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Aposentadoria
individual gera
renda baixa

Jancsó elogia sistema misto do Uruguai
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Contribuição tem que 
ir a 18% para garantir 
pensão equivalente a 
50% do salário

A privatização da aposentadoria 
no Chile – modelo para o ministro 
da Economia brasileiro, Paulo Gue-
des – não evitou o aumento das des-
pesas do governo para garantir um 
benefício mínimo, já que o dinheiro 
acumulado pelos aposentados não é 
suficiente para garantir uma renda 
decente.

A OCDE prevê que em regimes 
de capitalização individual (em que 

cada trabalhador deve acumular 
uma poupança para se aposentar) 
seria necessária uma taxa de con-
tribuição de 13% a 18% do salário 
durante um período de 40 anos. 
Mesmo assim, o aposentado fica-
ria com cerca de 50% da sua renda 
média enquanto trabalhava. O va-
lor pode chegar a 75% e até 90% da 
renda média se as aplicações tive-
rem rendimentos excelentes.

Em cinco países da América La-
tina analisados por Constatin Janc-
só, economista do Depec/Bradesco, 
apenas no Chile a aposentadoria é 
baseada totalmente em acúmulo 
de poupança em conta individual. 
México, Colômbia, Peru e Uru-
guai adotam um sistema misto de 
capitalização e repartição (em que 
o valor recolhido de trabalhadores 

ativos paga as pensões de quem já 
se aposentou).

O estudo mostra que, da mesma 
forma que países com regimes de re-
partição enfrentam desafios para re-
duzir o desequilíbrio dos sistemas de 
previdência, os países com regimes 
de capitalização individual precisam 
aumentar o acúmulo de poupança. O 
presidente do Chile, Sebastian Piñe-
ra, propôs o aumento da contribuição 
de 11% para 14%. No Peru também 

discute a possibilidade de se aumen-
tar o percentual mínimo.

O regime complementar existente 
no Uruguai, onde o sistema de repar-
tição é responsável por um benefício 
universal, mas as pessoas com renda 
mais elevada contribuem compulso-
riamente para o regime de capitaliza-
ção individual, é uma alternativa que 
combina custo de transição relativa-
mente menor com um limitador para 
o crescimento da despesa total e um 

incentivo para acumulo de poupança 
doméstica, analisa o economista do 
Bradesco.

Outro ponto destacado é a co-
bertura da população em idade ati-
va, pois baixa inclusão e elevada 
informalidade não só aumentam a 
despesa futura com benefícios não-
contributivos, mas também redu-
zem a receita previdenciária ou o 
acúmulo de poupança previdenciá-
ria corrente.

EUA completam 99 meses  
de criação de empregos

Bolsonaro acende luz amarela 
para venda da Embraer

Corte de R$ 8 no 
mínimo pode tirar 
R$ 5 bilhões  
da economia

Em mensagem postada no seu 
Twitter, o economista Márcio Poch-
mann afirma que, em 2019, o corte 
de R$ 8 no valor do salário mínimo 
imposto pelo presidente Jair Bolso-
naro poderá representar R$ 5 bilhões 
a menos em circulação no mercado 
interno, com ampliação da margem 
de lucro do patronato e redução de 
gastos públicos. “Ou seja, ricos mais 
ricos, pobres mais pobres”, conclui.

O Orçamento previa o aumento 
do salário mínimo de R$ 954 para 
R$ 1.006, mas, em seu primeiro 
ato de governo, Bolsonaro tirou R$ 
8 do trabalhador mais pobre, esta-
belecendo o valor de R$ 998 para 
o mínimo, a partir de 1º de janeiro 
deste ano.

MP entra com nova ação contra  
Pezão por improbidade

A geração de empregos nos Es-
tados Unidos em dezembro sur-
preendeu, com criação de 312 mil 
vagas, enquanto analistas espera-
vam 180 mil. Apesar disso, a taxa 
de desemprego subiu de 3,7% para 
3,9%, pois mais pessoas entraram 
no mercado de trabalho à procura 
de emprego.

Os EUA completaram 99 meses 
consecutivos de criação de postos 
de trabalho, o período mais longo 
desde o começo das estatísticas. 
Em 2018 foram criados 2,64 mi-
lhões de empregos, o terceiro me-
lhor ano desde a recessão de uma 
década atrás. Houve também au-
mento dos salários.

Os números poderiam indicar 
uma continuidade no aumento dos 
juros pelo Federal Reserve (Fed). 
Mas as declarações do presidente 
da instituição, Jerome Powell, em 
uma conferência em Atlanta, si-
nalizaram que o Fed pode esperar 
um pouco mais antes de elevar as 
taxas.

“Estaremos preparados para 
ajustar a política de forma rápida 
e flexível e usar todas as nossas 
ferramentas para apoiar a econo-
mia, caso isso seja apropriado”, 
disse Powell. “Particularmente 
com as leituras de inflação que 
estão vindo, seremos pacientes 
ao observarmos como a economia 
vai evoluir”, completou o presi-
dente do Fed, que respondeu de 
maneira curta se renunciaria ao 
cargo caso o presidente Donald 
Trump pedisse: “Não.”

Com isso, os mercados de ações 
dispararam. A Bolsa de Nova York 
subiu 2,81%, e a Nasdaq, 3,94%. 
Segundo a Mapfre Investimentos, 
há sinais cada vez mais eviden-
tes de desaceleração da economia 
norte-americana. Isso fica notório 
nos dados de vendas varejistas, de 
produção industrial, do mercado 
imobiliário e de confiança do con-
sumidor. A criação de empregos 
acima do esperado, porém, vai na 
contramão desses indicadores.

Em rápida entrevista na Base 
Aérea de Brasília, o presidente Jair 
Bolsonaro criticou os termos da pro-
posta final da chamada fusão entre 
Embraer e Boeing. “A Embraer eu 
tenho acompanhado (...) Nós não po-
demos, lógico que nós precisamos, 
seria muito bom essa fusão, mas nós 
não podemos, como está na última 
proposta, não é? Daqui a cinco anos, 
tudo pode ser repassado para o outro 
lado”, afirmou com ar de dúvida.

“A preocupação nossa é essa, é 
um patrimônio nosso, sabemos da 
necessidade dessa fusão, até para 
que ela consiga a competitividade, 
não venha se perder com o tempo”, 
complementou Bolsonaro. A União 
detém uma ação especial (golden
share) que lhe dá poderes de veto 

sobre decisões estratégicas da em-
presa brasileira. Após a declaração, 
as ações da Embraer desabaram e 
fecharam o pregão em queda de 
5,25%, maior baixa do dia na Bolsa 
de Valores paulista.

A dúvida de Bolsonaro reflete 
discussões travadas no meio mi-
litar sobre a conveniência da ven-
da, pelo menos da forma como foi 
anunciada. A empresa é importante 
para a área de segurança nacional. 
O temor é que a produção de aero-
naves comerciais seja levada para 
os Estados Unidos, esvaziando o 
polo aeronáutico brasileiro.

Os termos aprovados definem 
que a parte da aviação comercial 
da Embraer será comprada pela 
Boeing, que ficará com 80% da 

empresa a ser formada, chamada 
de NewCo. Oficialmente, a transa-
ção foi anunciada como uma fusão. 
Se aprovado o negócio, a Embraer 
receberá US$ 4,2 bilhões e fica-
rá com 20% da nova companhia. 
A empresa norte-americana ficou 
com a opção de comprar o restante 
das ações por US$ 1,05 bilhão.

As empresas também chegaram 
a um acordo sobre os termos de 
uma associação para promover e 
desenvolver novos mercados para o 
avião multimissão KC-390, desen-
volvido pela Embraer Defesa e Se-
gurança para o governo brasileiro. 
De acordo com a parceria proposta, 
a Embraer deterá 51% de participa-
ção na joint venture e a Boeing, os 
49% restantes. Página 6

O Ministério Público do Rio de 
Janeiro (MPRJ) ajuizou uma nova 
ação civil pública contra o ex-go-
vernador do estado Luiz Fernando 
Pezão (MDB). Dessa vez, ele é 
acusado de improbidade adminis-
trativa por ter recebido R$11,4 mi-
lhões da Federação das Empresas 
de Transportes de Passageiros do 
Rio de Janeiro (Fetranspor) para 
atuar em favor dos interesses da 
entidade.

Também figura como réu na ação 
o ex-dirigente da Fetranspor, José 
Carlos Lavouras, que teria sido res-
ponsável por assegurar rotina de 
pagamentos de vantagens ilícitas. O 
MPRJ sustenta que Pezão indicou o 
então servidor público Luiz Carlos 
Vidal Barroso e o ex-secretário de 
obras do estado Hudson Braga para 
operacionalizar o recolhimento da 

propina. Os dois também são réus 
na ação civil pública.

Pezão está preso desde de novem-
bro, quando foi alvo de um desdo-
bramento da Operação Lava Jato. 
Seu mandato foi encerrado sob a 
liderança do então vice-governador 
Francisco Dornelles (PP), que na 
quarta-feira participou da cerimônia 
que transferiu o cargo de governador 
para Wilson Witzel (PSC).

De acordo com o MPRJ, investi-
gações revelaram que, ao assumir o 
governo fluminense, Pezão também 
passou a liderar a organização cri-
minosa estruturada por seu anteces-
sor, o ex-governador Sérgio Cabral 
e manteve o seu funcionamento. 
Cabral está preso desde novembro 
de 2016 e já tem nove condenações 
com penas que somam quase 200 
anos de prisão.
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O Grupo de Economia da 
Energia (GEE) da UFRJ vem 
discutindo internamente, ao 
longo do ano (2018), as trans-
formações no setor energético 
– tanto no campo das inovações 
tecnológicas quanto no âmbito 
das estratégias empresariais e 
das políticas públicas, dentro 
do movimento mundial deno-
minado de Transição Energé-
tica. Essas transformações tra-
zem uma riqueza nas agendas 
de pesquisa.

De fato, o uso da energia 
está em franca transformação. 
Sistemas elétricos inteligentes 
(smart grids), carros elétricos 
em substituição aos conven-
cionais a combustão, cidades 
com uma grande quantidade de 
sensores e aparatos elétricos, 
novas tecnologias de geração 
de eletricidade (sobretudo re-
nováveis), competindo com as 
tradicionais e assim por diante.

Ou seja, os países ricos nos 
apresentam uma verdadeira 
engenharia de inovações dis-
ruptivas que já estão invadindo 
a nossa forma de viver. O que 
se apresenta é um mundo cada 
vez mais digital e robotizado 
sob pinceladas “verdes”.

As agendas dos reguladores 
também se tornam bem mais 
complexas, assim como as roti-
nas das indústrias. Não temos a 
mínima ideia, por exemplo, de 
como serão as modalidades de 
trabalho daqui a 25 anos, desde 
a produção de um saco de bis-
coitos até a mobilidade urbana.

