
Eleito no último domingo, o economista Fernando
Pimentel assumirá o governo de Minas em janeiro do
próximo ano para, segundo suas palavras, dar início
a um novo ciclo na administração do Estado e
sabendo, conforme também já antecipou, que não
encontrará facilidades. Essencialmente, por conta da
conjuntura adversa no plano nacional, com evidentes
implicações no crescimento regional e forte impacto
na arrecadação. Será preciso inovar e ousar, atributos
que o governador eleito demonstrou na sua passagem
pela Prefeitura de Belo Horizonte, quando foi avaliado
como o melhor prefeito brasileiro e deixou marcas que
certamente repercutiram na votação de domingo.

Os desafios que estão colocados e os
compromissos assumidos durante a campanha,
reafirmados tão logo foram conhecidos os resultados,
recomendam atenção absoluta às questões

econômicas, com
ações bem
orientadas no
sentido de dar
suporte às
empresas
instaladas no
Estado, bem como
promover a
atração de
investimentos.
Trata-se de
recuperar a
posição relativa
do Estado no
contexto nacional
e assegurar a
geração de
recursos que
banquem os
prometidos
investimentos na
educação, saúde e
segurança

pública, áreas identificadas pelo futuro governador
como as mais sensíveis.

No que toca ao andamento dos negócios e dos
investimentos, é fato objetivo que nos últimos anos o
Estado perdeu terreno, conforme bem ilustra a
expansão da indústria automotiva, que se deu em
outros estados da Federação quando o natural e o
previsível seria que o polo mineiro ganhasse escala.
Da mesma forma, chamam atenção os investimentos
que se deslocaram para Goiás e para o Espírito Santo
por conta de uma política tributária flagrantemente
desfavorável ao Estado. São pontos a anotar e a
corrigir, assim como é preciso ter em conta que
limitações da infraestrutura local e o custo da energia
também pesaram em decisões que nos foram
desfavoráveis.

Corrigir a rota demandará também maior dose de
agressividade, uma constatação que remete à
bem-sucedida experiência de expansão do parque
industrial mineiro nos anos 70 e 80 do século passado.
O modelo então adotado, que acabou transformado
em modelo para outros estados, continua, nos seus
aspectos essenciais, absolutamente válido e merece ser
recuperado, com a valorização do papel que
instituições como o Indi, a Cemig, o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, a Fundação João
Pinheiro e a extinta Companhia de Distritos
Industriais desempenharam no passado. Algo, em
síntese, como uma releitura — atualizada — do
Diagnóstico da Economia Mineira produzido pela
equipe liderada pelo também economista Fernando
Roquete Reis.

São caminhos possíveis, roteiro seguro para que
Minas Gerais volte a liderar o processo de crescimento
da economia brasileira, num plano de destaque que
pode perfeitamente ser recuperado.
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Uma adesão à crueldade

Corrigir a rota
demandará
também maior
dose de
agressividade, uma
constatação que
remete à
bem-sucedida
experiência de
expansão do
parque industrial
mineiro nos anos 70
e 80 do século
passado

O câmbio de Youssef

Incorporação imobiliária

Na rota do
crescimento

O ex-embaixador Rubens Barbosa, que
representou o Brasil em Londres e Was-
hington, hoje aposentado, alertou que os
recentes pronunciamentos do chanceler
Luiz Alberto Figueiredo e do assessor
internacional da Presidência, Marco Auré-
lio Garcia, quanto ao discurso e entrevista
de Dilma Rousseff na ONU, não passaram
de explicação do inexplicável.

Naqueles pronunciamentos, procura-
ram coonestar a fala da presidente, que
importara somente na reafirmação de que
o governo brasileiro é avesso a ataques
unilaterais a terceiros países, sem prévia
aprovação do Conselho de Segurança.

Quanto à reprovação da mídia àquele
discurso, teria somente propósito eleito-
reiro, não refletindo a nossa política
externa.

Na avaliação de Rubens Barbosa, que
hoje exerce a presidência do Conselho
Superior de Comércio Exterior da Fiesp,
ainda que a alocução de Dilma estivesse
direcionada no mesmo rumo da tradição
pacifista do Itamaraty, como tal não deve
ser considerada a entrevista que concedeu
à imprensa mundial, pleiteando trata-
mento equilibrado ao Estado Islâmico.

