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Próximas assembleias: (AGE e AGO)

13/04/2020 10:00 - AGO : ALMI – Torre Almirante

13/04/2020 10:00 - AGO : DRIT – Multigestão Renda

14/04/2020 10:00 - AGO : CEOC – Cyrela Commercial

15/04/2020 15:00 - AGE : PORD – Polo Recebíveis Imobiliários

16/04/2020 10:00 - AGO : HGFF – CSHG Imobiliário FOF

Notícias: Indústria de FIIs
04/04 – Varejo pede a Guedes mais capital de giro e

esforço do governo para barrar isenção de taxas – Valor

Econômico

O presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers

(Abrasce), Glauco Humai, fez um apelo ao Ministério da

Economia para ampliar linhas de capital de giro e reforçar a

articulação política do governo contra projetos de lei que

garantem isenções de pagamento de taxas, como aluguéis

e condomínios.

“Se um meteoro atingiu a Terra, ele caiu em cima de um

shopping center”, lamentou o presidente da Abrasce, em

videoconferência organizada por entidades do varejo com

o ministro Paulo Guedes. Segundo ele, todos os 577

centros comerciais do país estão fechados atualmente por

causa de medidas de isolamento social.

Humai relatou ao ministro que os shoppings já deram mais

de R$ 1 bilhão aos lojistas e redes de varejo em descontos

ou diferimento na cobrança de taxas. Com isso, explicou, a

ideia é priorizar o pagamento da folha das lojas.

“Precisamos de crédito. Não para daqui a um ou dois

meses. Para agora. Os boletos estão chegando”.

03/04 – Movimento em lojas e estabelecimentos de lazer

cai 71% no país, mostram dados do Google – O Globo

Quem anda pelas ruas das grandes cidades brasileiras

percebe a quebra na rotina provocada pela pandemia do

novo coronavírus. Por causa das políticas de isolamento dos

que podem ficar em casa, impostas aos que não podem

trabalhar com segurança, todos os dias se parecem com

domingos, com comércio fechado e pouca movimentação

de pessoas. Usando a tecnologia de localização de seus

produtos, o Googledivulgou um relatório nesta sexta-feira,

mostrando em números a magnitude deste fenômeno em

131 países e regiões, inclusive no Brasil.

Na média, varejo e espaços de entretenimento — que inclui

estabelecimentos como bares e restaurantes, shopping

centers, cinemas e museus — no país tiveram queda de

71% no movimento, enquanto que em parques e espaços

públicos a redução foi de 70%.

Mercados e farmácias, que continuam abertos para

abastecer a população, registraram queda de 35%. Nos

serviços de transporte — pontos de ônibus e estações de

trens e metrô — a redução foi de 62% e nos locais de

trabalho, de 34%. Por outro lado, nos locais de residência

houve aumento de 17%.

No estado de São Paulo, que registra o maior número de

casos da doença no Brasil, o movimento no varejo e em

espaços de entretenimento teve queda de 72%; mercados e

farmácias, de 36%; parques e espaços públicos, de 71%;

serviços de transporte, 62%; locais de trabalho, 37%; e nas

residências, aumento de 17%.

No Rio, segundo nos estados com mais casos da Covid-19,

a queda no movimento no varejo e espaços de

entretenimento foi de 72%; em mercados e farmácias, de

32%; parques e espaços públicos, 74%; transporte público,

61%; locais de trabalho, 37%; e nas casas, aumento de 17%.

Santa Catarina é o estado que registrou maiores índices de

redução na circulação de pessoas, segundo o relatório do

Google. O varejo e os espaços de entretenimento tiveram

queda de 80% no movimento; mercados e farmácias, de

49%; parques e espaços públicos, de 84%; sistemas de

transporte, de 76%; e locais de trabalho, de 40%.

Redução drástica na Itália

Os números revelam que parte considerável da população

está adotando o isolamento como forma de contenção da

epidemia, apesar de as idas ao trabalho ainda serem uma

necessidade para muitos. Mas as medidas protetivas são

importantes para que a doença não avance como em

outros países, como na Itália, exigindo restrições ainda mais

severas.

Por lá, a queda no movimento no varejo e em espaços de

entretenimento é de 94%; em mercados e farmácias, de

85%; nos parques, de 90%; nos transportes públicos, de

87%; e nos locais de trabalho, de 63%.
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Encaminharemos uma carta hoje à Abrasce com algumas

sugestões, como a entrada e saída de lojistas de shoppings

de forma escalonada. Por exemplo, parte começa às 10h da

manhã, parte ao meio-dia, segundo prioridades de

horários”, disse Tito Bessa Júnior, presidente da Ablos.

07/04 - Aluguel mesmo sem inquilino? Housi lança

plataforma de gestão de imóveis – Exame

A startup Housi, que nasceu como um braço da

incorporadora Vitacon, lança em abril uma nova plataforma

de gestão de locação de imóveis no Brasil, a Housi IRent.

No novo modelo, a empresa garante ao locador um valor

fixo mensal pelo imóvel, ainda que ele não esteja alugado.

“O IRent concede ao proprietário do imóvel uma

previsibilidade e segurança total. Ele não vai ter despesa

nem oscilação”, afirma Alexandre Frankel, presidente da

Housi.

A empresa acredita no conceito de moradia como serviço.

Quando assume a gestão de uma propriedade, a Housi

garante desde a decoração adequada até a limpeza

constante do espaço: o novo morador não precisa se

preocupar com nada. É possível alugar o imóvel por

períodos curtos, com menos de 30 dias, ou por longas

estadias, de meses.

Até então, a Housi cobrava uma taxa administrativa sobre o

valor final do aluguel, e o proprietário do imóvel só recebia

quando a propriedade fosse alugada. Com o IRent, o

locador ganha estabilidade. A partir de um cadastro no site,

a empresa avalia o imóvel e faz, em até 48 horas, uma

proposta de valor fixo de aluguel. Se o proprietário aceitar,

passa a receber a quantia mensalmente, mesmo antes do

imóvel estar ocupado.

“O serviço foi criado para suprir a necessidade de

proprietários que, em geral, ficam com seu

empreendimento vago por um período de três a quatro

meses, média da taxa de vacância no Brasil”, diz Frankel. A

startup se encarrega de divulgar a casa ou apartamento em

suas plataformas próprias de locação ou em sites de

aluguel, como Zap, Imóvel Web, Airbnb e Booking.com.