“A mudança é a lei da vida. 
E aqueles que apenas olham 
para o passado ou para o pre-
sente irão com certeza perder o 
futuro.” John Kennedy

No caso da indústria da ener-
gia, há transformações muito 
rápidas como nunca visto antes. 
Mas todas essas mudanças são 
movidas por um drive exóge-

no ao setor energético, as Mu-
danças Climáticas. Segundo 
os cientistas, os países devem 
desenvolver esforços para uma 
meta limite de aquecimento 
global de 1,5 graus Celsius. Os 
2º C, antes considerados como 
meta já não são mais seguros 
para a humanidade, sendo pre-
judiciais aos ecossistemas no 
mundo todo.

Os especialistas em clima 
já sinalizaram que os riscos 
de mudanças climáticas sem 
controle podem ameaçar, no 
mínimo, 20% do PIB mundial. 
A transição para uma economia 
de baixo carbono é um desafio 
que vem exigindo ações tanto 
por parte das instituições priva-
das, quanto por parte das públi-
cas. Os problemas decorrentes 
do aquecimento global se cons-
tituem na principal evidência 
das mudanças climáticas.

O mundo empresarial já es-
tabelece em seus planos de ne-
gócios estratégias que atendam 
às exigências dos organismos 
ambientais internacionais evi-
tando, assim, as barreiras co-
merciais nos mercados impor-
tadores e exportadores globais. 
As questões ambientais não 
são mais discutidas dentro de 
um ambiente que atenda às de-
mandas sociais locais. Elas já 
geram pressões do mercado no 
mundo corporativo. Os acordos 
que buscam a diminuição do 
aquecimento global já impac-
tam o comércio internacional.

Cumpre destacar, no entan-
to, que, mesmo com todo esse 
ambiente global de mudanças 
climáticas atingindo, inclusive, 
o mundo dos negócios, a Agên-
cia Internacional de Energia 
(AIE) divulgou em julho deste 
ano o relatório World Energy 
Investment 2018, que traz aná-
lises inquietantes.

O investimento global em 

energia renovável caiu 7% em 
2017 e, em contrapartida, o 
investimento em combustíveis 
fósseis cresceu, mesmo com a 
geração de eletricidade atrain-
do mais capital do que a indús-
tria de petróleo e gás natural.

O próprio relatório traça 
um diagnóstico buscando ex-
plicar esses resultados, como: 
a retomada da indústria do 
Xisto nos EUA; o aumento 
dos investimentos no setor 
petrolífero pelas empresas 
petrolíferas; o aumento de 
plantas de geração a combus-
tível fóssil na Ásia; o corte 
de subsídios em novos proje-
tos de energia solar da China 
(cuja participação no investi-
mento global em energia so-
lar fotovoltaica beira a 40%); 
maturidade tecnológica de 
fontes como a eólica e solar 
com a diminuição dos custos 
de capital dessas fontes como 
painéis solares e turbinas eó-
licas; e queda dos investimen-
tos em geração hidrelétrica. O 
fato é que o crescimento da 
capacidade adicionada das re-
nováveis foi menor em 2017.

Sobre a evolução do uso 
do grande vilão da sociedade 
consumidora de fontes fós-
seis, o carvão, verifica-se que 
os investimentos em usinas de 
geração de eletricidade a car-

vão vêm caindo. Isso se deve 
à desaceleração na China, Ín-
dia e Sudeste Asiático (WEI 
2018). Mas é bom alertar que 
no mundo há novas plantas 
em construção, projetos para 
saírem das gavetas e usinas 
operando ainda com uma vida 
útil longa.

A velocidade das transfor-
mações no setor energético tem 
sido rápida, pois as mudanças 
vêm oferecendo amplo campo 
de oportunidades para novos 
mercados e novos investimen-
tos lucrativos. Mas o processo 
de transição energética, embo-
ra lento e gradual, parece não 
ter volta.

Os esforços para restringir 
o aumento da temperatura da 
Terra são enormes. Não faltam, 
políticas, diretrizes e acordos, 
buscando alterações na forma 
de gerar e usar a energia. O 
Acordo de Paris, aprovado em 
dezembro de 2015, e que en-
trou em vigor, oficialmente, em 
novembro de 2016, determinou 
metas para todos os 195 países 
signatários do acordo a partir 
de 2020.

Mas observa-se que há incer-
tezas quanto ao cumprimento 
dessas metas. As contestações 
do presidente norte-america-
no, por exemplo, em relação 
ao Acordo, trazem retrocessos 
significativos ao movimento 
global de mudanças climáticas 
e ainda influenciam outros pa-
íses a seguirem essa decisão, o 
que posterga as metas de con-
trole do aquecimento global.

Renato Queiroz
Mestre em Planejamento 

Energético pela Coppe/UFRJ e 
pesquisador associado do Grupo 

de Economia da Energia do 
Instituto de Economia da UFRJ.

Artigo publicado no Blog 
Infopetro.

Países ricos nos 
apresentam 
uma verdadeira 
engenharia 
de inovações 
disruptivas

Aproxima-se prazo 
prescricional para 
questionar Refis

Como se viu na última década, o Poder Públi-
co criou diversos programas de parcelamentos 
incentivados de débitos – Refis da Crise, Refis 
das Financeiras, Refis da Copa, Prorelit, PRT, 
Pert, PPI, PPD, PEP do ICMS, entre outros. À 
medida que surge um parcelamento novo, as 
normas se tornam cada vez mais complexas, de 
difícil aplicação e com consequências práticas 
nefastas a quem sair da linha. Para piorar o ce-
nário, o Fisco costuma adotar posturas tenden-
ciosas a fim de mitigar a perda com a arrecada-
ção por conta dos descontos concedidos.

A esse respeito, está próximo do fim o 
prazo para os contribuintes reaverem o que 
foi pago indevidamente diante das exigên-
cias decorrentes das posturas tendenciosas 
do Fisco Federal no Refis instituído pela Lei 
12.865/2013. Por meio desta Lei, havia sido 
reaberto o prazo para adesão ao programa de 
parcelamento incentivado da Lei 11.941/2009 
e se possibilitou às instituições financeiras a 
quitação de débitos relacionados a discussões 
judiciais específicas, com consideráveis des-
contos de multa e juros.

Em decorrência desse parcelamento, o Fis-
co Federal exigiu indevidamente o PIS/Cofins 
sobre os descontos de multa e juros obtidos – 
como costuma fazer, aliás, em relação a todos 
os descontos em parcelamentos incentivados. 
Além disso, exigiu no cálculo do parcelamen-
to os juros moratórios sobre as multas exone-
radas. O ambiente em relação a ambas as dis-
cussões é favorável ao contribuinte.

O entendimento da Receita Federal pela co-
brança do PIS/Cofins, consignado na Solução 
de Consulta  17/2010, é contrário à jurispru-
dência do Supremo Tribunal Federal (STF), 
a qual determina que, para fins de tributação 
dessas contribuições, é necessária a configu-
ração de ingresso financeiro que se integre 
ao patrimônio na condição de elemento novo 
e positivo. Se o perdão em parcelamentos 
incentivados constitui apenas uma redução 
de dívida (redução de passivo), não havendo 
qualquer ingresso financeiro novo, não have-
ria que se falar em incidência do PIS e Cofins.

O Conselho Administrativo de Recursos Fis-
cais (Carf), órgão máximo de julgamento admi-
nistrativo federal, também já teve a oportunidade 
de julgar essa questão favoravelmente aos con-
tribuintes. Na mesma linha, foram prolatadas de-
cisões judiciais recentes que afastaram a tributa-
ção. Portanto, caso o contribuinte tenha sujeitado 
os abatimentos recebidos em parcelamentos in-
centivados à tributação do PIS e Cofins, é possí-
vel reaver os valores pagos indevidamente a tais 
títulos. A pretensão de reaver esses valores em 
relação ao Refis da Lei 12.865/2013 tem prazo 
até 25 de janeiro de 2019.

Outra discussão relevante refere-se à forma 
de cálculo adotada pela União Federal para a 
composição das parcelas a serem pagas no Re-
fis. De acordo com o entendimento fazendário, 
são devidos os juros sobre as multas exonera-
das no programa de parcelamento incentivado.

O incoerente entendimento é contrário à ló-
gica de que o acessório segue o principal, eis 
que, se a multa foi cancelada ou reduzida, os 
juros também deveriam ser, já que não haveria 
mora em relação ao que deixou de existir.

Em recente julgado, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) afastou a incidência dos juros so-
bre as multas perdoadas, conferindo respaldo 
à pretensão dos contribuintes para reaverem o 
que pagaram indevidamente. O prazo final para 
exercer o direito de reaver tais valores depende 
de como o contribuinte aderiu ao parcelamento.

Enfim, o fato é que os valores envolvidos 
nas duas discussões podem ser consideráveis 
e devem ser tratados com relevante urgência, 
especialmente em razão do prazo prescricio-
nal para reaver os valores pagos nos parcela-
mentos da Lei 12.865/2013.

q  Rubens Souza
Coordenador de Contencioso Tributário do 

WFaria Advogados.

Transição energética: lenta, gradual e irrestrita

Investimentos 
não estão 
incluindo 
avaliações de 
risco de TI

As empresas de hoje es-
tão inovando nos modelos de 
negócios, produtos, serviços e 
engajamento do cliente, incre-
mentando as operações em mer-
cados e setores. Grande parte 
dessa inovação é impulsionada 
pela adoção em grande escala 
de tecnologias emergentes. Esse 
movimento tornou-se uma fonte 
de valor, medida por uma to-
mada de decisão mais rápida ou 
pelo incremento de receita, uma 
antítese aos projetos tradicionais 
que normalmente duram meses 
ou anos.

O uso de tecnologias emer-
gentes como internet das coisas, 
impressão 3D, automação cog-
nitiva e blockchain pode levar 
a um desempenho inovador e 
a um crescimento significativo 
das empresas. Cabe ressaltar que 
elas terão um impacto grande 
nos negócios nos próximos anos, 
o que inclui a alteração da forma 
de funcionamento das indús-
trias como, por exemplo, a da 
mídia (gravadoras, locadoras de 
vídeo e jornais), passando pela 
digitalização e automação que 
transformam modelos operacio-

nais, chegando aos dispositivos 
móveis e análises de dados que 
geram o engajamento do cliente 
com as empresas.

O processo pelo qual as em-
presas avaliam, selecionam, in-
vestem e implantam essas novas 
ferramentas tem um papel fun-
damental no diferencial compet-
itivo, crescimento de mercado, 
mas também nas perdas mon-
etárias, baixas contábeis e danos 
à reputação. Ao passo que criam 
grandes oportunidades, essas 
tecnologias emergentes apre-
sentam muitos desafios e trazem 
algumas consequências ainda 
desconhecidas quando compara-
das a outras ferramentas mais 
maduras como aplicativos, mí-
dia social, dispositivos móveis e 
computação em nuvem.