Ao contrário do que a presidente reco-
mendou em prol de solução diplomática,
quando de seu comparecimento à ONU,
aquele organismo, por unanimidade, já
aprovara o uso da força, visando proteger
as populações do genocídio, limpeza
étnica e de crimes de guerra e contra a
humanidade.

Esta providência, contida na Resolução
2178, foi respaldada no capítulo 7 da Carta
das Nações Unidas. Fundada nesta resolu-
ção, foi autorizada uma atuação vigorosa
contra os terroristas. Tal medida contou
com o apoio não só do Papa, como da Rús-
sia e Irã, países que sempre apoiaram o
Iraque e a Síria, que desta vez não se opu-
seram à atuação da ONU contra o Estado
Islâmico.

Novamente, o Brasil ao invés de postar-
se ao lado dos países que primam pela
defesa do Estado de Direito, preferiu
ombrear-se à Venezuela e Cuba, que sem-
pre receberam dos governos petistas trata-
mento prioritário. Isto se deve à proximi-
dade ideológica que une Lula e Dilma a
Nicolás Maduro e Raúl Castro.

Daí não causar surpresa a proposta de
reabertura das conversações com os extre-

mistas, como se essa tentativa fosse viável
por parte de um grupo que vive chantage-
ando o mundo e ameaçando decapitar jor-
nalistas estrangeiros, como já fez por qua-
tro vezes. Essa forma sanguinária de
extorsão é a maneira mais eficiente de
resistir à ação conjunta dos países empe-
nhados em conter o morticínio instau-
rado.

Causa espécie que o Brasil haja assu-
mido essa posição perante a Assembleia
Geral da ONU, como se o povo brasileiro
estivesse afinado com a barbaridade pra-
ticada pelos terroristas. Tal comporta-
mento demonstra, em última análise, o
despreparo da presidente Dilma Rousseff
em relação à política internacional.

A sua tentativa de procurar apagar a
imagem que deixou naquele colóquio,
recorrendo agora ao chanceler Figueiredo e
ao seu acólito Marco Aurélio Garcia, não
passou do conceito emitido pelo ex-embai-
xador Rubens Barbosa, com absoluto acerto
em “explicação do inexplicável”.

* Advogado e Conselheiro Nato da OAB
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Implantada em 1964 através da Lei
4.591, a incorporação imobiliária comple-
tará cinquenta anos em dezembro. Mesmo
tendo sigo criada durante o regime mili-
tar, ainda hoje pouco se sabe sobre ela,
suas características, aplicações, evoluções
e vantagens — vantagens que se estendem
tanto para consumidores quanto constru-
toras.

Apesar de a exigência ser antiga, o
registro de incorporação imobiliária não
faz parte da realidade de muitos empreen-
dedores, seja por falta do conhecimento de
sua obrigatoriedade, seja por pura má-fé.
O comprador, por outro lado, sem ter
informações plenas a respeito de seus
direitos, muitas vezes acaba se vendo des-
protegido nesse tipo de transação, à mercê
de golpes.

O que é preciso enfatizar é que ambos
estão contemplados de maneira positiva
devido à maneira como o processo de
incorporação imobiliária foi desenvol-
vido. Tal processo consiste no arquiva-
mento em cartório da documentação que
demonstre a idoneidade do incorporador,
do construtor e do proprietário do terreno,
além de documentos referentes à futura

construção, como projetos, cálculos das
áreas e frações, especificações de materiais
e acabamentos.

Com todos esses dados em mãos, o
comprador terá total segurança de que
está negociando com uma pessoa ou
empresa honesta, tendo noção e controle
sobre todos os estágios da construção,
quais os materiais estão sendo utilizados e
as características gerais do imóvel. O
registro de incorporação imobiliária ainda
permite que o consumidor conheça previ-
amente a convenção de condomínio, que
estabelece as regras de convivência e de
utilização da área comum.