Para a startup, assumir o risco do aluguel do imóvel

compensa pela diferença conseguida entre o valor pago ao

proprietário e o cobrado do inquilino. Como a empresa

adiciona uma camada de serviço ao aluguel, garantindo

limpeza e internet, consegue até 50% mais de rentabilidade

que as locações tradicionais. “Funciona pela questão de

escala, é um ganha ganha. O proprietário fica seguro, e o

usuário tem um serviço melhor”, afirma Frankel.

As operações da Housi IRent começam este mês em 24

bairros da capital paulista: Jardins, Bela Vista, Centro,

Aclimação, Moema, Vila Mariana, Vila Clementino, Itaim

Bibi, Vila Olímpia, Brooklin, Cidade das Monções, Chácara

Santo Antônio, Campo Belo, Morumbi, Vila Andrade,

Perdizes, Pinheiros, Barra Funda, Butantã, Higienópolis, Bom

Retiro, Consolação, República e Santa Cecília.

Os números são referentes ao dia 29 de março, em

comparação com o período de cinco semanas, entre os dias

3 de janeiro e 6 de fevereiro. Segundo o Google, os

relatórios deverão ser atualizados diariamente, com a

inclusão, quando possível, de novos países. Os atrasos, de

dois ou três dias, acontecem para que os dados sejam

agregados.

“Nós, do Google Maps, já usamos dados agregados e

anônimos que indicam a movimentação em determinados

lugares. Isso ajuda a identificar, por exemplo, vias com

trânsito intenso ou horários de pico em restaurantes”,

explicou o Google, em comunicado assinado por Jen

Fitzpatrick, vice-presidente de GEO e Karen DeSalvo,

diretora de saúde do Google Health. “Agora, autoridades

sanitárias nos disseram que esse mesmo tipo de dado

agregado e anônimo poderia ser útil para tomar decisões

fundamentais no combate à COVID-19”.

Dados anonimizados

A companhia enfatiza que as informações são

anonimizadas, o que impede a identificação dos usuários, e

pertencentes apenas a pessoas que optaram ativar o

histórico de localização. O projeto é uma resposta a

autoridades internacionais de saúde, que pediram apoio da

companhia para o combate à pandemia.

“Esperamos que os relatórios sejam uma nova ferramenta

para fundamentar decisões de enfrentamento à pandemia

de coronavírus. Um exemplo de possível utilização é ajudar

as autoridades a entender mudanças em trajetos essenciais,

que poderão ser transformadas em recomendações sobre

horários de funcionamento ou de serviços de entrega”,

afirmou a companhia. “Em última análise, compreender se

as pessoas estão se movimentando e também quais são os

destinos pode auxiliar as autoridades a dar orientações que

protejam a saúde pública e, ao mesmo tempo, atendam às

necessidades básicas dos cidadãos”.

06/04 - Lojistas de shoppings vão propor escala de retorno

após fim da quarentena – Valor Econômico

A Ablos, associação de lojistas satélites, deverá encaminhar

nesta segunda-feira uma carta à Abrasce, que reúne as

empresas de shoppings, propondo a retomada de abertura

de lojas frente a possibilidade de fim da quarentena em

alguns Estados no fim deste mês. Nos últimos dias, os

governos estaduais têm atualizado os prazos para a saída

gradual do isolamento social.

Como empresários do setor já disseram dias atrás – entre

eles Abilio Diniz e Luiza Trajano –, o setor vem defendendo

há semanas a necessidade de definir agora um programa

de reabertura de forma organizada para funcionar quando

os governos estaduais derem o aval.

“É claro que, mesmo ao fim do mês, esses prazos podem

mudar, mas precisamos nos planejar.

Notícias: Indústria de FIIs
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O novo lançamento, feito em um momento econômico

delicado para o país, vai testar as estruturas da startup,

enquanto tenta trazer comodidade para proprietários e

consumidores.

06/04 - Com Bolsa e fundos no vermelho, investidor volta

para a caderneta de poupança – Estado de S. Paulo

Com boa parte do comércio e dos serviços sem funcionar

devido à pandemia do novo coronavírus, as famílias

brasileiras aumentaram o volume de recursos guardados na

caderneta de poupança em março. Dados do Banco Central

mostram que, no mês passado, os depósitos superaram os

saques em R$ 12,168 bilhões. Com isso, a captação líquida

de março foi a maior da série histórica para o mês.

A entrada de recursos na caderneta de poupança

aconteceu em um mês de fortes perdas para a Bolsa de

Valores. Em março, por conta dos efeitos da pandemia do

coronavírus, o índice da bolsa de valores brasileira, a B3,

teve o pior desempenho mensal em mais de 20 anos.

Em março de 2019, a poupança havia registrado a entrada

líquida de R$ 1,852 bilhão.

No acumulado do primeiro trimestre de 2020, no entanto,

os saques líquidos da poupança ainda somam R$ 3,758

bilhões.

No mês passado, os depósitos brutos somaram R$ 221,860

bilhões, enquanto os saques brutos foram de R$ 209,691

bilhões. Assim, considerando a entrada líquida de R$ 12,168

bilhões e o rendimento de R$ 2,322 bilhões ao longo do

mês, o estoque total na caderneta de poupança atingiu R$

848,919 bilhões.

O recorde de entrada líquida na poupança em março

ocorreu mesmo com a queda da Selic (a taxa básica de

juros), que reduz a remuneração da poupança. Atualmente,

a poupança é remunerada pela taxa referencial (TR), que

está em zero, mais 70% da Selic. A Selic, por sua vez, está

em 3,75% ao ano, no menor patamar da história.

Esta regra de remuneração vale sempre que a Selic estiver

abaixo dos 8,50% ao ano. Quando estiver acima disso, a

poupança é atualizada pela TR mais uma taxa fixa de 0,5%

ao mês (6,17% ao ano).

07/04 - Gestoras compram fundos imobiliários baratos, mas

alertam para incerteza alta e liquidez baixa – Estado de S.

Paulo

Os gestores de fundos imobiliários saíram à compra de

cotas aproveitando o que consideram "barganhas" em meio

à pandemia do coronavírus. Por outro lado, alertam que as

investidas têm enfrentando o desafio da liquidez baixa

deste mercado e a volatilidade ainda alta devido ao cenário

de incertezas.

Para o consumidor final, que busca um espaço para alugar,

a dinâmica não mudou: os aluguéis são fechados na

plataforma da startup, mediante pagamento por cartão de

crédito. Além da infraestrutura interna do imóvel, os

moradores podem usufruir de parcerias com aplicativos

como iFood, Grow, Lev, Singu e Turbi. Desde que foi criada,

em 2019, a startup já teve mais de 9.000 locações e 20.000

usuários.