Nesse sentido, se não bem 
planejado, esse modelo disrup-
tivo apresenta alguns riscos sig-
nificativos que podem mais do 
que compensar quaisquer bene-
fícios. Além de ser um fator críti-
co para o negócio, compreender 
quando, como, por que e quais 
delas devem ser implementadas 
é fundamental para minimizar 

essas intercorrências. Nessa cor-
rida pela busca da inovação e 
para ter o controle das tecnolo-
gias emergentes, é fácil deixar 
a governança de lado. Vale aqui 
apontar que isso pode levar a 
custos relevantes.

As características únicas das 
tecnologias emergentes – como 
as diversas aplicações, inúmeras 
preocupações com relação às 
novas capacidades, a necessi-
dade de engajamento público e o 
desafio da coordenação entre os 
atores da governança – criam a 
necessidade de uma nova abord-
agem de governança e uma nova 
lente através da qual é possível 
ver o gerenciamento de riscos.

Há evidências de que as orga-

nizações ao redor do mundo es-
tão fazendo investimentos signif-
icativos e adotando tecnologias 
emergentes, mas não as incluindo 
em avaliações de risco de TI. Isso 
pode levar a uma exposição sig-
nificativa, pois há muitos riscos 
internos como o desalinhamento 
com estratégia da empresa, falta 
de financiamento adequado e de 
apoio executivo, retornos insufi-
cientes (ROI) e o medo do fra-
casso, além de externos como 
regulamentações inconsistentes 
e inexistentes, perda do valor da 
marca e a evolução constante dos 
riscos.

Estabelecer uma base con-
ceitual de governança que aceite 
plenamente as tecnologias dis-
ruptivas e que estimule a inova-
ção enquanto garante que os 
riscos sejam identificados e ge-
renciados é fundamental para a 
capacidade de uma organização 
sobreviver e prosperar em um 
mundo digital.

q  Claudio Soutto
Sócio-líder de consultoria em 
Tecnologia da Informação da 

KPMG.

As empresas estão preparadas para a próxima onda tecnológica?
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Liberais rejeitam  
competição e livre mercado

O superministro Paulo Guedes nem tinha tomado posse 
quando falou grosso com empresários. Disse, na casa dos 
industriais, que, se fossem bonzinhos, tiraria 30% das re-
ceitas do Sistema S (Sesi, Senac etc.); se não negociassem, 
perderiam 50%.

O tom continuou no discurso de posse. Atacou os inte-
grantes do Judiciário e do Legislativo, atribuindo ao priv-
ilégio destas castas boa parte dos problemas da Previdên-
cia brasileira (os militares foram deixados de fora; apesar 
do apelido de Beato Salu, Guedes sabe onde pisa).

Até agora, falta ao ministro autocrítica. Nem uma pala-
vra, nem uma linha escrita sobre o maior privilegiado no 
Brasil nos últimos, ao menos, 50 anos: o setor financeiro. 
E a palavra autocrítica é usada aqui porque Paulo Guedes 
é um ilustre integrante do grupo. Foi fundador do Banco 
Pactual e dirigia uma administradora de recursos até ser 
cotado para integrar a equipe de Bolsonaro.

O ministro não atacou os privilégios do setor financeiro, 
mas já deu a entender como será sua atuação na área. Disse 
que o BNDES deve devolver R$ 200 milhões que restam 
de empréstimo feito pelo Tesouro (o que equivale dizer 
que o banco de investimento caminha para o velório) e que 
pretende “desestatizar o mercado de crédito”. A tradução 
é: tirar os bancos estatais da corrida, deixando pista livre 
para as instituições privadas. É um interessante caso de 
um orgulhoso integrante da Escola de Chicago que é con-
tra a competição.

Guedes não está sozinho. A cartilha elaborada pela 
Federação dos Bancos (Febraban) para explicar por que a 
culpa dos juros altos é dos outros vai na mesma direção. 
Concentração e competição não são decisivos, garante a 
entidade.

“Embora mercados menos concentrados, em geral, se-
jam mais competitivos, a competição pode, sim, existir 
mesmo em mercados concentrados. O mercado brasileiro 
já foi menos concentrado e nem por isso as taxas eram 
mais baixas. Ao contrário, no passado, em vários momen-
tos as taxas chegaram a ser muito mais elevadas do que o 
são hoje”, sustenta a Febraban.

“O fato é que a concentração elevada tende a ser uma 
situação normal no setor bancário na maioria dos países. 
Num estudo de 2017, do Banco Central, concluiu-se que 
não se observa relação entre concentração e spreads” 
[grosso modo, diferença entre o que os bancos pagam e 
cobram de juros].

Assim, nesse mundo sui generis, instituições financei-
ras – exemplo maior do capitalismo liberal – desmontam 
a tese do livre mercado. Mais competição não implica 
menores preços (juros). Milton Friedman, guru de Guedes 
e dos Chicago Oldies, deve estar exibindo, onde quer que 
esteja, um sorriso amarelo.

Vitória do contribuinte
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) re-

comendou à Receita Federal do Brasil que siga a decisão 
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no jul-
gamento do Recurso Especial 1.221.170/ PR. O STJ con-
firmou interpretação do conceito de insumos para PIS e 
Cofins já adotada em instâncias inferiores e também no 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

O que está em jogo é a possibilidade de abater créditos 
a partir de insumos utilizados na produção de determinado 
bem. Ou seja, reduzir o pagamento de impostos cumula-
tivos, o que vinha sendo interpretado pelo leão da Receita 
de forma desfavorável ao contribuinte – como sempre.

“Na prática, além da dispensa de contestar e recorrer 
pela PGFN, a Receita Federal do Brasil também deve de-
ixar de promover a glosa de créditos exclusivamente com 
base na interpretação restritiva do conceito de insumos 
previsto nas Instruções Normativas, mas sim levar em 
consideração os critérios de essencialidade e relevância”, 
destaca Fábio da Silva Oliveira, sócio da auditoria e con-
sultoria De Biasi.

Reunião ministerial
Se Queiroz for laranja da Família Bolsonaro, o caso 

dele ficará a cargo do ministro Moro (Coaf), do minis-
tro da Saúde, Mandetta, ou da ministra Tereza Cristina, da 
Agricultura?

Rápidas
Jovens empresários do município do Rio de Janeiro 

podem inscrever seus projetos no programa de em-
preendedorismo Shell Iniciativa Jovem. É preciso ter 
entre 20 e 34 anos, ensino médio completo e compro-
var residência fixa na cidade. As inscrições devem ser 
feitas no site www.iniciativajovem.org.br/cadastro/ *** 
As duas primeiras edições do ano da Feira Caxias Shop-
ping ocorrerão neste domingo e no dia 20, das 12h às 
18h, com produtos naturais, incluindo Pancs (plantas 
alimentícias não convencionais).

Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda. (“Sociedade”)
CNPJ/MF:20.909.371/0001-06 - NIRE: 33.2.0867698-5

Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senho-
res sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser rea-
lizada à 11:00hs do dia 11/01/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, 
sala 402, Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: (i) Consignar a cessão e transferências de quotas dos sócios; e (ii) Altera-
ção da diretoria. Em obediência ao art. 1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 
10.406, de 10/01/2002), a Assembleia de Sócios instala-se, em primeira cha-
mada, com 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer 
número. Os Sócios que não puderem comparecer na data e no horário marca-
dos poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos 
através de outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e dos 
atos autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente 
com a ata da respectiva Assembleia de Sócios. Rio de Janeiro, 03/01/2019. 

Rafael Pesce - Diretor - Stig Projetos e Consultoria de Energia Ltda.

BOLSONARO ‘SE EQUIVOCOU’ AO ANUNCIAR MUDANÇAS TRIBUTÁRIAS

Governo ‘bate cabeça’ sobre e IOF e IR
O aumento da alíquota do 

Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF) e a redução 
da faixa mais alta da tabela 
de Imposto de Renda, como 
parte das  mudanças tributá-
rias anunciadas nesta sexta-
feira pelo presidente Jair 
Bolsonaro , não ficaram bem 
claras. Como outras medidas 
anunciadas, porém, o caso 
dos impostos mostra contra-
dições dentro do governo. 
Isso porque, caso efetiva-
mente adotadas vão penali-
zar quem ganha menos e be-
neficiar as classes mais altas. 

No final da tarde, o mi-
nistro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, afirmou que 
Bolsonaro “se equivocou” e 
que não haverá aumento da 
alíquota de IOF. Acrescen-
tou que a medida relativa ao 
IR é ainda “uma ideia”. An-
tes do ministro, o secretário 
especial de Receita Federal, 
Marcos Cintra, disse que o 
governo não elevará a alí-
quota do IOF. 

Confusão

“Nos preocupa a redução 
da alíquota do IR sobre as 
classes mais altas, conco-
mitantemente com a falta de 
recuperação da defasagem 
de mais 80% dessa mesma 
alíquota de IR. Ela continua 
penalizando essencialmente 
quem tem vínculo empre-
gatício”, diz Vilson Antonio 
Romero, assessor de Estudos 
Socioeconômicos da Asso-

ciação Nacional dos Audi-
tores-Fiscais da Receita Fe-
deral  (Anfip). “Mas parece 
que estão batendo cabeça.”

Para ele, a medida sobre 
o IR seria um contrassen-
so, pois “vai na contramão 
do que se precisa”, que é a 
arrecadação, reduzindo o 
imposto para quem ganha a 
partir de R$ 4.664,68, que 
hoje é taxado em 27,5%. 
“O assalariado não tem 
como fugir da tributação. E 
o que ganha menos de R$ 
4.664,68 vai continuar pa-
gando a mesma alíquota.” 
Segundo ele, o IBGE con-
sidera membro da classe A 
quem ganha acima de 20 
salários mínimos, hoje cer-
ca de R$ 19.960.

Para o economista Pedro 
Rossi, da Universidade Es-
tadual de Campinas (Uni-
camp), no fundo, o con-
junto das medidas tende a 
ser regressivo, penalizando 
quem ganha menos. “Não 
há dúvidas sobre isso. O IR 
no Brasil já tem problemas 
de regressividade, primeiro 
porque a alíquota máxima é 
baixa, perto de outros países. 
Mesmo os Estados Unidos, 
que não têm uma carga tri-
butária muito progressiva, a 
alíquota máxima é de 37%. 
No caso brasileiro, é de 
27,5% e a proposta é mudar 
para 25%, o que vai benefi-
ciar as camadas mais ricas 
da população. É muito claro 
o intuito regressivo e de con-
centração de renda.”

Balão de ensaio?

Bolsonaro afirmou que a 
majoração será de uma “fra-
ção mínima”. “Tudo me pa-
rece um balão de ensaio. Se 
houver pressão, talvez nem te-
nhamos nada nesse sentido”, 
avalia Romero. O presidente 
afirmou ainda que a incidên-
cia maior de IOF se dará em 
operações “no exterior”.

“É óbvio que vai afetar 
o crédito. O IOF é cobrado 
quando há o financiamento, 
aplicação financeira ou mo-
vimentação de um investi-
mento. Sem movimentação, 
não há IOF. Como vão co-
brar, se for no exterior, não 
sabemos”, diz o analista da 
Anfip.

