorantim na região
Norte do país.
JSL amplia participação
A companhia informou que adquiriu
9% da participação da Borgato na unidade de locação de caminhões e máquinas Vamos. O negócio foi fechado
por R$ 68 milhões. Os vendedores também receberão 3,2 milhões de ações
da empresa de locação de carros Movida, da JSL, e mais 3 milhões de papéis
de uma nova empresa não operacional
que será incorporada pela JSL. Em outubro do ano passado a JSL informou
que fez um contrato de opção de compra de 100% do grupo Borgato, dentro
de sua estratégia de crescimento no
segmento de locação e comercialização
de veículos e máquinas pesadas.
BB vai lançar cartão de crédito
para não correntistas
A instituição anunciou, durante o Ciab
Febraban, o pré-lançamento de uma
solução mobile que permite que não

correntistas peçam cartão de crédito da
instituição com muito mais facilidade e
de forma totalmente digital. O lançamento será acompanhado da chegada de
um novo produto ao portfólio de cartões
do BB, o Ourocard Fácil, cartão de crédito internacional que pode ter 100% de
isenção de anuidade, desde que o cliente gaste, no mínimo, R$ 100 por mês
na função crédito.

Gente
Presidente da MRV eleito
o Empreendedor do Ano de 2018
pela EY
O fundador e presidente da MRV Engenharia e Participações, Rubens
Menin, foi eleito o Empreendedor do Ano
de 2018 pela empresa de consultoria
Ernst & Young (EY). O prêmio é um dos
mais importantes do mundo para empreendedores. Reconhece a contribuição de
pessoas que inspiram os outros com sua
visão, liderança e realização.
O anúncio da premiação foi dia 16 de
junho, em Mônaco. O presidente da MRV
foi escolhido entre 761 participantes, de
46 países diferentes. O prêmio reforça
seu espírito inovador e empreendedor e
a busca por uma sociedade mais justa
e igualitária. Rubens se torna o primeiro
vencedor da EY World Entrepreneur Of
The Year da América do Sul.
BRF: Pedro Parente é o novo CEO
Global da BRF
A empresa comunicou que o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a indicação de Pedro Pullen
Parente para o cargo de Diretor Presidente Global da Companhia. O cargo
estava vago desde 23 de abril e vinha
sendo ocupado, interinamente, pelo Diretor Vice-Presidente Financeiro e de
Relações com Investidores, Lorival Nogueira Luz Junior. Pedro Parente acumulará também a presidência Conselho
de Administração por um período inicial
de 180 dias. Ele terá como missão
priorizar o processo de planejamento
estratégico e financeiro da BRF, preparar seu sucessor e liderar o processo de
reorganização da companhia, em especial o preenchimento de posições chaves e questões ligadas à sua governança.
BR Distribuidora: novo gerente
de auditoria interna
O diretor Executivo Financeiro e de
Relações com Investidores da BR Dis3

tribuidora, Rafael Grisolia, divulgou comunicado informando que o Conselho
de Administração aprovou a indicação
de Marcelo Fridori como Gerente Executivo de Auditoria Interna para um
mandato de três anos. Fridori é administrador de empresas e engenheiro de
produção. Atuava, até maio de 2018,
como superintendente de auditoria da
Sabesp. Ele foi escolhido por meio de
processo de headhunting, conduzido por
empresa especializada em seleção de
executivos, que buscou profissionais de
mercado com notório reconhecimento
de competência na área.