Em 2004, os adquirentes ganharam
mais segurança no processo: a Lei 10.931,
que instituiu o Patrimônio de Afetação.
Com a lei, os recursos materiais e demais
créditos da obra ficam vinculados exclusi-
vamente a um empreendimento especí-
fico, não se comunicando com o patrimô-
nio do incorporador. Isso significa que, em
caso de falência, os valores investidos no
empreendimento não estarão comprome-
tidos. Essa garantia surgiu depois do
emblemático caso Encol, em que milhares
de consumidores tiveram problemas em

função da falência da empresa.
O incorporador também foi benefici-

ado com relevante ônus após a instituição
do patrimônio de afetação devido à exi-
gência de contabilização da obra em sepa-
rado, pelo Regime Especial de Tributação.
Para incentivar a adoção do regime,
aumentando a garantia dos adquirentes, a
tributação na venda de unidades foi redu-
zida em 33% quando a incorporação imo-
biliária estiver sobre o regime de afetação,
passando de 6% para 4%.

É importante que o consumidor ou
investidor exija seus direitos na compra de
imóveis na planta, reivindicando o regis-
tro de incorporação imobiliária por parte
da construtora. Já os empreendedores
imobiliários devem ficar atentos às deter-
minações da legislação vigente, reali-
zando o registro da incorporação antes da
venda das unidades. Assim, além do
benefício da tributação reduzida, demons-
tram idoneidade e lisura em suas negoci-
ações.

* Advogado e consultor imobiliário, sócio
do escritório Magalhães, Silva & Viana
Sociedade de Advogados.

Há anos, o Banco Central autoriza qualquer pessoa física ou
jurídica com dinheiro declarado na Receita Federal do Brasil
(RFB) remetê-lo para onde o leitor quiser, como investimento
em ações em mercados estrangeiros, compra de imóveis no
exterior ou qualquer outra forma que achar mais conveniente,
que deixá-lo no Brasil recebendo os juros habituais de mercado.

O controle destes valores é feito pelo Banco Central por
intermédio do CNPJ da empresa ou do CPF da pessoa física. Os
negócios com divisas devem ser compatíveis com seu capital
social ou sua declaração de renda. Nenhuma empresa com
capital de R$ 25 mil pode remeter US$ 1 milhão para o exterior
porque o gerente de câmbio do banco não concordaria com a
operação por que o empresário teria dificuldades para explicar
de onde veio tanto dinheiro.

O mesmo ocorre com as pessoas físicas. Em geral, aqueles
gerentes conhecem seus clientes e, se não o conhecem, investi-
gam por intermédio de documentos. Nenhum deles, exceto se
em conluio com o cliente, assume o risco de fazer operação sus-
peita. E se o faz, tem o beneplácito da diretoria do banco.

Dito isso, fica fácil para o Banco Central e a Polícia Federal
apurarem, na época das remessas e agora, os contratos de câm-
bio das empresas de Alberto Youssef e os bancos com os quais
ele operava. Nada mais simples e fácil. Basta “puxar” no BC o
CNPJ das empresas do jovem doleiro e verificar quais são as
datas, os bancos envolvidos, os valores, os favorecidos e para

quais países foram remetidos os bilhões de reais transformados
em dólares, o que eles pagavam ou que tipo de investimentos.

Por que até agora ninguém mencionou um único banco com
o qual ele, Youssef, operava? Ninguém faz remessas de milhões
de dólares durante anos sem despertar suspeitas. E menos
ainda no paralelo. Os reais precisam aparecer, sacados de
alguma forma e de algum lugar, seja por grandes e frequentes
retiradas e cujos valores acima de dez mil precisam ser expli-
cadas a que se destinam, seja dinheiro guardado debaixo do
colchão.

A se acreditar na mídia nacional, o doleiro assinou mais de
3.000 contratos de câmbio nos últimos anos. Essa quantidade é
muito, muito grande para qualquer empresa. Por que não des-
pertou suspeita? Por que ninguém do Banco Central fiscalizou
isso durante anos? Como isso é possível, se ele tinha apenas
empresas de fachadas com capitais registrados pequenos e era
conhecido como doleiro, trabalhando com valores peso pesado?

A Polícia Federal tem peritos cambiais à disposição e se não
os têm, qualquer operador de câmbio de banco sério se disporá
a explicar ao policial de plantão como funciona uma carteira de
câmbio. Só não apuram e descobrem quem autorizou fechar
esses contratos e a quem se destinava essa montanha de
dinheiro no exterior porque não querem.

* Advogado