O IOF incide no cartão de 
crédito, financiamento, pres-
tação de imóvel, venda de 
veículo, crédito consignado. 
“Ele recai sobre atividade e 
sobre operações financeiras 
que servem ao comércio, 
serviço, indústria, agricul-
tura, e por isso acaba sendo 
um imposto que tende a ser 
regressivo”, diz Pedro Rossi.

“Quem mais precisa de 
dinheiro para movimentar 
seu negócio vai ser penali-
zado com aumento do IOF. 
Mas, mais uma vez, estamos 
no aguardo da medida para 
ter uma posição mais sóli-
da”, acrescenta Romero.

Rossi lembra que, como 
incide sobre atividade eco-
nômica das empresas, o 
IOF “acaba sendo repassado  

para o consumidor final”. 
“Ou seja, o aumento do IOF 
tende a ser incorporado aos 
custos e repassados ao con-
sumidor. No fundo, é a so-
ciedade quem paga.”

Divergências

Mal começou o governo 
e os desentendimentos já 
aparecem. O presidente Jair 
Bolsonaro e o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, fi-
zeram um embate sobre a re-
forma da Previdência na pri-
meira reunião ministerial do 
governo, nesta quinta-feira.

Bolsonaro disse que es-
pera uma proposta “mais 
realista”, com chances de 
aprovação na Câmara. Gue-
des rebateu e defendeu uma 
“reforma de verdade ou re-
forma nenhuma”. Os relatos 
foram publicados pelo site O 
Antagonista.

Guedes afirmou que fa-
ria na próxima semana uma 
apresentação detalhada com 
a exposição de motivos. 
Bolsonaro, no entanto, optou 
por fazer sua própria exposi-
ção ao SBT. “O que nós que-
remos é aproveitar a reforma 
que está na Câmara, que co-
meçou com Michel Temer. A 
boa reforma é a que passa na 
Câmara e no Senado, e não 
a que está na minha cabeça 
ou na da equipe econômica”, 
disse. A orientação dentro do 
governo é não expor a diver-
gência para evitar que Bol-
sonaro se torne inflexível.

Ministro diz que embaixada em Jerusalém ainda ‘é um pensamento’
As contradições em torno 

de temas estratégicos come-
çam a se manifestar dentro 
do próprio Palácio do Pla-
nalto, revelando que o go-
verno Bolsonaro poderá ser 
marcado por conflitos inter-
nos. O ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), general Augusto He-
leno, afirmou nesta quinta-
feira (3) que a transferência 
da embaixada brasileira em 
Israel de Tel Aviv para Jeru-
salém “é um pensamento do 
presidente por enquanto” e 
deixou claro que há indefini-

ção sobre quando será feita; 
“se acontecer, será com pru-
dência”.

O ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), general Augusto He-
leno, ni mesmo dia, afirmou 
que não acredita que o Brasil 
corre risco de sofrer represá-
lias dos muçulmanos caso o 
Brasil decida transferir a em-
baixada do Brasil em Israel 
de Tel Aviv para Jerusalém.

O general minimizou as 
declarações de Bolsonaro, ao 
dizer que a transferência da 
embaixada “é um pensamen-

to do presidente por enquan-
to”. Ele acha que a questão 
não vai chegar ao ponto de 
acarretar represálias ao Bra-
sil, pois “se (a transferência) 
acontecer, vai acontecer com 
precaução e mostrando à co-
munidade árabe que a even-
tual transferência de sede da 
embaixada em Israel não é 
provocação”.

Diferentemente do aço-
damento do novo chanceler 
brasileiro e do próprio pre-
sidente, o general Augusto 
Heleno lembrou que a di-
plomacia brasileira sempre 

foi habilidosa e teve com-
petência para tratar do as-
sunto, declarações foram 
publicadas na edição desta 
sexta-feira do jornal Valor 
Econômico.

A indefinição sobre quan-
do será feita a transferên-
cia da embaixada brasileira 
de Tel Aviv para Jerusalém 
pode ser explicada pelos 
temores de, ao tomar a de-
cisão, o Brasil sofrer repre-
sálias comerciais de países 
árabes, que são grandes con-
sumidores de carne bovina e 
aves produzidas no Brasil.

Centrais criticam ida do registro 
sindical para Ministério da Justiça

A transferência da Coor-
denação-Geral de Registro 
Sindical para o Ministério 
da Justiça (MJ) - agora sob 
o comando do ex-juiz de 
primeira instância Sérgio 
Moro - é uma das alterações 
administrativas no campo 
trabalhista anunciadas esta 
semana pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro 
(PSL) que mais levantou 
críticas de centrais sindi-
cais e de especialistas do 
mundo do trabalho. 

A mudança está expressa 
na Medida Provisória (MP) 
870, publicada na última 
terça (1º), que alterou a es-
trutura administrativa do 
Poder Executivo federal, 
extinguindo, entre outras 
coisas, o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE). A 
pasta era responsável pelos 
registros e, diante da dis-
solução, as competências 
do MTE foram distribuí-
das para outros órgãos. O 
registro sindical é a inscri-
ção oficial das entidades de 
classe no âmbito estatal e 
tem o objetivo de impedir 
que mais de um sindicato 
represente uma mesma ca-
tegoria profissional.

Para o secretário-geral da 
Central dos Trabalhadores 
do Brasil (CTB), Wagner 
Gomes, a realocação dessa 
competência para o MJ traz 
riscos políticos no sentido de 

incentivar a criminalização 
da luta popular e sindical. 
Do ponto de vista funcio-
nal, o Ministério da Justiça é 
responsável por temas como 
o combate à pirataria, o en-
frentamento a organizações 
criminosas e o sistema pri-
sional.

 “Quando colocam a ques-
tão do registro pra pasta do 
Ministério da Justiça, eles 
querem insinuar exatamen-
te que (sindicato) é caso de 
polícia, que é um ‘bando de 
ladrões’. Esse é o simbolis-
mo. É querer desmoralizar o 
movimento sindical. Nada é 
feito de graça”, critica Go-
mes.

FGTS

Já na reforma adminis-
trativa do governo Bolso-
naro, houve ainda outras 
modificações no campo 
das questões trabalhistas: o 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) e o 
Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT) passaram a 
ser competência do recém-
criado Ministério da Eco-
nomia.

A pasta é comandada pelo 
economista neoliberal Paulo 
Guedes, que, assim como 
Bolsonaro, tem defendido 
uma flexibilização ainda 
maior dos direitos trabalhis-
tas.

Ataque cibernético 
pega políticos alemães

Documentos internos de 
partidos e detalhes pessoais de 
centenas de políticos alemães 
foram publicados no Twitter, 
segundo a emissora pública 
RBB. O ataque cibernético 
atingiu todas as legendas re-
presentadas no Parlamento, 
exceto a populista Alternativa 
para a Alemanha (AfD). Fo-
ram vazados dados confiden-
ciais de celulares, conversas 
privadas, endereços de políti-
cos e outros dados particula-
res, assim como documentos 
internos de partidos.

Preços na indústria 
recuam 1,54%

Influenciados pela redu-
ção dos preços dos derivados 
do petróleo e do álcool, além 
de outros produtos químicos, 
os preços da indústria fecha-
ram o mês de novembro com 
deflação (inflação negativa) 
de 1,54%, resultado inferior 
ao -0,68 de outubro. Esta foi 
a maior queda de toda a série 

histórica iniciada em janeiro 
de 2014. Com o resultado o 
indicador acumula no ano 
alta de 11,47%.

China:população  
cairá por volta de 2028

Novo relatório previu que a 
China terá uma população em 
declínio em torno de 2028, no-
ticiou o Beijing Youth Daily 
desta sexta-feira. Desde 2010, 
o número de chineses com 65 
anos ou mais aumentou 83,2 
milhões, com um crescimento 
médio anual de 2,08 milhões. 
Entretanto, a população abai-
xo de 15 anos diminuiu 90,17 
milhões, com uma redução 
média de 2,25 milhões por 
ano, disse o Instituto da Popu-
lação e da Economia Laboral 
da Academia Chinesa de Ci-
ências Sociais. A China está 
envelhecendo rapidamente. A 
população em envelhecimen-
to aumentou de 3,76% a 8,4% 
desde 2010, e a população total 
do país começará a apresentar 
um crescimento negativo por 
volta de 2028, de acordo com o 
relatório.
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04 A 23 DE JANEIRO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
04 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E 

DA COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, imple-
mentos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de 
peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção 
na fonte do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das 
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de dezembro/2018.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídi-

ca que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recur-
sos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mo-
biliários, exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo fi-
nanceiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio 
de dezembro/2018. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 

contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - 

PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de dezembro/2018, 
admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo em-
pregador doméstico.

OBSERVAÇÕES: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:
a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do Segu-

ro-desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em 

ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – INFORMAÇÃO AO MINISTÉRIO DO TRABA-

LHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram contra-
tos de trabalho temporários.

FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de tra-

balho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o 
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empre-
sa de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em 
até 2 dias após o término do contrato. 

Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de 
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se 
tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo 
final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período supe-
rior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.

FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, 
urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.

FATO GERADOR: Remuneração do mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Sefip deverá ser 

transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de 
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Sefip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho.

FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de dezem-
bro/2018.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregado-
res domésticos.

FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês 
de dezembro/2018.

SIMPLES DOMÉSTICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 13º SALÁRIO – ANO 2018 - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores domésticos.

FATO GERADOR: Remuneração do 13º salário correspondente a soma da 1ª + 2ª parcelas.
OBSERVAÇÕES: Será gerado um DAE – Documento de Arrecadação do eSocial específico 

para a folha de pagamento do 13º Salário, abrangendo as seguintes parcelas:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho.
Os valores do FGTS sobre a 2ª parcela e do Imposto de Renda retido na fonte serão recolhidos 

no DAE de dezembro do mesmo ano, juntamente com a folha do mês de dezembro.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 

ser antecipado.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PES-

SOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor 

devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico www.
esocial.gov.br.

O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem 

justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 

ser antecipado.
10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a 
beneficiário pessoa jurídica, no mês de dezembro/2018.

COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS e à RFB o registro 
dos óbitos ocorridos no mês de dezembro/2018, devendo constar da relação a filiação, a 
data e o local de nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato deve ser 
comunicado.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIFERENÇA – ANO DE 2018 - PESSOAS OBRIGADAS: 
Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 
que apuraram diferença por ocasião do pagamento do 13° aos empregados.

ESOCIAL – EVENTOS INICIAIS E DE TABELAS - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores 
optantes pelo Simples Nacional, Empregadores Pessoa Física (exceto doméstico), Produ-
tores Rurais Pessoa Física e Entidades Sem Fins Lucrativos.

FATO GERADOR: Transmissão dos eventos S-1000; S-1005; S-1010; S-1020; S-1030; 
S-1040; S-1050; e S-1070.