Lançamento em meio à crise

Estruturado antes da pandemia de coronavírus, o novo

lançamento da Housi veio em boa hora. Na visão de

Frankel, a crise causada pela doença pode deixar muitos

proprietários desassistidos, sem renda e pagando as

despesas fixas, como IPTU e condomínio. Do lado dos

locatários, a demanda continua — seja de pessoas

buscando isolamento ou de quem não pode adiar a

mudança.

Até agora, na primeira semana de abril, a Housi sentiu uma

queda de 20% no número de locações de curta temporada.

Nos aluguéis de longa permanência, acima de três meses, a

empresa fiz não ter percebido nenhuma alteração até

então. “Aluguel é um item de primeira necessidade, as

pessoas tem intuito de manter”, afirma Frankel.

De acordo com o presidente, a tendência é que o aluguel

ganhe força nos próximos meses, já que as pessoas

estariam com a confiança abalada para comprar um imóvel.

Na outra ponta, os investidores que perderam capital na

bolsa poderiam optar por investimentos mais estáveis no

mercado mobiliário.

Frankel já defendia que o futuro da moradia era o aluguel.

Ele acredita que o setor de imóveis viverá uma migração

gradativa da aquisição ao aluguel, como aconteceu com o

segmento de automóveis com a chegada de aplicativos

como Uber e 99. Em 2019, ele anunciou que a Vitacon

disponibilizaria seus imóveis somente para investidores a

partir de 2020.

Para ele, o coronavírus só acentua uma tendência já

mapeada. “A crise vai impactar na forma com que as

pessoas vivem, muita coisa vai ser acelerada, novos hábitos

e formatos mais eficientes virão, como a proposta de

moradia como serviço ou o trabalho remoto”, diz.

Em termos de negócios, a pandemia postergou algumas

conversas iniciadas sobre captação de recursos no mercado.

Apesar disso, a empresa está em um momento bom. No

começo de março, a Housi lançou seu fundo imobiliário na

bolsa de valores, com um valor total de oferta de 57

milhões. No final de 2019, a startup levantou também 50

milhões de reais em um aporte liderado pela gestora de

venture capital Redpoint eventures (Rappi, Creditas).

Notícias: Indústria de FIIs
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"A recomendação para o investidor que quer comprar

agora é pensar no retorno daqui dois ou três anos. O ideal

é que ele não precise desse dinheiro no curto prazo,

porque a volatilidade vai continuar nos próximos meses, e

ainda não temos clareza sobre quando vai normalizar",

alertou.

O gestores participaram hoje de uma live (reunião online)

organizada pelo BTG Pactual para discussão sobre as

tendências para a indústria de fundos imobiliários.

07/04 - PL que veta despejo de imóvel na crise reforça

segurança e reduz judicialização, dizem gestores – Estado

de S. Paulo

A aprovação do Projeto Lei (PL) 1.179 que suspende o

despejo de imóvel durante a crise não é algo alarmante

para os imóveis comerciais e fundos que dependem do

aluguel para remunerar cotistas, na opinião de gestores. A

medida é considerada "compreensível" devido à

necessidade de prover alguma segurança a inquilinos e

proprietários na crise e evitar uma enxurrada de processos

na justiça.

O PL 1179 foi aprovado na sexta-feira, 03. O texto é extenso

e dividido em 12 capítulos, que fazem alterações em

diferentes normas, incluindo Código Civil, Código de Defesa

do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e

Lei do Inquilinato. O projeto estabelece que não se

concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas

ações de despejo ajuizadas entre 20 de março até 30 de

outubro. Foi retirado do projeto o seu ponto mais

polêmico, o artigo 10, que permitia o atraso no pagamento

de aluguel se comprovada perda de remuneração pelos

inquilinos.

O sócio da Hedge Investments, André Freitas, avaliou que é

compreensível que haja um projeto para dar mais

previsibilidade para locadores e locatários na crise, até

porque muitas partes já vêm recorrendo ao judiciário para

intermediar pedidos de suspensão desses pagamentos e

alteração de valores. "Não é positiva uma intervenção nos

contratos, mas é compreensível neste momento de crise.

Visa a dar tranquilidade às pessoas", disse.

Freitas afirmou que espera um impacto praticamente nulo

do PL, pois a grande maioria dos locadores de imóveis

comerciais estão voltados agora para renegociação dos

termos dos contratos e flexibilização dos pagamentos. As

ações de despejo são a última etapa deste processo e só

ocorreriam mais adiante, nos casos em que não há acordo e

registram inadimplência prolongada, segundo ele.

"Quem vai ter o juízo de ingressar com uma ação de

despejo em plena crise? Geralmente essa é a última

medida, vem depois de meses de negociação. Acho que o

PL não vai afetar ninguém. O projeto apenas normatiza

uma situação que, na prática, já seria essa mesma, sem

despejos agora", explicou.

O Índice de Fundos Imobiliários (Ifix) acumula queda na

ordem de 23% no ano. Isso fez com que o valor de

mercado de muitos fundos ficasse abaixo do seu valor

patrimonial - algo que não era visto desde 2016, após o

baque da crise econômica nacional.

Gestores também observam que muitos fundos ficaram

com valor de mercado abaixo do custo de reposição -

indicador que mede o montante de capital necessário para

"replicar" este mesmo imóvel na mesma localização. Isso

indica, portanto, que a cota não reflete seu valor real.

"É hora de comprar tijolo barato", ressaltou o sócio-

fundador da gestora RBR Asset Management, Ricardo

Almendra. "Me sinto seguro em comprar alguns fundos de

lajes, galpões e de shoppings", disse, referindo-se aos

valores abaixo do custo de reposição.

Almendra afirmou que a estratégia de compra se baseia

agora em ganho de capital, pois acredita que o valor dessas

cotas vai se recuperar futuramente. Ele ponderou que a

distribuição de dividendos não é uma boa medida no

momento, pois muitos fundos perderam receitas (caso de

shoppings) e retiveram dividendos, mas isso não quer dizer

que os ativos não são de boa qualidade.

"Estamos comprando, aos poucos. Acho muito difícil ter

previsibilidade sobre até onde vai a crise, mas temos uma

clareza grande de que os fundos estão baratos", ressaltou.

Ele contou que a gestora tem R$ 200 milhões de recursos

em caixa nos fundos que administra e que já iniciou as

compras de cotas. "O difícil é combinar desejo de compra

com a liquidez. A liquidez secou um pouco", disse.