Semana no Congresso
Segue a pauta das atividades legislativas da Câmara e do Senado selecionada pelo associado Cescon, Barrieu,
Flesch & Barreto Advogados para a
semana de 18 a 22 de junho de 2018:
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissões
Comissão de Viação e Transporte
(“CVT”)
• Audiência Pública. Seguro Obrigatório de Acidentes. A CVT realiza
em 19 de junho, às 10 horas, audiência
pública para debater o Projeto de Lei nº
8.338/2017 que trata do Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito
(SOAT). Foram convidados os senhores Ícaro Demarchi Araujo Leite (diretor
de Supervisão de Solvência), Alexandre Henriques Leal Neto (diretor Técnico da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização), Antonio Carlos Rosa
De Oliveira Junior (diretor-executivo do
Fundo Nacional de Saúde – FNS) e
José Ismar Alves Torres (presidente da
Seguradora Líder-DPVAT).
Comissão de Ciência, Tecnologia,
Comunicação e Informática (“CCTCI”)
• Audiência Pública. Regulamentação do Blockchain. A CCTCI realiza em 19 de junho, às 10 horas, audiência pública para debater a necessidade
de regulação da tecnologia Blockchain.
Foram convidados os senhores Rodolfo
Tsunetaka Tamanaha (presidente da
Comissão Especial de Inovação da
OAB/DF), Gastão José De Oliveira
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Ramos (diretor-presidente do Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação
– ITI), Marco Konopacki (coordenador
do Instituto de Tecnologia e Sociedade
do Rio de Janeiro – ITS Rio), Jonny Doin
(vice-presidente do Instituto Smart City
Business America), Mardilson Fernandes Queiroz (consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro
do Banco Central do Brasil – BACEN),
Guido Lemos De Souza Filho (professor da Universidade Federal da Paraíba
– UFPB) e a senhora Maria Da Glória
Guimarães Dos Santos (diretora-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO).
Comissão de Defesa do Consumidor
(“CDC”) e Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher (“CMULHER”)
• Audiência Pública. Limite de
Taxa de Juros. A CDC e a CMULHER
realizam em 19 de junho, às 14h30,
audiência pública para debater a
Proposta de Emenda à Constituição
nº 160/2015 que estabelece limite às
taxas juros e seus impactos sobre a organização financeira das famílias brasileiras. Foram convidados os senhores Eduardo Nunes De Queiroz (defensor nacional de Direitos Humanos –
DNDH), Fernando Chacon (diretor presidente da Associação Brasileira das
Empresas de Cartão de Crédito e Serviços – ABECS) e as senhoras Ana
Lúcia Vasconcelos (Secretária Nacional do Consumidor – Ministério da Justiça), Cláudia Carvalho Queiroz (defensora pública da Tutela Coletiva em Defesa do Consumidor do Estado do Rio
Grande do Norte) e Ana Paula Guedes
(representante da Mulheres Empreendedoras Brasil).
Comissão Especial do Projeto de Lei
nº 1.292/1995 – Licitações
• Licitações. A Comissão Especial
realiza em 19 de junho, às 14h30, reunião deliberativa para apreciação e votação do relatório do deputado João
Arruda (PMDB-PR) no Projeto de Lei nº
1.292/1995 que institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública tais como: (i) o Portal Nacional
de Contratações Públicas (PNCP), e (ii)
o agente de licitação, responsável na
Administração Pública por conduzir o
processo licitatório e acompanhar a execução contratual.
Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (“CCJC”)