OBSERVAÇÕES: As informações relativas à identificação do empregador/contribuinte (S-
1000) devem ser enviadas previamente à transmissão dos eventos de tabelas (S-1005 
a S-1070). Ressaltamos que esta obrigação deve ser cumprida a partir das 8 horas desta 
data.

ESOCIAL – EVENTOS PERIÓDICOS - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades Empresariais com 
faturamento menor ou igual a R$ 78 milhões, em 2016, exceto as optantes pelo Simples 
Nacional, que constam nessa situação no CNPJ em 1-7-2018.

FATO GERADOR: Transmissão dos eventos S-1200; S-1210; S-1250; S-1260; S-1270; 
S-1280; S-1295; S-1298; S-1299; e S-1300.

OBSERVAÇÕES: Ressaltamos que esta obrigação deve ser cumprida a partir das 8 horas 
desta data. As ME e EPP não optantes pelo Simples Nacional que decidiram enviar as in-
formações de forma cumulativa devem observar este prazo para transmissão dos Eventos 
de Tabelas e Não Periódicos.

GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas 
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa 
entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de 
dezembro/2018.

IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos espe-
cíficos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.

FATO GERADOR: Apuração no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte 
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos 
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário trans-
portador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado como 
sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte 
rodoviário internacional de carga.

FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos du-
rante o mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física 
ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.

FATO GERADOR: Comercialização no mês de dezembro/2018, no mercado interno, dos com-
bustíveis relacionados anteriormente.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como 

aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com 
residentes ou domiciliados no exterior;

b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa 
e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e

c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a bene-
ficiários residentes ou domiciliados no exterior.

FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de 
dezembro/2018, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remune-
ração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecno-
logia; prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTA-
TIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e facultativos.

FATO GERADOR: Remuneração de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FA-
CULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e fa-
cultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.

FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de outubro, novembro 
e dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVI-
DENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: Pes-
soas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que 
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, 
os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física, 
as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado 
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas 
obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a 
receita bruta.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 

do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de 
R$ 78.000.000,00 no ano de 2016. As entidades promotoras de espetáculos desportivos 
deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização.

EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas ju-
rídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das 
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas 
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribui-
ções.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de novembro/2018.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabeleci-

mento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 

(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além 
da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a pres-
tar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:

a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de 
mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;

b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins  e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Re-

ceita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária 

substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebi-

do valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer 
modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que mante-
nha equipe de futebol profissional; e

h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja 
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2018. 
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes 

do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634/2016, com faturamento acima de 
R$ 78.000.000,00 no ano de 2016. As entidades promotoras de espetáculos desportivos 
deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias 
úteis após a sua realização. Essas entidades, em relação aos fatos geradores ocorridos em 
janeiro/2019, deverão transmitir a EFD-Reinf a partir das 8 horas do dia 10-1-2019, ainda 
que o faturamento seja inferior a R$ 78.000.000,00 no ano de 2016.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídi-
ca que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recur-
sos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mo-
biliários, exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio 
de janeiro/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 

contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de má-

quinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os 
fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetua-
ram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisi-
ção de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
18 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 

bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédi-
to, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, coope-
rativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos 
de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e asso-
ciações de poupança e empréstimo.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGA-

DAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição previdenci-
ária devida por seus cooperados contribuintes individuais.

FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de dezem-
bro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Emprega-
dores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.

FATO GERADOR: Remuneração de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pro-

dutor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o ad-
quirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pes-
soa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada 
dos empregados.

FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empre-

sas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenci-
ária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela 
contribuição substitutiva.

FATO GERADOR: Receita bruta do mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Em-

presa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, 
inclusive em regime de trabalho temporário.

FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no 
mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção 
das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associa-
ções, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais 
autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e 
condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direi-
to privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manu-
tenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria 
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a 
pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços 
profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.

FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de 
dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB – MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSO-
AS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb – Mensal.

FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – 

BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, 
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, 
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, 
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra 
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.

FATO GERADOR: Informações relativas ao 4º trimestre/2018.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, mensal-

mente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos Fi-
nanceiros.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos 
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, 
inclusive rendimentos do trabalho.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de dezem-
bro/2018.

OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e 
aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos 
pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, e ren-
dimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem 
prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remu-
neração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser 
recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, ban-
cos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fo-
mento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, coope-
rativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos 
de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e asso-
ciações de poupança e empréstimo.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
21 RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTABE-

LECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAS OBRIGADAS: A empresa contrata-
da para construir ou reformar creches e pré-escolas que optou pelo RET instituído pelos 
artigos 24 e 25 da Lei 12.715/2012, correspondente ao pagamento mensal unificado do 
IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à construção ou reforma.

FATO GERADOR: Receita auferida pela construtora em virtude da realização da referida cons-
trução ou reforma, no mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRI-
GADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da 
CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais, no 
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.

FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de dezembro/2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PES-

SOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 
10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/
Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.

FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem 
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes 
dessas operações, recebidas no mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno por-
te que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.

FATO GERADOR: Receita bruta do mês de dezembro/2018.
22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as 
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, in-
clusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de novembro/2018.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz. 
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresen-

tadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
23 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídi-

ca que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recur-
sos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mo-
biliários, exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio 
de janeiro/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 

contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

Correios terão 
agências dentro 
de lojas

Os Correios anunciaram 
nesta sexta-feira a implan-
tação das unidades modula-
res, conhecidas como store 
in store (loja dentro de loja). 
Serão licitados 27 lotes em 
11 estados. Os interessados 
em instalar os canais de aten-
dimento chamados de “Cor-
reios Aqui” podem enviar as 
propostas para os Correios 
até o dia 8 de março. O in-
vestimento mínimo exigido 
é de R$ 10 mil para um con-
trato de 5 anos.

Os Correios afirmam que 
essas unidades fazem parte 
de um processo de remo-
delagem da rede de atendi-
mento. O objetivo é fazer 
parceria com as lojas e esta-
belecimentos comerciais que 
tenham atividades não con-
correntes às dos Correios. 
Assim, as unidades utiliza-
rão as infraestruturas, conve-
niências e recursos humanos 
desses estabelecimentos.

Em outubro, os Cor-
reios anunciaram o fecha-
mento de 41 agências em 
imóveis alugados e próxi-
mas a outras unidades, com 
distância não superior a 2 
km. A estatal justificou que 
a desativação das unidades 
fazia parte de um “proces-
so de remodelagem da rede 
de atendimento, por meio 
da otimização e realocação 
dos recursos existentes, que, 
além de colaborar com a sus-
tentabilidade da empresa, 
resultará em melhorias no 
atendimento aos cidadãos”.

Os Correios informaram 
que novos modelos de aten-
dimento seriam implementa-
dos, com o objetivo de am-
pliar a rede de agências de 
12 mil pontos de atendimen-
to para aproximadamente 15 
mil até 2021. Uma das ino-

vações será a implantação de 
agências móveis de forma 
gradativa a partir deste ano.

Modelo novo

De acordo com a empre-
sa pública, a parceria a ser 
firmada entre o varejista e 
os Correios não é franquia, 
ou seja, o parceiro não será 
um franqueado. O modelo 
de atendimento a ser licitado 
contempla a permissão. Com 
isso, o futuro parceiro torna-
se um permissionário cujas 
regras a serem seguidas dife-
rem da franquia.

O varejista terá liberdade 
para contratar seus funcioná-
rios, que serão capacitados 
pelos Correios para o desen-
volvimento das atividades 
nas unidades. Haverá metas 
definidas, com o objetivo de 
estabelecer o nível de qua-
lidade mínima relativa ao 
serviço postal prestado pela 
unidade. O parceiro será au-
xiliado para que seu desem-
penho traga o retorno do in-
vestimento.

Segundo os Correios, o 
critério para escolha das 
localidades foi com base 
em estudo de mercado que 
apontou oportunidades de 
negócios para prestação de 
serviços postais.

“O modelo de canal de 
atendimento visa disponi-
bilizar os serviços postais 
em regiões que possuam 
demanda, tanto para expan-
são de mercado quanto para 
complementação dos canais 
atualmente instalados nas lo-
calidades”, informou. Os in-
teressados em abrir uma uni-
dade “Correios Aqui” podem 
enviar email para licitaco-
es@correios.com.br ou pelo 
telefone (61) 2141-6481.

Material escolar sobe 
1,02%, e fica abaixo  
da inflação de 4,32%

Levantamento produ-
zido pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia (Ibre) 
da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) mostrou 
que houve alta nos pre-
ços dos materiais escola-
res em comparação com 
o ano passado, mas que 
estes não superaram a in-
flação acumulada, medi-
da pelo Índice de Preços 
do Consumidor (IPC).

Entre janeiro e dezem-
bro de 2018, os materiais 
escolares subiram em 
média 1,02%, enquanto a 
inflação acumulada pelo 
IPC-S chegou a 4,32%. 
Essa alta de preços não 
leva em conta a variação 
dos livros didáticos e não 
didáticos.

Apesar do resultado, 
os pais precisarão efe-
tuar uma boa pesquisa 

de preços para economi-
zar nas compras, já que 
existe grande diferença 
de preço entre lojas. De 
acordo com o estudo feito 
pelo economista do Ibre, 
André Braz, os produ-
tos e serviços que apre-
sentaram alta, além dos 
materiais escolares, fo-
ram: o transporte escolar 
(5,19%), livros didáticos 
(0,50%) e os livros não 
didáticos (0,46%).

“Ao longo de janeiro, 
alguns desses itens po-
dem sofrer variação em 
função da procura, que 
se intensifica com o iní-
cio do ano letivo. De todo 
modo, a variação ficou 
bem abaixo da inflação 
acumulada no período”, 
explicou André Braz, 
coordenador do IPC do 
FGV Ibre.
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NEGÓCIO AINDA PRECISA DE AUTORIZAÇÃO DA ANEEL E DO CADE

Acionistas da Taesa aceitam compra 
de ativos de transmissão da Âmbar

A elétrica Taesa informou 
que seus acionistas aprova-
ram em Assembleia Geral 
Extraordinária a aquisição 
de ativos de transmissão de 
energia da Âmbar, controla-
da pela holding J&F, confor-
me fato relevante divulga-
do na noite de quinta-feira. 
Lembrando que a Âmbar 
passou a negociar a venda de 
seus ativos no setor de ener-
gia após o grupo J&F se ver 
envolvido nas investigações 
da Operação Lava Jato.

O negócio, orçado em 
mais de R$ 940 milhões, 
foi anunciado pela Taesa 
em meados de dezembro e 
envolve 100% das transmis-
soras São João (SJT) e São 
Pedro (SPT), além de fatias 
de 51% da Triângulo Minei-
ro (TMT) e da Vale do São 
Bartolomeu (VSB).

Controlada pela mineira 
Cemig e pelo grupo colom-
biano ISA, a Taesa informou 
à época que também assumi-
ria R$ 414 milhões em dívi-

das de longo prazo associa-
das aos empreendimentos. 
A maior parte das dívidas 
é junto à Caixa Econômica 
Federal, com taxa bem bai-
xa, grande parte com taxa 
de juros de 3,5% ao ano. As 
transmissoras adquiridas já 
possuem linhas em funcio-
namento.