O sócio e coordenador de negócios imobiliários do BTG

Pactual, Michel Wurman, também contou que iniciou um

movimento de compra porque entende que há barganhas

no mercado, mas esbarra na liquidez baixa da indústria, um

problema tradicional deste setor e que dificulta a presença

de investidores institucionais de maior porte no ramo.

Outro desafio, disse ele, é a incerteza sobre os rumos da

economia devido à crise, que pode impactar ainda mais no

valor das cotas no curto prazo. "Iniciamos as compras

porque entendemos que há preços em barganhas, mas

estamos comprando com cautela. A liquidez está muito

baixa. Não sabemos o momento exato da crise, não

sabemos se pode piorar mais", ponderou.

Opinião semelhante foi compartilhada pelo sócio da Hedge

Investments, André Freitas. "A noção clara é que há

oportunidades. Os fundos de tijolo estão abaixo do custo

de reposição. Não se via isso desde 2016, na crise do pós-

Dilma", comentou.

Freitas alertou, entretanto, que a expectativa de retorno é

de longo prazo, pois o valor das cotas e a distribuição de

dividendos ainda estão sujeitos a impactos negativos e

imprevisíveis devido à crise.

Notícias: Indústria de FIIs
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Algumas gestoras de fundos imobiliários começaram a

tatear o mercado e podem surpreender com o lançamento

de novas ofertas já nas próximas semanas. No momento, a

leitura é de que a volatilidade, ainda alta por conta da crise

trazida pelo Covid-19, precisa cair para que as ofertas

voltem a ser feitas. Apesar de o preço das cotas dos fundos

listados ter caído muito, os últimos dias do pregão, mais

calmos, podem começar a abrir uma oportunidade para

fundos da área.

Querida dos pequenos. As novas ofertas estão sendo

desenhadas diferentemente das últimas, quando o mercado

estava muito aquecido. Durante anos, os fundos

imobiliários viraram destino dos investimentos de milhares

de pessoas físicas, que começaram a buscar mais

rentabilidade no mercado de capitais, à medida que os

juros caiam.

Agora para grandes. Dessa vez a ideia é fazer ofertas

restritas, reguladas pela instrução 476 da Comissão de

Valores Mobiliários (CVM). Ou seja: serão destinadas apenas

a grandes investidores. O objetivo é atrair os fundos de

pensão e outros institucionais, que no momento de elevada

demanda não conseguiram tíquetes mais altos nas ofertas

antigas por conta da grande procura. Para os fundos que

tiverem sucesso na empreitada, haverá mais dinheiro no

caixa para irem às compras, em um momento de ativos

baratos por conta da crise.

Não deu. O possível retorno das ofertas ocorrerá, se

concretizado, logo depois do mercado congelar. Pouco

antes da crise, 11 fundos planejavam captar R$ 3,5 bilhões.

Desde meados de março, cinco ofertas foram canceladas,

duas foram suspensas e quatro estenderam os prazos para

conclusão, de acordo com levantamento feito pelo site

Ticker11, que monitora emissões do setor.

Na hora. A Medida Provisória que o governo vai enviar ao

Congresso com medidas para o setor elétrico está "no

forno" e deve sair entre hoje, 8, e amanhã, 9, no Diário

Oficial da União. A proposta vai trazer o aporte de R$ 900

milhões do Tesouro Nacional para bancar a conta de luz

dos consumidores cadastrados no programa Tarifa Social,

por três meses. A MP também terá o comando legal para

autorizar o empréstimo para distribuidoras, a exemplo do

que foi feito em 2014 e 2015. Na época, a conta-ACR

somou R$ 21 bilhões.

O diabo mora nos detalhes. A MP, no entanto, não trará

detalhes sobre o financiamento, cujos valores são

estimados entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões. Um decreto,

ainda em elaboração dentro do governo, terá informações

mais claras sobre como a operação será montada. Ainda

não foram definidos valor, juros, prazo e carência, nem

quais bancos vão participar do pool.

O sócio-fundador da gestora RBR Asset Management,

Ricardo Almendra, concorda com essa avaliação. "O PL é

uma normatização que evita pressão no judiciário",

comentou, citando várias notícias recentes de processos

judiciais crescentes de inquilinos em face de proprietários.

"Evitar a judicialização, ainda mais no Brasil, onde há

histórico de bagunça, é positivo", disse.

Almendra também celebrou a retirada da cláusula que

previa a suspensão do aluguel sem nenhuma penalidade

aos inquilinos. "Isso tem quer ser tema de negociação entre

as partes. É preciso bom senso", acrescentou.

O gestor da RBR projetou ainda que as renovações de

contratos de locação de imóveis comerciais não devem

mostrar uma valorização consistente dos valores de aluguel,

como era esperado antes do estouro da crise. Mas também

não prevê uma onda de descontos nem desocupação em

grande escala desses imóveis.

A principal diferença da crise de 2020 em comparação com

a crise de 2014, segundo ele, é que não há excesso de

oferta de empreendimentos neste momento, ao contrário

do que aconteceu há alguns anos, quando a crise estourou

bem na época em que muitos prédios haviam acabado de

ser construídos e estavam à procura de inquilinos.

"Diferentemente de antes, não temos um ciclo de super

oferta. Há muito pouca oferta de imóveis bons. Isso vale

especialmente para lajes corporativas, mas galpões

também. A intensidade da alta nas renovatórias será menor.

Mas não terá redução de aluguel ou vacância alta como

antes", estimou Almendra.

Um ponto de atenção para os gestores está nas potenciais

baixas na demanda por espaços em prédios corporativos

após a crise, tendo em vista que muitas empresas passarão

a incorporar o hábito do trabalho remoto e, portanto, terão

menos estações de colaboradores ativas nas sedes.

"Acreditamos que esse efeito irá existir, mas não creio que

será um efeito devastador. O home office está funcionando

por um período pequeno, mas não por muito tempo", disse

o sócio e coordenador de negócios imobiliários do BTG

Pactual, Michel Wurman. "As grandes empresas precisam de

escritórios onde tenham lugares para fechar negócios",

acrescentou, prevendo que continuará havendo demanda

por espaços comerciais.

O gestores participaram nesta segunda-feira de uma live

(reunião online) organizada pelo BTG Pactual para

discussão sobre as tendências para a indústria de fundos

imobiliários.

08/04 - Gestores de fundos imobiliários estudam abrir a

porta para novas ofertas – Estado de S. Paulo
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Algumas imobiliárias já começam a notar essa

movimentação e afirmam que estão intermediando os

diálogos entre locadores e locatários. Além disso, as

empresas também têm procurado alternativas para o caso

de a demanda aumentar.