A CCJC realiza em 19 de junho, às 14h30,
reunião deliberativa em que foram pautados,
entre outros, os seguintes projetos:
• Sociedade por Ações. Regime
Simplificado de Publicidade. O
Projeto de Lei nº 7.609/2017 altera
a Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades
Anônimas) para ampliar para R$
10.000.000,00 o valor máximo admitido
de patrimônio líquido para que a sociedade anônima de capital fechado faça
jus ao regime simplificado de publicidade de atos societários. O relator deste
projeto é o deputado Covatti Filho (PPRS). Acesse em: https://goo.gl/wS27Qi.
• Radiodifusão. Alterações Societárias. O Projeto de Lei nº 2.088/2015 altera o Código Brasileiro de Telecomunicações para tratar das alterações
societárias de empresas prestadoras de
serviços de radiodifusão. O relator do projeto é o deputado Hiran Gonçalves (PPRR). Acesse em: https://goo.gl/c4ikFS.
Comissão Especial do Projeto de Lei
nº 1.572/2011 – Código Comercial
• Código Comercial. A Comissão
Especial realiza no dia 19 de junho, às
15 horas, reunião deliberativa para apreciação e votação do relatório do deputado Paes Landim (PTB-PI) no Projeto
de Lei nº 1.572/2011 que institui o Código Comercial.
Comissão de Ciência, Tecnologia,
Comunicação e Informática
(“CCTCI”), Comissão de Seguridade
Social e Família (“CSSF”) e
Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço
Público (“CTASP”).
• Audiência Pública. eSocial. A
CCTCI, CSSF e a CTASP realizam em
21 de junho, às 10 horas, audiência pública para debater a importância do sistema eSocial para unificação, simplificação, redução da burocracia e melhoria
da eficiência para governo e empresas.
Foram convidados os senhores Daniel
Sigelmann (secretário-executivo da Casa
Civil da Presidência da República), José
Alberto Maia (auditor fiscal do Trabalho
do Ministério do Trabalho), Altemir
Linhares de Melo (auditor fiscal da Receita Federal do Brasil - RFB), Henrique
José Santana (Caixa Econômica Federal), Jarbas De Araújo Félix (auditor fiscal da Receita Federal do Brasil – RFB)
e Saulo Milhomem dos Santos (coordenador-geral de Administração de Informações de Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS).
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SENADO FEDERAL
Comissões
Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania (“CCJ”)
• Audiência Pública. TIPI. A CCJC
realiza em 19 de junho, às 10 horas,
audiência pública para debater os Projetos de Decreto Legislativo nº 57/2018
e nº 59/2018 por meio dos quais se pretende sustar o Decreto nº 9.394/2018,
que altera a Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI. Foram convidados os senhores Eduardo Refinetti Guardia (ministro de Estado da Fazenda), Alexandre Manoel Angelo da Silva (secretário
de acompanhamento fiscal, energia e
loteria do Ministério da Fazenda), Jorge
Antonio Deher Rachid (secretário da
Receita Federal), Fernando Mombelli
(coordenador-geral de tributação da
Receita Federal), Fernando Rodrigues
de Barros (presidente da Associação
dos Fabricantes de Refrigerantes do
Brasil – AFREBRAS), Alexandre Jobim
(diretor-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes
e Bebidas Não Alcoólicas – ABIR),

Fernando Morais Pinheiro (vice-presidente do Sindicato das Indústrias da Alimentação no Estado de Goiás –
SIAEG), Appio da Silva Tolentino (superintendente da Zona Franca de
Manaus – SUFRAMA), a senhora Ana
Paula Bortoletto (doutora em Nutrição
em Saúde Pública) e representante do
Ministério Público.
NOVOS PROJETOS DE LEI
Seguem abaixo as novas proposições legislativas protocoladas no Congresso Nacional na semana passada e
que são de interesse ao ambiente empresarial.
CÂMARA DOS DEPUTADOS
• Comercialização Direta de
Etanol. O Projeto de Lei nº 10.406/2018
trata da autorização para os produtores
de Etanol comercializarem o combustível direto com os postos de abastecimento, sem a necessidade de passar
pelas distribuidoras. Acesse em:
https://goo.gl/7VyjSs.
• Lavra. Direitos Minerários. O Projeto de Lei nº 10.410/2018 trata da

oneração de direitos minerários, altera
a legislação relativa ao trabalho em minas e cria estímulos para investimentos em atividades de lavra. Acesse em:
https://goo.gl/Yr4JBe.
• Pregão. Pequenos Serviços de
Engenharia. O Projeto de Lei nº
10.415/2018 altera a Lei 10.520/2002
(Lei do pregão) para permitir a utilização do pregão também para serviços
de engenharia de pequeno impacto.
Acesse em: https://goo.gl/ektef1.
SENADO FEDERAL
• Energia Elétrica. O Projeto de Lei
do Senado nº 284/2018 trata da adoção
de práticas de construção de
edificações sustentáveis para a geração de energia elétrica. Acesse em:
https://goo.gl/P2C3xh.
• Reajuste de Preços. O Projeto de
Lei do Senado nº 286/2018 limita o reajuste de preços ao consumidor dos bens
e serviços cujos preços são controlados
pelo governo ou suas agências reguladoras à inflação medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Acesse em: https://goo.gl/6K2Yax.

Calendário do Conselho Diretor/Diretoria 2018
Evento
Reunião da Diretoria
Reunião do Conselho Diretor
Reunião da Diretoria
Reunião do Conselho Diretor

18 de junho de 2018

Data
26/07/18
30/08/18
04/10/18
29/11/18

Local
Rio de Janeiro
São Paulo
São Paulo
São Paulo
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