Instâncias regulatórias

“É importante ressaltar 
que o fechamento e a con-
sumação da aquisição ain-
da estão sujeitos às demais 
condições precedentes, in-
cluindo, entre outras, autori-
zações regulatórias da Aneel 
e do Cade”, disse a Taesa 
no comunicado. A empresa 
citou ainda como condicio-
nantes o não exercício do 
direito de preferência por 
Furnas em relação às ações 
de emissão de TMT e o não 
exercício do direito de pre-
ferência por Furnas e Celg 
em relação à VSB.

Outra condição é a con-
firmação do cumprimento 
das obrigações previstas no 
acordo de leniência firma-
do pela J&F Investimentos 
e pelos vendedores, “in-
cluindo o compromisso de 
não serem propostas medi-
das indenizatórias ou san-
cionatórias contra a adqui-
rente e a não ocorrência de 
efeito material adverso.”

O diretor financeiro da 
Taesa, Marcus Aucélio, 
afirmou em meados de de-
zembro que a companhia 
prepara uma captação de 
cerca de R$ 850 milhões 
no primeiro trimestre de 
2019 para levantar recur-
sos para o pagamento da 
transação com a Âmbar e 
para quitar também uma 
compra de ativos da Ele-
trobras fechada pela com-
panhia em um leilão reali-
zado em setembro.

“Para pagar essa compra 
e mais os ativos da Eletro-
bras precisaríamos de em 

torno de R$ 1,25 bilhão, 
mas para fazer frente a esse 
pagamento precisaremos de 
R$ 850 milhões. O resto é 
caixa, a companhia tem um 
caixa muito alto”, explicou. 
“Nossa ideia é emitir debên-
tures, e a gente já começou a 
ver com os bancos”, disse na 
ocasião.

O fechamento da tran-
sação dependerá de ques-
tões como a inexistência 
de impedimentos legais ou 
efeitos materiais adversos 
relacionados aos ativos, 
bem como declaração do 
Ministério Público Federal 
(MPF) sobre o cumprimen-
to do acordo de leniência 
fechado pela J&F.

Os ativos adquiridos re-
presentam linhas de trans-
missão com 1.227 km de 
extensão, que adiciona-
rão ao portfólio atual da 
Taesa uma receita anual 
de 130,1 milhões de re-
ais (incluindo reforços em 
construção).

Rede chinesa de café afirma que irá ultrapassar Starbucks 
A start-up chinesa Lu-

ckin Coffee acredita que 
2019 será o ano em que 
ultrapassará a rede norte-
americana Starbucks e se 
tornar a cadeia de café mais 
popular do país. A rede chi-
nesa registrou uma expan-
são meteórica graças a seus 
descontos e serviços con-
venientes, abrindo 2.073 
lojas em 22 cidades de todo 
o país até o final de 2018, 
com quase 90 milhões de 
xícaras de café vendidas.

A start-up completou sua 

rodada de financiamento de 
Série B no valor de US$ 200 
milhões no fim do ano pas-
sado, elevando sua avaliação 
para cerca de US$ 2,2 bi-
lhões. O fundador e CEO da 
Luckin Coffee, Qian Zhiya, 
revelou que a marca plane-
ja abrir 2,5 mil novas lojas 
em 2019, totalizando 4,5 mil 
estabelecimentos até o final 
deste ano.

O plano de expansão indi-
ca a ambição do ano novo da 
companhia de superar a Star-
bucks para se tornar a maior 

cadeia de café na China em 
termos de números de lojas e 
xícaras de café vendidas.

A gigante norte-america-
na sediada em Seattle domi-
na o mercado chinês há mui-
to tempo, com mais de 3,6 
mil lojas no país. A Luckin 
Coffee começou sua opera-
ção experimental em janeiro 
do ano passado, vendendo 
café em lojas tradicionais e 
fazendo entregas.

Qian está otimista com 
as perspectivas de cresci-
mento do mercado de café 

na China, citando dados que 
mostram que as pessoas nos 
países asiáticos vizinhos, 
como o Japão e a Coreia do 
Sul, beberam em média cer-
ca de 200 xícaras de café em 
2017, enquanto na China fo-
ram apenas quatro xícaras. A 
empresa continuará a ofere-
cer subsídios para expandir 
sua participação no mercado 
e para nutrir uma cultura de 
consumo de café no país, 
que é um dos maiores consu-
midores de chá, disse Qian. 
Com agência Xinhua

 Petrobras admite 
vazamento de óleo  
na Bacia de Campos 

A Petrobras admitiu, em 
nota, que detectou uma 
mancha de óleo na Bacia 
de Campos, decorrente 
de vazamento de óleo em 
um dos tanques do FPSO 
Cidade do Rio de Janeiro 
(plataforma flutuante que 
produz, armazena e escoa 
petróleo e gás natural). Se-
gundo a estatal, o litoral do 
Rio não foi atingido. A em-
presa nega isso. 

Segundo a estatal, “80% 
da mancha já foram reduzi-
dos e não há qualquer possi-
bilidade de que ela venha a 
atingir o litoral, uma vez que 
o restante está a 130 km da 
costa”.

A unidade, que é afretada 
pela companhia e operada 
pela Modec do Brasil, en-
contra-se fundeada no cam-
po de Espadarte, a aproxi-
madamente 130 km da costa 
de Macaé, no litoral Norte 
do Estado do Rio.

A Petrobras sustenta, ain-
da, que a plataforma “já se 
encontrava com a produção 
interrompida desde julho de 
2018 para processo de des-
comissionamento (desativa-
ção da unidade)”.

De acordo com informa-
ções oficiais, “o Plano de 
Emergência foi imediata-
mente acionado por ambas 
as empresas (Petrobras e 
Modec) e medidas de con-
trole da situação foram 
tomadas, cessando o vaza-
mento”.

Três embarcações atuam 
na dispersão da mancha, cujo 
volume inicial foi estimado 
em 1,4 m³ de óleo (1.400 
litros). “Os órgãos regula-
dores foram devidamente 
informados e uma comissão 
de investigação irá apurar as 
causas do incidente em coo-
peração com a Modec”, con-
clui a nota da estatal liberada 
nesta sexta-feira. 

Risco hidrológico em energia exigiria R$ 4,2 bi das geradoras
As companhias elétri-

cas que travam uma briga 
judicial com o governo e a 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) contra 
custos com o chamado “ris-
co hidrológico” teriam que 
desembolsar  cerca de R$ 4,2 
bilhões para quitar débitos 
atuais suspensos por limina-
res, no caso de sucesso em 
uma proposta de acordo para 
encerrar a disputa, estimou 
nesta sexta-feira o chefe da 
Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE).

Se houvesse um acerto 
entre o governo ou regulador 
e as empresas, no entanto, a 

cobrança junto às elétricas 
seria menor que esse valor 
em aberto porque elas tam-
bém possuem créditos junto 
à CCEE, que seriam aba-
tidos da dívida, explicou o 
presidente do Conselho da 
CCEE, Rui Altieri, segundo 
a agência Reuters. A CCEE 
já foi autorizada pela Aneel 
a permitir essa alternativa 
de parcelamento da d´vida 
atendendo pleitos das elé-
tricas, que alegam que po-
deriam enfrentar um custo 
muito pesado de uma única 
vez no caso de um acordo.

Em meio à disputa, a 
liquidação financeira de 

operações no mercado de 
eletricidade realizada men-
salmente pela CCEE tem 
ficado com bilhões de reais 
em aberto. No processamen-
to das transações de outubro, 
em dezembro, cerca de R$ 
7,9 bilhões ficaram em aber-
to, dos quais R$ 6,9 bilhões 
devido às ações que prote-
gem os geradores. Apesar da 
rejeição inicial do Senado ao 
projeto que tratava do pac-
to com as elétricas, alguns 
parlamentares passaram a 
articular a aprovação de um 
texto alternativo que viabili-
zaria a mesma proposta.

Enquanto essa nova maté-

ria não é votada em defini-
tivo, o governo tem tentado 
derrubar as liminares dos 
geradores, ao passo que a 
Aneel busca negociar um 
eventual novo acerto que 
não demande mudanças le-
gais, segundo Altieri.

As elétricas começaram 
a em 2015 a questionar na 
Justiça custos gerados pela 
obrigação de comprar ener-
gia no mercado para atender 
seus contratos, após anos de 
chuvas abaixo da média que 
reduziram o nível dos reser-
vatórios e impactaram ne-
gativamente a produção de 
suas usinas hidrelétricas.

Ações europeias registram 
melhor dia desde junho de 2016

As ações europeias alcan-
çaram o maior ganho diário 
desde junho de 2016, Dados 
de empregos dos Estados 
Unidos e esperança de me-
lhores relações comerciais 
entre China e EUA impul-
sionaram as ações após uma 
semana difícil, que teve ex-
pectativa menor para a recei-
ta da Apple.

As ações sensíveis às ten-
sões comerciais lideraram 
ganhos. O índice FTSEu-
rofirst 300 subiu 2,81%, a 
1.355 pontos, enquanto o 
índice pan-europeu STOXX 
600 ganhou 2,83%, a 343 
pontos.

O chairman do Federal 
Reserve, Jerome Powell, 
também tranquilizou os 
investidores receosos com 
a desaceleração econô-
mica norte-americana, ao 
afirmar que o banco cen-
tral está sensível aos ris-
cos de queda precificados 

pelo mercado.
“Um sólido número de 

criação de vagas e algumas 
palavras confortadoras do 
chairman do Fed foram a 
senha para o mercado entrar 
no modo comprador”, disse 
o analista do IG Chris Beau-
champ.

O índice de mineradoras 
saltou 5,4%, as maiores ga-
nhadoras com a recuperação 
dos preços do cobre, após no-
tícias de novas conversas co-
merciais entre China e EUA.

O índice do setor auto-
motivo, que sofreu em 2018 
com a disputa comercial, 
avançou 4,5%.