O QuintoAndar estuda a possibilidade de liberar

pagamento e parcelamento do aluguel por meio do cartão

de crédito. “A gente vai começar com isso em breve, mas é

um caminho que a gente está estudando”, diz Flávia

Mussalem, gerente regional da startup.

Assim como outras empresas do ramo, o QuintoAndar

notou uma redução na procura por imóveis durante a

pandemia. Sobre as negociações, Flávia afirma que a

demanda ainda é tímida. “A gente ainda não sentiu uma

procura muito alta por esse tipo de negociação, mas a

gente supõe que nos próximos dias ela vá vir.”

Na imobiliária Lello, a busca por algum tipo de acordo

representa 4% da carteira de imóveis locados, sendo que

em torno de 70% desse número são de imóveis comerciais.

“Tem cliente que mostrou faturamento para o proprietário,

para ver se consegue uma negociação um pouquinho

melhor”, comenta Roseli Hernandes, diretora de locação da

Lello.

Parcelamento, descontos e prorrogação do prazo para

pagamento são os pedidos mais recorrentes. Assim como o

QuintoAndar, a Lello também tem adotado a política de

negociar “caso a caso”.

“Se você pegar um ramo de atividade que foi fortemente

impactado e colocar aquela decisão para todos, talvez não

seja justo (avaliar coletivamente)”, avalia Roseli. “Só 4% até

agora se manifestou.”

A startup CredPago passou a oferecer uma opção de

aluguel parcelado em até seis vezes no cartão de crédito,

no valor máximo de R$ 5 mil. Acima disso, é necessário

fazer uma consulta. O pagamento em até três prestações

(abril, maio e junho) não sofre cobrança de juros. Já no

parcelamento de quatro a seis vezes, haverá cobrança de

7% sobre o valor total.

Solução no diálogo

Segundo dados da Associação das Administradoras de Bens

Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), uma amostra

das empresas associadas à entidade revela que, dos cerca

de 10.260 imóveis mapeados, 7,2% deles registraram algum

princípio de negociação até 1º de abril.

O professor de Direito Civil da USP Eduardo Tomasevicius

Filho defende que a melhor saída neste momento é evitar a

judicialização e preferir o diálogo, “porque assegura o

interesse de ambos”.

05/04 - Moradores tentam negociar aluguel em meio à

pandemia do coronavírus – Estado de S. Paulo

A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus vem

gerando novas demandas para o setor imobiliário, ao passo

que a situação da economia se agrava no País. Devido a

essa nova realidade, inquilinos têm buscado, individual ou

coletivamente, negociar o valor do aluguel, em busca de

um alívio no orçamento. Do outro lado, proprietários têm

se sensibilizado também.

A personal trainer Carolina Conceição, de 40 anos, por

exemplo, foi surpreendida por uma ligação da imobiliária,

que a informou que o dono do apartamento onde mora, no

bairro da Santa Cecília, zona central de São Paulo, reduziu o

valor do aluguel à metade nos meses de abril e maio.

“Eu já estava pensando como faria, como seria o diálogo e

a proposta. Eu sou personal, então de certa forma eu sou

autônoma”, conta Carolina. Para ela, a ação do proprietário

lhe trouxe alívio. “Foi no dia 17 que me ligaram (da

imobiliária). E no fim da mesma semana já começaram os

cancelamentos das aulas. Mas eu fiquei bem aliviada, super

feliz. Não imaginava mesmo.”

Assim como a personal trainer, é possível encontrar nas

redes sociais relatos de quem conseguiu negociar os

valores das mensalidades acordadas em contrato. Mas há

também moradores com dificuldade em contatar ou chegar

a um acordo com os locadores.

Carlos De Nicola, de 29 anos, não teve a mesma sorte de

Carolina. Microempreendedor individual (MEI), ele explica

que, além de trabalhar como comunicador em uma ONG,

também produz e vende redes de náilon. E a queda nas

vendas comprometeu o orçamento.

Carlos se juntou a alguns moradores do mesmo prédio

onde reside para tentar uma negociação coletiva. Segundo

ele, a imobiliária orientou que os casos seriam tratados

individualmente.

“Como a crise é sistêmica e atinge a todos, a gente tem de

negociar coletivamente. A gente está negociando em um

eixo de redução de porcentagem, por três meses. Nós

entendemos que assim é mais justo”, defende Carlos.

Na última sexta-feira, 3, o Senado aprovou o projeto de lei

que estabelece normas de caráter transitório nas relações

jurídicas durante o período da pandemia, e que tem

impacto direto no setor imobiliário. Pelas novas regras, não

será permitida, até 30 de outubro, a desocupação de

imóveis urbanos por meio de ações de despejo

protocoladas a partir de 20 de março.

Negociações

Notícias: Mercado Imobiliário



Relatório Semanal - FIIS
Fundos de investimento imobiliários

www.guide.com.br

O sócio do escritório VBD Advogados e conselheiro jurídico

do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-

SP), Olivar Vitale, conta que as construtoras já estão

relatando interrupções no fluxo de pagamentos dos

consumidores. "Quando o cliente está disposto a negociar,

é a melhor situação. Ninguém quer retomar o imóvel. O

problema é quando simplesmente deixam de pagar",

afirma.

Vitale observa que a existência de um "fato superveniente",

como a crise provocada pela pandemia, dá margem para a

revisão dos contratos, como alteração no fluxo de

pagamentos a pedido de consumidores que comprovarem

a perda da renda. Mas a lei não permite o distrato livre e

sem multa. "Infelizmente, nós sabemos que haverá

adquirentes procurando a justiça para rescindir. E do lado

das construtoras, a defesa será difícil, pois o judiciário é

paternalista e pode acabar aceitando os argumentos dos

consumidores", prevê.

A advogada Ana Beatriz Barbosa, sócia do escritório

Perez&Barros, explica que a Lei 13.786/18 estabeleceu

parâmetros para a resolução dos contratos celebrados a

partir de dezembro de 2018. O texto dividiu as

incorporações que estavam sujeitas ao patrimônio de

afetação - regime em que o dinheiro de uma obra não se

mistura ao de outras tocadas pela mesma incorporadora -

das demais. No primeiro caso pode ser estabelecida multa

de até 50% no distrato, enquanto no restante o teto da

multa é de 25% do valor pago pelo imóvel.

A resolução de um contrato acontece quando existe um

motivo justo, não apenas pela vontade de uma das partes.