O índice de ações de 
empresas ligadas ao setor 
de petróleo também avan-
çou perto de 3%, influen-
ciadas pelo aumento dos 
preços do petróleo e uma 
pesquisa mostrando que o 
setor de serviços da China 
se expandiu em dezembro.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE 
DEZEMBRO DE 2018. 1. Data, Hora Local: No dia 18 de dezembro de 2018, 
às 11:00 horas, na sede social da Baovale Mineração S.A. (“Companhia”), 
localizada na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145. 2. Convocação, 
Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma 
do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença 
dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme registros e assinaturas dispostas nesta ata. Foi verificado, portanto, 
quorum suficiente para efetuar as deliberações constantes da ordem do dia. 
3. Mesa: Presidente - Sra. Manuela Bins Comette; Secretário - Sr. Maurício
Pereira Vasconcelos. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso,
aprovação: 4.1. Do aumento de capital e consequente alteração do artigo
5º do Estatuto Social da Companhia. 4.2. O orçamento de investimentos
para o exercício de 2019. 4.3. Retificação do item 6 da Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 08/11/2018. 5. Deliberações aprovadas: As
matérias abaixo foram aprovadas, sem qualquer ressalva, pela unanimidade
dos acionistas da Companhia: 5.1. A lavratura da presente ata sob a forma
de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei 
nº 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas
forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor. 5.2.
O aumento do capital social da Companhia de R$ 87.742.871,92 (oitenta
e sete milhões, setecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta
e um reais e noventa e dois centavos) para R$ 157.937.313,45 (cento e
cinquenta e sete milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos e treze
reais e quarenta e cinco centavos), mediante a capitalização do saldo da
conta da reserva de lucros, no montante de R$ 70.194.441,53 (setenta
milhões, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reis
e cinquenta e três centavos), sem a emissão de novas ações. 5.3. Tendo
em vista o deliberado no item 5.2 acima, foi aprovada a alteração do artigo
5º do Estatuto Social da Companhia, cuja redação passará a vigorar da
seguinte forma: Artigo 5º - O capital social é de R$ 157.937.313,45 (cento
e cinquenta e sete milhões, novecentos e trinta e sete mil, trezentos e treze
reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 5.000 (cinco mil) ações
ordinárias e 5.000 (cinco mil) ações preferenciais, todas sem valor nominal.
5.4. O orçamento de investimentos para o exercício de 2019 no montante
de R$ 41.995.660,76 (quarenta e um milhões, novecentos e noventa
e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e seis centavos). 5.5.
Retificação do item 6 da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada
em 08/11/2018, no que concerne ao nome do representante da acionista
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., pelo que onde se lê: Zheng Guo, leia-se Zhao
Yonghong. Permanecem inalterados todos os demais itens da referida Ata.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata
que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Rio 
de Janeiro, RJ, 18 de dezembro de 2018. Assinaturas: Mesa: Manuela Bins 
Comette, Presidente. Maurício Pereira Vasconcelos, Secretário. Acionistas:
Vale S.A., p.p. Maurício Pereira Vasconcelos. Baoshan Iron & Steel Co.,
Ltd., p.p. Zhao Yonghong. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio da Companhia. Manuela Bins Comette - Presidente;
Maurício Pereira Vasconcelos - Secretário. Certidão: JUCERJA - Certifico
o arquivamento em 27/12/2018 sob o nº 00003466413. Bernardo Feijo
Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

BAOVALE MINERAÇÃO S/A
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 04.660.182/0001-88 - NIRE nº 33.3.0026905-3

EDITAL DE ASSEMBLÉIA  GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o n.º 33.094.269/0001-33, por sua presidenta abaixo 
assinado e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA a 
todos os empregados do Banco Votorantim S/A, da base territorial deste 
município, para a Assembléia Geral Extraordinária que se realizará dia 09 
de janeiro de 2019, às  16;30h, em primeira convocação, e às 17:00 h, 
em segunda convocação, no endereço à Rua Visconde de Pirajá, 250, 
2º andar, sala, 201, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, para apreciação da 
seguinte ordem do dia: 1)Discussão e deliberação acerca da proposta 
de Acordo Coletivo de Programa próprio Participação nos resultados 
(PPR) no exercício 2018. Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2019.

Adriana da Silva Nalesso
Presidenta

SEXTO SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS 
OFICIAL LINO NORUEGA VIANNA BASTOS 

SUBSTITUTO IZABEL CRISTINA BASTOS CARDOSO 
AVENIDA RIO BRANCO, 39 - 7° ANDAR RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Ref.: Contrato de Alienação 
Fiduciária n° 10134555201 Protocolo n° 437.437

IZABEL CRISTINA BASTOS CARDOSO, oficial do Serviço de Re-
gistro de lmóveis do 6° Serviço Registral de Imóveis, atendendo a 
requerimento de 28/11/2018, prenotado sob o n° 437.437, procede 
por meio do presente, nos termos do art. 26, § 4° da Lei n° 9.514/97, 
à INTIMAÇÃO de MARCELO RAIOL SOUZA DA SILVA e sua mulher 
ROSA CRISTINA DE ANDRADE PEREIRA, para que compareça a 
esta Serventia, situada na Avenida Rio Branco, n° 39 — 7° andar 
— Centro — Rio de Janeiro/RJ, no prazo improrrogável de 15 (quin-
ze) dias, contados desta data, a fim de efetuar o pagamento dos 
encargo(s) vencido(s) e não pago(s), previstos no Contrato de Alie-
nação Fiduciária, firmado em 28/10/2015, registrado na matrícula 
104.559, sob o R-10, a qual diz respeito ao imóvel situado na AVE-
NIDA DOM HELDER CAMARA, N° 9098 — APARTAMENTO 604 — 
BLOCO 04 — QUINTINO BOCAIÚVA — RIO DE JANEIRO/RJ, de 
responsabilidade de V. Senhoria. Segundo o requerimento, o valor 
deste(s) encargo(s), posicionado em 16/07/2018, sujeita-se a atua-
lização monetária, juros de mora e ao acréscimo do(s) encargo(s) 
que vencer(em), até a data do efetivo pagamento, conforme planilha 
de débitos que o acompanha. Fica V. Senhoria cientificado de que o 
não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica na con-
solidação da propriedade do imóvel acima mencionado, em favor do 
credor fiduciário, nos termos do art. 26, § 7°, da Lei no 9.514/97. Rio 
de Janeiro, 17 de Dezembro de 2018. IZABEL CRISTINA BASTOS 
CARDOSO, OFICIAL SUBSTITUTO, MAT. 94/2894. 

CONDOMÍNIO ED. IMPORTADORA MERCANTIL
CNPJ n° 00.113.895/0001-70

AV. Venezuela nº 131 -Centro -RJ.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Na 
qualidade de administradora do Condomínio acima e atendendo solicitação 
do Sr. Síndico, convocamos os Srs. Condôminos do “Condomínio do 
Ed. Importadora Mercantil” para se reunirem em   Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no dia 14 de janeiro de 2019 no 11º andar do 
próprio prédio, às 16:30 horas em primeira convocação ou às 17:00 horas 
em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: Prestação de contas referente ao período de Março/2018 
a Dezembro/2018; Aprovação do orçamento para o exercício de 2019; 
Eleição de Síndico e Membros do Conselho; Ratificação do pró-labore 
do Síndico; Aprovação para a cobrança de cota extra para pagamento do 
projeto de Incêndio do prédio; Discussão e aprovação para a cobrança pela 
ocupação das áreas comuns do prédio;Aprovação do Recuo obrigatório 
e/ou devolução das áreas condominiais invadidas no início do corredor, 
no hall dos elevadores;Aprovação para aplicação de penalidades aos 
condôminos e funcionários;9) Aprovação do anexo 2 do Regimento Interno 
do condomínio;10) Aprovação para desobrigatoriedade de publicação de 
edital de convocação de assembleia em Jornais;11) Assuntos Gerais.Os 
Senhores Procuradores ou Representantes dos proprietários deverão 
conforme determina a cláusula sexta da Convenção, entregar 03 (três) 
dias antes da reunião, as respectivas procurações, revestidas de todas as 
formalidades legais, inclusive com firmas reconhecidas. De acordo com o 
novo Código Civil, os condôminos em atraso com as cotas condominiais 
não poderão participar da Assembleia. As decisões tomadas obrigarão o 
cumprimento de todos, inclusive os ausentes. Celisa Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. Departamento de Condomínios

ALESD RJ PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Sociedade”)
CNPJ/MF:21.659.887/0001-02 - NIRE: 33.2.0989555-9

Edital de Convocação de Assembleia de Sócios. Convocamos os senhores 
sócios da Sociedade a se reunirem em Assembleia de Sócios, a ser realizada 
à 10:00hs do dia 11/01/2019, na sede social da Sociedade, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 
402, Centro, a fim de discutirem e deliberarem sobre a alteração da diretoria. 
Em obediência ao art. 1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 
10/01/2002), a Assembleia de Sócios instala-se, em primeira chamada, com 
3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com qualquer número. Os 
Sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão 
se fazer representar por procuradores devidamente constituídos através 
de outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e dos atos 
autorizados. Este instrumento deverá ser levado a registro juntamente com a 
ata da respectiva Assembleia de Sócios. Rio de Janeiro, 03/01/2019. 

Rafael Pesce - Administrador - Alesd RJ Participações Ltda.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o n.º 33.094.269/0001-33, por sua presidenta abaixo 
assinado e no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA 
a todos os empregados da BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e 
Investimento, da base territorial deste município, para a Assembléia Geral 
Extraordinária que se realizará dia 09 de janeiro de 2019, às 10:30 h, em 
primeira convocação, e às 11:00 h, em segunda convocação, no endereço 
à Rua do Ouvidor, nº 104, Centro Rio de Janeiro – RJ, para apreciação da 
seguinte ordem do dia: 1) Discussão e deliberação acerca da proposta 
de Acordo Coletivo de Programa próprio Participação nos resultados 
(PPR) no exercício 2018. Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2019.

Adriana da Silva Nalesso
Presidenta
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ESTRATÉGIA DO BANCO CENTRAL DA CHINA PARA GARANTIR EMPRÉSTIMOS 

Quinto corte do compulsório dos bancos este ano
A segunda maior eco-

nomia do mundo, a China, 
começou o ano já fazendo 
ajustes.

O banco central do país 
informou nesta sexta-feira 
que está cortando a pro-
porção de dinheiro que 
os bancos devem manter 
como reservas pela quinta 
vez em um ano, liberando 
até US$ 116 bilhões para 
novos empréstimos. Com 
isso, o país tenta reduzir 
o risco de uma desacelera-
ção mais acentuada. 

O compulsório dos ban-
cos - que atualmente é de 
14,5% para grandes institui-
ções e de 12,5% para bancos 
menores - será reduzido em 
um total de 1 ponto percen-
tual em duas etapas, infor-
mou o Banco do Povo da 
China. Os cortes entrarão em 
vigor em 15 e 25 de janeiro, 
antes das longas celebrações 
do Ano Novo Lunar, quando 
as condições de caixa ficam 
apertadas.

O corte na taxa de compul-
sório dos bancos é o primei-
ro em 2019 feito pelo Banco 
do Povo da China, mas com 
o detalhe de que o ano mal 
começou. O BC disse que irá 
manter a taxa de juros está-
vel. O banco central também 
disse nesta sexta-feira, após 
uma reunião de trabalho, que 
vai manter a liquidez razoa-
velmente ampla. Economis-
tas acreditam que o governo 
pode tomar mais medidas 
fiscais reduzindo impostos 
e aumentando os gastos em 
infraestrutura, em meio a 

expectativas de que o índi-
ce de déficit orçamentário 
possa ser elevado para 3% 
em 2019, de 2,6% no ano 
passado.

A China enfrenta a desa-
celeração da demanda do-
méstica e tarifas dos Estados 
Unidos sobre bens expor-
tados. O país convive com 
crescimento mais fraco des-
de a crise financeira global. 
Na quinta-feira, os mercados 
acionários globais sofre-
ram vendas generalizadas, 
após um alerta da gigante 
de tecnologia Apple sobre 
a desaceleração das vendas 
na China, enquanto dados 
mostraram que a atividade 
industrial do país encolheu 
em dezembro pela primeira 
vez em mais de dois anos.

“Esse rápido corte nos 
compulsórios com grande 
intensidade demonstra ple-
namente a determinação das 
autoridades de estabilizar 
o crescimento”, disse Yang 
Hao, analista da Nanjing 
Securities. “Atualmente, a 
economia está enfrentando 
uma pressão de baixa muito 
grande em meio a problemas 
internos e externos”, acres-
centou.

Injeção de recursos

As medidas devem li-
berar um total líquido de 
800 bilhões de iuanes (US$ 
116,51 bilhões) depois que 
os bancos usarem cerca de 
1,5 trilhão de iuanes em li-
quidez liberada no sistema 
financeiro para pagar em-

Banco Central da China está liberando até US$ 116 bilhões

préstimos com vencimento 
no médio prazo. “A flexi-
bilização de políticas será 
intensificada nos próximos 
meses”, disse a Capital 
Economics em nota de pes-
quisa. “Com o crescimento 
do crédito ainda desacele-
rando e, normalmente, um 
atraso de seis meses antes 
que qualquer reviravolta no 
crédito afete a economia, as 
preocupações com as pers-
pectivas para a China per-
sistirão por vários meses 
ainda”, ressaltou.

Novos cortes na taxa de 
compulsório eram ampla-
mente esperados este ano, 
especialmente após uma 
série de dados fracos divul-
gados nos últimos meses 
mostrando que a economia 
chinesa continua a perder 
força. O anúncio foi feito 
horas depois de o primeiro-
ministro chinês, Li Keqiang, 
ter dito que a China tomaria 
novas medidas para reforçar 
a economia, incluindo cortes 
de compulsórios e mais cor-
tes em impostos e taxas.

O banco central disse 
que o crescimento econô-
mico da China ainda está 
dentro de um intervalo ra-
zoável e continuará a im-
plementar uma política 
monetária prudente, sem 
se envolver em estímulos 
maciços. “Manteremos 
uma liquidez razoável e 
suficiente, manteremos um 
crescimento razoável na 
escala de dinheiro, crédi-
to e financiamento social, 
estabilizaremos a macro-
alavancagem e buscaremos 

equilíbrios internos e exter-
nos”, afirmou.

Analistas dizem que Pe-
quim terá que manter um 
fluxo constante de estímulo 
para projetar uma recupera-
ção econômica sustentável. 
Mas eles destacaram difi-
culdades de transmissão de 
medidas econômicas enfren-
tadas pelo banco central para 
estimular o crédito para em-
presas pequenas e privadas 
- que são vitais para o cres-
cimento econômico e para o 
emprego.

Trump acusa oposição democrata por turbulências nas bolsas
A culpa é sempre do outro 

e assim o sempre polêmico 
presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, vai im-
primindo o seu jeito pouco 
hábil na condução da maior 
economia do mundo. Nesta 
sexta-feira, Trump apontou 
o dedo para a vitória da opo-
sição democrata na disputa 
pelo controle da Câmara dos 
Deputados pela turbulência 
nas bolsas em dezembro.

O presidente, por sua vez, 
segue reivindicando crédito 
por ganhos no mercado de 
ações. O Twitter é o canal 
escolhido por ele para insul-
tar não importa quem esteja 
em seu alvo. Diante da tur-
bulência do mercado, po-
rém, Trump tentou acalmar 
as preocupações dos inves-
tidores, dizendo que os mer-
cados logo vão se acalmar.

Temores de uma desacele-
ração econômica global têm 
agitado os mercados finan-
ceiros globais nos últimos 
meses, em meio a preocu-
pações sobre a guerra co-

mercial entre EUA e China, 
tarifas e outras preocupações 
econômicas. Os principais 
índices de ações dos EUA 
registraram seu pior desem-
penho anual em uma década 
em 2018, com o Dow Jones 
DJI e o S&P 500 SPX regis-
trando seu dezembro mais 
fraco desde 1931.

Rei do Twitter

Desde que assumiu o 
cargo, em janeiro de 2017, 
Trump tem repetidamen-
te assumido o crédito pelos 
ganhos do mercado acioná-
rio, frequentemente tuitando 
comentários auto elogiosos 
no Twitter. S&P 500 e Dow 
atingiram recordes durante o 
governo Trump.

Em meio a preocupações de 
mercado nos últimos meses, o 
presidente norte-americano 
culpou os democratas depois 
que eles ganharam o contro-
le da Câmara dos Deputados 
na eleição de novembro, mas 
a nova legislatura só tomou 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas abaixo identificadas, por intermédio do pre-
sente instrumento, I – DECLARAM sua intenção de: a) adqui-
rir/assumir o controle societário do BANCO MÁXIMA S.A.,
CNPJ 33.923.798/0001-00, o(a) qual passará a funcionar com as característi-
cas abaixo especificadas, negócio cuja concretização depende da aprovação 
do Banco Central do Brasil, conforme previsto no contrato de compra e venda 
e acordo de acionistas para a formação de Grupo de Controle firmado entre 
as partes: Denominação social: Banco Máxima S.A. Local da sede: Avenida 
Atlântica, nº 1.130, 12º andar (parte), Copacabana, Rio de Janeiro (RJ). Com-
posição societária: Nível I:

ACIONISTAS CONTROLADORES
Percentual

em ações ON
Ações ON 

Detidas
Daniel Bueno Vorcaro (CPF 062.098.326-44) 67,38 35.201.816
Augusto Ferreira Lima (CPF 785.851.395-87) 10,00 5.224.418
Bruno Guedes Pereira (CPF 225.005.558-01) 3,00 1.567.325
Yan Maia Tironi (CPF 565.839.665-49) 3,00 1.567.325
Alexandre Tadeu Seguim (CPF 195.530.718-05) 3,00 1.567.325
Antônio Marques de Oliveira Neto 
 (CPF 272.698.128-37) 3,00 1.567.325
Felipe Wallace Simonsen (CPF 180.471.708-80) 1,75 914.273
Armando Miguel Gallo Neto (CPF 128.207.668-03) 1,75 914.273
Total 92,88% 48.524.080
II – ESCLARECEM que, nos termos da regulamentação em vigor, eventu-
ais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao 
Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de trinta dias contados 
da data da publicação desta, por meio formal em que os autores estejam 
devidamente identificados, acompanhado da documentação comprobatória, 
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter 
direito a vistas do processo respectivo. 
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VALOR DA DIVISÃO COMERCIAL JÁ FOI AJUSTADO DE US$ 4,75 BI PARA US$ 5,26 BI

Bolsonaro é favorável à aliança Embraer  
e Boeing, mas demonstra preocupação

A aliança entre a Em-
braer e a norte-americana 
Boeing não está 100% cla-
ra nem para Jair Bolsonaro. 
O presidente afirmou nesta 
sexta-feira que é favorável 
à aliança, mas que tem pre-
ocupações sobre o futuro 
da companhia brasileira nos 
próximos anos. O acordo, 
que há meses aguarda apro-
vação de Brasília, já elevou 
o valor da divisão comercial 
da Embraer de US$ 4,75 bi-
lhões para US$ 5,26 bilhões.

Desde que foi anunciada, 
a fusão já provocou muitas 
críticas por parte de sindica-
tos. No final do ano passado, 

o Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (TRF3) derru-
bar uma segunda liminar que 
suspendia a negociação en-
tre a Embraer e a Boeing. Às 
15h34 (horário de Brasília) 
desta sexta-feira, os papéis 
da Embraer recuavam 3,4%, 
cotados a R$ 21,17.

O acordo não-vinculante 
entre as empresas propõe a 
formação de uma joint ven-
ture que contempla os ne-
gócios e serviços de aviação 
comercial da Embraer, estra-
tegicamente alinhada com 
as operações de desenvolvi-
mento comercial, produção, 
marketing e serviços de su-

porte da Boeing. Nos termos 
do acordo, a Boeing deterá 
80% da propriedade da joint
venture e a Embraer, os 20% 
restantes. O acordo exclui 
os negócios da empresa bra-
sileira nas áreas de aviação 
executiva ou de defesa.

Uma vez consumada a tran-
sação, a joint venture na avia-
ção comercial será liderada 
por uma equipe de executivos 
sediada no Brasil, incluindo 
um presidente e CEO, confor-
me já explicado pela Embra-
er. A Boeing terá o controle 
operacional e de gestão da 
nova empresa. A joint venture
se tornará um dos centros de 

excelência da Boeing para o 
desenvolvimento de projetos, 
a fabricação e manutenção 
de aeronaves comerciais de 
passageiros e será totalmen-
te integrada à cadeia geral de 
produção e fornecimento da 
Boeing.

As empresas também irão 
criar outra joint venture para 
promoção e desenvolvimen-
to de novos mercados e apli-
cações para produtos e servi-
ços de defesa, em especial o 
avião multimissão KC-390, 
a partir de oportunidades 
identificadas em conjunto. 
Caso as aprovações ocorram 
no tempo previsto, a expec-

tativa é que a transação seja 
fechada até o final de 2019, 
ou seja, entre 12 a 18 meses 
após a execução dos acordos 
definitivos.

Opinião do presidente

“Seria muito bom essa fu-
são... mas é uma preocupa-
ção nossa daqui cinco anos 
tudo ser repassado para o 
outro lado. É um patrimônio 
nosso”, disse Bolsonaro, em 
breve entrevista a jornalistas 
durante evento na Base Aé-
rea de Brasília. “Sabemos 
da necessidade dessa fusão, 
até para que ela (Embraer) 

consiga competitividade...
não venha a se perder com o 
tempo”, acrescentou Bolso-
naro, sem informar quando e 
se usará o poder de veto da 
União sobre o negócio anun-
ciado no ano passado.

“Os comentários do Bol-
sonaro pesam um pouco...
Qualquer ruído ou preocu-
pação com a última propos-
ta de fusão mexem na ação, 
embora não atrapalhem (o 
acordo)”, disse o analista da 
Guide Investimentos Rafael 
Passos. “Não vejo nenhum 
motivo para ele barrar a ope-
ração, mas é um ruído que 
mexe no papel.”

posse em 3 de janeiro. Ele 
também criticou o presidente 
do Federal Reserve, Jerome 
Powell. “Como já afirmei vá-
rias vezes, se os democratas 
assumirem a Câmara ou o Se-

nado, haverá uma ruptura nos 
mercados financeiros. Nós ga-
nhamos o Senado, eles ganha-
ram a Câmara. As coisas vão 
se acalmar”, escreveu Trump 
no Twitter nesta sexta-feira.

Trump: ‘Se os democratas assumirem a Câmara ou o Senado, 
haverá uma ruptura nos mercados financeiros’