O contexto da pandemia, no entanto, vai adicionar um

elemento novo na equação: a força maior. No caso das

incorporadoras, muitas provavelmente vão deixar de

entregar obras no prazo pela dificuldade de receber

material, porque o Estado decretou que as construções

deveriam parar ou proibiu movimentação intermunicipal,

impedindo a chegada de operários aos canteiros. Já os

compradores podem ficar desempregados ou ter salários

reduzidos, também em razão do coronavírus.

"Claro que deverá haver uma benevolência dos juízes em

interpretar isso. É bem possível que se dê maior prazo pra

incorporadores terminarem as obras, desde que se prove

que o atraso se deu pela pandemia e não por culpa da

incorporadora", exemplifica. A recomendação é que as

incorporadoras documentem tudo, numa espécie de diário

de obra. O mesmo vale para o comprador que for

prejudicado pela pandemia e tiver que provar isso para se

livrar das prestações.

Na visão do juiz da 1ª Vara de Recuperações e falências do

Tribunal de Justiça de São Paulo, João de Oliveira Rodrigues

Filho, não há possibilidade na lei do distrato de o

consumidor pedir o desfazimento do contrato e ficar isento

da multa.

“Competiria ao inquilino procurar a imobiliária, o locador,

apontando que está com dificuldades no pagamento e

pedindo para conversar”, aconselha Eduardo.

Sobre os dispositivos legais, que asseguram os direitos dos

moradores, o professor sublinha que o Código Civil em seu

artigo 478, ao tratar das resoluções por onerosidade

excessiva, estabelece que, “se a prestação de uma das

partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema

vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos

extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a

resolução do contrato”.

Eduardo explica que a pandemia se trata, então, de um

caso imprevisível, provocado por força maior. O docente

lembra que a Lei do Inquilinato, de 1991, é uma lei

específica que traz em seu escopo apenas a menção à ação

revisional de contrato, que seria uma correção de preço de

mercado. O que não se enquadraria na situação atual de

pandemia. Assim sendo, aplicam-se as regras do Código

Civil.

Para dar maior garantia à negociação, Eduardo ainda frisa

que as partes devem incluir no contrato do aluguel um

aditamento contratual, no qual deverá ser especificada a

mudança no valor da mensalidade, bem como a vigência

deste período.

03/04 - Crise do coronavírus vai colocar lei dos distratos à

prova – Estado de S. Paulo

A crise gerada pelo novo coronavírus deve ser o gatilho

para uma nova leva de pedidos de distrato, isto é,

desistência do contrato de compra e venda de um imóvel

na planta, vista pela última vez durante a recessão. A

diferença é que agora, pela primeira vez, a Lei dos Distratos

(nº 13.786), sancionada em dezembro de 2018, será posta

em teste. Ela é a régua para que a Justiça decida quem tem

razão na hora de desfazer um contrato, mas pode haver

algumas resistências nos tribunais para sua aplicação.

A lei foi editada com o intuito de oferecer maior segurança

jurídica às incorporações imobiliárias, ao estabelecer

porcentuais de retenção e devolução quando o contrato for

encerrado, seja por inadimplência do comprador ou por

descumprimento de obrigações pelos incorporadores. A

questão é que ela é controversa entre juízes e

desembargadores. Uma parte deles considera que o texto

engessa as discussões, enquanto o melhor seria fazer a

análise caso a caso.

"Para alguns, ela não protege o consumidor e trata

igualmente as partes desiguais", diz o advogado Theo

Keiserman de Abreu, sócio do Campos Mello Advogados. O

tema foi alvo de preocupação de representantes do setor

imobiliário em uma videoconferência promovida nesta

semana pela banca.

Notícias: Mercado Imobiliário
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No sábado, durante conferência com representantes do

varejo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que

o “empoçamento” de recursos nos bancos estaria

retardando a chegada de ajuda para quem precisa na crise.

Por isso, a aposta do governo é permitir que o BC negocie

diretamente carteiras de crédito e títulos de empresas. A

medida está prevista na PEC do “orçamento de guerra”, que

já foi aprovada pela Câmara e precisa do aval do Senado.

A assessoria da Febraban diz que não há uma contestação

ao ministro Guedes, mas “apenas um esclarecimento do

setor”. Além disso, a entidade diz que os bancos

internacionais cortaram as linhas para os bancos brasileiros,

o que diminuiu a oferta de recursos no mercado.

Para o diretor da consultoria Teros, Juan Ferres, não se trata

de falta de liquidez, neste momento, já que as captações

feitas pelos bancos aumentaram nos últimos dias. “Trata-se

de um problema operacional de avaliação de risco para

destravar o processo”, avalia o economista, que montou

uma plataforma em tempo real aberta na internet, com

dados do impacto da crise em diversos indicadores da

economia real. “Por mais que se injete liquidez, os bancos

estão tendo muita dificuldade para elaborar uma proposta

de crédito aos clientes, já que não há parâmetros para

precificar esse crédito”, disse.

O economista explica que nem os bancos nem as empresas

sabem ao certo quanto tempo e qual a intensidade da crise,

de modo que se torna difícil definir, por exemplo, qual

carência um estabelecimento irá precisar para poder

começar a pagar a dívida ou mesmo se esse

estabelecimento irá conseguir se manter depois da crise.

Essa incerteza levaria a um alongamento do tempo de

análise dos pedidos.

Segundo Ferres, a redução na concessão de créditos para

lojistas ou empresas pode ser vista, por exemplo, nos dados

de fluxo de operações de antecipação de recebíveis de

cartão de crédito. A queda decorre de dois fatores: falta de

recebíveis (e garantias) dessas empresas, já que o fluxo

financeiro habitual caiu entre 30% e 70%, dependendo do

setor; e da incerteza quanto à intensidade e duração da

crise ainda existente.

Endividamento

Pesquisa recente da Confederação Nacional de Comércio

(CNC) mostrou que em março o endividamento bateu

recorde: 66,2% dos trabalhadores possuíam dívidas entre

cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, crédito

consignado, carnês, financiamentos de carros,

financiamentos de imóveis. Embora mais endividadas, a

inadimplência das famílias estava relativamente estável, o

que deve mudar agora.

“Os bancos não querem dar dinheiro novo, nem querem

alongar. Querem comprar só títulos públicos. O BC tem de

reduzir mais os juros para os bancos ganharem menos

dinheiro ao comprarem os títulos públicos”, afirma Carlos

Thadeu de Freitas, economista-chefe da CNC.

06/04 - Cemex interrompe produção no México e retira

projeção para 2020 – Valor Econômico

A Cemex interrompeu a produção em suas fábricas

mexicanas até o fim de abril, por causa das restrições

impostas pelo governo ao funcionamento da indústria para

combater a pandemia do coronavírus. A companhia

anunciou que considera adiar alguns investimentos.

A fabricante de cimento retirou sua projeção para 2020 de

um volume de vendas entre estável e 2% maior.

A Cemex disse que está pronta para retomar as operações

sob rigorosas condições de segurança se seus produtos

forem necessários para atividades essenciais, ou se as

autoridades decidirem levantar a quarentena do setor de

construção mais cedo.

07/04 - Em meio à crise, bancos já receberam 2 milhões de

pedidos de renegociação – Estado de S. Paulo

A crise econômica provocada pela pandemia do novo

coronavírus já levou dois milhões de clientes a bater na

porta dos cincos maiores bancos do País para renegociarem

R$ 200 bilhões de empréstimos. O levantamento divulgado

ontem pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) não

informa, porém, o valor total que já foi negociado até agora

por Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander. O Itaú

Unibanco informou que aceitou apenas 5% dos 302 mil

pedidos que recebeu.

Pressionada por críticas de empresas e pessoas físicas sobre

dificuldades para negociar um adiamento nas prestações

em dois ou três meses, a Febraban afirmou que entende a

“ansiedade” de diversos setores, mas é “preciso

compreender que esse é um processo gradual e complexo,

que demanda diversas providências e, em muitos casos,

envolvem mudanças regulatórias”.

A associação cita como exemplo de mudanças de normas

que precisaram ser feitas a liberação de depósitos

compulsórios por parte do Banco Central. O compulsório é

formado por uma parte do dinheiro depositado nos bancos

pelos correntistas. Esses recursos são mantidos no BC e os

bancos não podem utilizá-los para fazer empréstimos, por

exemplo.

Até o momento, o BC anunciou a injeção de R$ 1,2 trilhão

no sistema financeiro (R$ 124 bilhões em compulsórios).

Parte dos recursos ainda depende de regulamentação para

começar, de fato, a chegar às instituições financeiras, mas o

BC tem afirmado que o mercado já “está líquido”. “Ao

contrário do que aconteceu na crise de 2008, desta vez, não

estamos observando um empoçamento, mas, sim, um

aumento substancial nas necessidades por recursos

líquidos, o que torna esta crise bem diferente da anterior”,

afirmou a Febraban na nota.

Notícias: Mercado Imobiliário
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Quais foram os principais procedimentos da JHSF com seus

funcionários e fornecedores?

Empregamos 3 mil pessoas. A nossa primeira preocupação

foi com as pessoas fora que voltaram de fora do País. Hoje,

temos parte dos funcionários trabalhando em home office.

Os do aeroporto e incorporadora seguem trabalhando, mas

obedecendo as diretrizes de distanciamento. Também

estamos imunizando funcionários com vacinas. A empresa

tem sido muito prudente com (a questão da) saúde.

Como a empresa vê a retomada das atividades?

Quem vai autorizar a volta não é a administração da

empresa, mas o poder público. Para nós, a saúde vem na

frente, mas temos um desejo de voltar à normalidade.

Esperamos fazer isso de uma forma bem segura. Olhando

para o que está acontecendo fora do Brasil, a gente já vê as

principais cidades chinesas e alguns outros países voltando

à normalidade. Talvez a diferença é o fato que as pessoas

(de lá) estão circulando com máscaras.

Em um cenário de retorno, o consumidor deve voltar às

compras?

O perfil de clientes que consome nosso tipo de produto

costuma ter maior disponibilidade de renda. As pessoas

precisam primeiro se sentir seguras para depois retornar à

normalidade, com suas rotinas e gostos. Eu consigo ver as

pessoas voltando a frequentar os nossos shoppings. Temos

a vantagem de que nossos dois principais shoppings – o

Cidade Jardim e o Catarina Fashion Outlet – são abertos,

com mais circulação de ar, então achamos que existe a

chance de uma retomada um pouco mais rápida (em

relação à concorrência).

Existe uma demanda reprimida de certos tipos de

consumo?

É só olhar o que está acontecendo na Ásia, onde as pessoas

já começaram a retomar o consumo. Olhe o setor de

serviços, por exemplo. Na situação em que estamos, eu tive

de cortar o cabelo do meu filho em casa, o que foi insólito.

Então, é algo que, assim que possível, as pessoas vão voltar

a fazer fora de casa. Já o setor de turismo vai ter uma

retomada um pouco mais lenta, mas as pessoas vão voltar a

fazer o que normalmente faziam. Eu, por exemplo, quero

logo voltar a viajar a trabalho e retomar a minha rotina de

até um mês atrás.

Mas certos setores não vão ser afetados por ferramentas

virtuais, como o de turismo de negócios?

Acho que a questão do medo (será superada) quando

tivermos um remédio ou uma vacina (para o coronavírus).

Enquanto não tivermos um ou outro, temos a situação que

está dada hoje (no turismo), tanto que a maioria dos hotéis

se encontram fechados. Quanto ao uso de ferramentas

(tecnológicas), como a videoconferência, não vejo guinadas

de comportamento – é algo que já existia e agora vai se

tornar mais proeminente. Eu acredito que a vida vai voltar

ao normal. E cada segmento vai tirar um aprendizado desse

período, vai tentar se reinventar.

07/04 - ‘Acredito que consumo vai voltar ao normal’, afirma

presidente da JHSF – Estado de S. Paulo

Chacoalhada pelo coronavírus, que afetou severamente

dois de seus negócios – o de shopping centers e o de

hotelaria –, o grupo JHSF, dono dos hotéis e restaurantes

Fasano e de centros comerciais como o Cidade Jardim, está

usando o período da pandemia para se reinventar.

Segundo Thiago Alonso Oliveira, presidente da JHSF, a

empresa está conseguindo fazer adaptações à sua atuação,

com descobertas especialmente na área digital.

Enquanto mantém seu aeroporto executivo e a área de

incorporação imobiliária em funcionamento, o grupo sabe

que depende do fim do período de isolamento para que o

cliente volte a circular pelos shoppings, a comer em

restaurantes e a se hospedar em seus hotéis. Embora

admita que o fator medo vá influenciar o consumidor por

um bom tempo, Oliveira diz que uma vacina ou um

tratamento para a covid-19 poderá mudar o jogo, fazendo

o mundo voltar ao “antigo normal”.

“Eu acredito que a vida vai voltar ao normal. E cada

segmento vai tirar um aprendizado desse período, vai

tentar se reinventar”, afirmou o executivo, nesta terça-feira,

7, em entrevista ao vivo ao Estadão.

Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista:

A JHSF atua em setores que são altamente impactados com

o coronavírus, como hotelaria e shoppings. Como a

empresa está se estruturando nesta crise?

Estávamos acompanhando os efeitos da crise já pelos

funcionários do grupo fora do Brasil. O fato de termos um

contato prévio do que estava acontecendo nos permitiu

sair na frente e organizarmos a empresa. Temos absoluta

normalidade no aeroporto executivo Catarina, mantendo o

protocolo de distanciamento. Em nossos projetos de

incorporação imobiliária, mantivemos as obras. A única

obra que tivemos suspensão temporária é da Fazenda Boa

Vista (interior de São Paulo), que está com uma taxa de

ocupação de moradores que nunca tínhamos visto.

Como está a questão específica dos shoppings?

Estamos acompanhando os decretos (das prefeituras e

governos de Estado). Nem shoppings nem restaurantes

foram absolutamente fechados. Nos shoppings,

mantivemos em funcionamento as atividades essenciais –

como farmácias e bancos. O grupo tem um braço digital, o

CJ Fashion, e a nossa atividade foi fortalecida nesse canal,

ajudando os lojistas a continuar a vender. Nos restaurantes,

tínhamos uma operação de delivery que estava restrita ao

Gero Panini, do Itaim (área nobre da capital paulista), que

foi ampliada. Não dá para dizer, claro, que essa atuação

online compense a suspensão temporária de nossas

atividades.

Notícias: Mercado Imobiliário
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A autorização do saque está na Medida Provisória (MP) 946,

editada na noite desta terça-feira. O texto também extingue

o Fundo PIS/Pasep, que recebeu depósitos até 1988 e está

em processo de descontinuidade. O saldo desse fundo, de

R$ 21,5 bilhões, será transferido para o FGTS e bancará

parte dos novos saques. Nada muda nos benefícios pagos

com recursos do PIS/Pasep, como o abono.

08/04 - Caixa vai oferecer mais de R$ 20 bi em crédito para

ajudar construtoras na crise – Estado de S. Paulo

A Caixa Econômica Federal prepara para amanhã o anúncio

de um 'super pacote' voltado às construtoras com mais de

R$ 20 bilhões em crédito e uma lista de cerca de dez

medidas para apoiá-las na travessia da crise, apurou o

Broadcast. Além dos recursos, que incluem linhas de capital

de giro, o banco também deve oferecer carência de ao

menos 90 dias.

Em troca da ajuda, a Caixa exigirá que as construtoras não

demitam durante a crise. Estima-se que mais de um milhão

de empregos sejam garantidos com as ações.

Antes esperado para hoje, o pacote de ajuda ao setor de

construção civil foi adiado para amanhã. A mudança de

calendário, de última hora, ocorreu por conta da

necessidade de operacionalizar o auxílio emergencial

mensal de R$ 600,00 que será pago a trabalhadores

informais, autônomos e desempregados durante a crise do

coronavírus.

A Caixa já contabilizou 25,1 milhões de cadastros

finalizados para ter acesso à ajuda emergencial, conforme

balanço até às 16 horas de hoje. Do total, 39,3% das

pessoas que registraram o pedido optaram pela poupança

social do banco público para receber os R$ 600,00, que

serão pagos por três meses.

Em outras frentes, a Caixa já anunciou R$ 111 bilhões em

linhas de crédito para apoiar empresas e indivíduos durante

a crise deflagrada pelo novo coronavírus. Além disso, o

banco tem ofertado carência e reduzido os juros de

diversas linhas, incluindo as mais caras voltadas às pessoas

físicas.

Do lado do crédito, o foco do banco é, sobretudo, as

pequenas e médias empresas, foco da gestão atual,

capitaneada por Pedro Guimarães, escolhido para

comandar a Caixa no governo de Jair Bolsonaro. Agora, a

instituição amplia o escopo, incluindo construtoras, que são

parceiras presentes do banco, que detém cerca de 70% do

crédito imobiliário no País.

E o que a JHSF está aprendendo nessa crise?

A gente tem um braço da empresa que vinha trabalhando

em digitalização de processos. Temos 20 projetos de

digitalização, sendo que 3 deles já estão lançados. Os

outros estão ganhando mais velocidade. Migramos cada

vez mais para um híbrido de atuação física e digital. Por

conta da situação de curto prazo, estamos num período

muito digital. Isso está nos dando a oportunidade de

experimentar, o que tem gerado um bom retorno para

entendermos o que estava na direção correta e o que

precisa de correção de rota.

08/04 - Empresas conseguem na Justiça renegociar

contratos – Valor Econômico

Empresas têm conseguido, na Justiça, renegociar contratos.

Magistrados autorizaram a redução de alugueis e a

suspensão de dívidas, até mesmo de aquisição de

participação acionária. Entendem ser necessária a

intervenção do Judiciário neste momento de crise. Um

deles, o desembargador Cesar Ciampolini, do Tribunal de

Justiça de São Paulo (TJ-SP), chegou a comparar a situação

gerada pelo coronavírus a estado de guerra.

A principal demanda trata de contratos de locação. Há uma

série de ações ajuizadas por locatários para suspender ou

reduzir os pagamentos durante o período de pandemia.

Mas, sobre esse tema especificamente, não há

unanimidade. Existem ao menos cinco decisões proferidas.

Em três delas os juízes concordaram e em duas negaram os

pedidos — uma delas de segunda instância.

A decisão foi proferida pela 36ª Câmara de Direito Privado

do TJ-SP. Os desembargadores negaram o pedido de uma

concessionária de veículos para suspender por quatro

meses o aluguel do imóvel onde funciona o negócio. A

empresa alegou, no processo, que está com as atividades

paralisadas em razão da quarentena determinada pelo

Poder Público.

09/04 - Saque de R$ 1.045 do FGTS deve zerar 80% das

contas – Valor Econômico

O governo autorizou ontem um novo saque do Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de até R$ 1.045 por

trabalhador, a ser pago do dia 15 de junho a 31 de

dezembro. Com isso, estima que 80% das contas,

pertencentes a 30,7 milhões de pessoas, terão o saldo

zerado.

A medida encerra a “primeira onda” de ações destinadas a

combater os efeitos da covid-19 sobre a economia, disse o

secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo

Guaranys. Serão injetados R$ 36,2 bilhões na economia.

“Não somos país com muitos recursos”, disse. “Temos que

otimizar recursos para atender a população da melhor

forma possível”, destacou.

Notícias: Mercado Imobiliário
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