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SEU DIREITO
Fuxicar vida alheia resulta em
dano moral de R$ 100 mil

Daniel Kosinski, página 2

Monitor
mercantil

Tomaz Silva/ABr

Maia quer taxar
dividendos; grandes
fortunas, não
Presidente da Câmara
defende reforma
tributária sem
aumento nem redução

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou que
esteja discutindo impostos sobre as
grandes fortunas. O deputado informou que o que está em discussão é
a possibilidade de tributar lucros e
dividendos, tendo como contrapartida a redução da alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica.
“Nunca tratei de grandes fortunas, nem vou tratar, não está na

minha agenda. Na minha agenda
está a possibilidade de tributar lucros e dividendos e reduzir a alíquota da pessoa jurídica, não há
aumento de carga tributária nessa operação”, disse em evento no
Rio de Janeiro.
Se alguém nutria esperanças de
redução da carga tributária como
forma de estimular o consumo e a
produção, deixou-as de lado. Maia
disse que, na proposta que defende,
não haverá aumento de impostos.
“Nós estamos fazendo as simulações para dar conforto para todos
os segmentos. Não há nenhum interesse na unificação do Imposto
de Valor Agregado, de prejudicar
nenhum setor”, ponderou Maia.
Maia voltou a defender ainda
a reforma administrativa e dis-

Reforma deixaria tributo
entre mais altos do mundo

A unificação de cinco tributos
atuais – os federais PIS/Cofins e
IPI, o estadual ICMS e o municipal
ISS – em um imposto sobre valor
agregado, chamado de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), resultaria em um tributo de 26,9% sobre
bens e serviços no Brasil, uma das
alíquotas mais elevadas do mundo.
O cálculo foi feito pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). O estudo, dos pesquisadores
Rodrigo Orair e Sérgio Gobetti, divulgado em janeiro, analisa as duas
Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que reformam o sistema
tributário e estão em tramitação no
Congresso Nacional.
Os pesquisadores alertam para o
avanço modesto das duas PECs no
combate às desigualdades sociais.
Atualmente, a fatia da população de
menor renda paga cerca de 26,7%
do que ganha em impostos sobre o
consumo, enquanto os mais ricos
arcam com apenas 10,1%. Com as
novas propostas, as diferenças diminuem, mas pouco: 24,3% para

os mais pobres, contra 11,2% para
os mais ricos.
O atual modelo brasileiro de tributação é fragmentado e acirra as
desigualdades sociais e regionais,
alertam os pesquisadores. “As propostas buscam um modelo mais
simplificado e baseado em um imposto de base ampla e legislação
uniforme em todo o país, que veda
a concessão autônoma de benefícios fiscais, como as famosas isenções”, resume Orair.
O estudo considera positivo a redistribuição de receitas entre as regiões,
o que representa um combate às desigualdades regionais, a partir da alteração da base tributável inteiramente
para o local de consumo dos bens e
serviços, em detrimento da origem.
Atualmente, o sistema é híbrido.
Pelas estimativas, 19 estados devem ganhar com a mudança, dentre
eles os 12 estados considerados de
renda baixa (como Acre e Pará), em
detrimento de oito estados de renda
média e alta, como Goiás e Santa
Catarina.

se que falas como a do ministro
da Economia, Paulo Guedes, que
chamou os servidores públicos
de parasitas na última sexta-feira
(7), acabam gerando atritos desnecessários. Segundo Maia, a reforma vai tratar apenas dos novos
servidores públicos.
O presidente da Câmara defendeu mudanças no Regime de Recuperação Fiscal, para facilitar a
permanência do Rio de Janeiro no
plano e a entrada de Minas Gerais
e do Rio Grande do Sul. Ele argumentou, em almoço na Associação Comercial do Rio de Janeiro
(ACRJ), que é preciso que o plano
preveja uma saída gradual nos últimos três anos, para que os estados
não assumam de uma só vez a dívida suspensa durante o regime.

Bolsa despenca
ao menor
nível desde
dezembro
Em mais um dia marcado por
volatilidade no mercado financeiro, a bolsa de valores teve forte
queda e fechou no menor nível em
quase dois meses. O índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou esta
segunda-feira aos 112.570 pontos,
com recuo de 1,05%.
Essa foi a terceira sessão seguida
de queda no Ibovespa, que atingiu o
menor nível desde 16 de dezembro,
quando tinha fechado em 111.896
pontos. A última vez em que bateu
recorde, em 23 de janeiro, o indicador estava em torno dos 119,5 mil
pontos.
No mercado de câmbio, a moeda
norte-americana deu uma leve trégua. Depois de sucessivos recordes
nominais desde a criação do real, o
dólar comercial fechou esta segunda vendido a R$ 4,3205, com recuo
de R$ 0,0005 (-0,01%). O euro comercial também caiu e fechou o dia
em R$ 4,721, recuo de 0,21%.
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Crise da água ‘afoga’ o
presidente da Cedae
O presidente da Companhia
Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), Hélio Cabral, foi demitido
nesta segunda-feira, em meio à
crise da água pela qual passa o
Estado do Rio de Janeiro. A demissão foi anunciada pelo governador Wilson Witzel. O substituto de Cabral, já escolhido pelo
governador, será Renato Espírito
Santo, um funcionário de carreira
da Cedae.
Em nota, o Governo do Estado
informou que, como representante
do acionista controlador da Cedae,
o governador Wilson Witzel, determinou a imediata demissão de
Cabral. “O governador também
convocou, em caráter extraordiná-

rio, reunião do Conselho de Administração da Cedae para esta terçafeira para tratar exclusivamente da
substituição do ocupante do cargo
de diretor-presidente da companhia”.
Hélio Cabral é um dos réus do
inquérito instaurado pela tragédia
de Mariana, em Minas Gerais. Ele
era conselheiro da Samarco, indicado pela Vale. Na denúncia, o MP
diz que Cabral sabia do riscos da
Barragem do Fundão, mas só pensava nos lucros financeiros da companhia. Foram 19 mortos nessa tragédia, considerado o maior desastre
ambiental da história da mineração.
Ele é acusado de homicídio junto
com outras 21 pessoas.

Cabral agora envolve a mulher
no esquema de propina
O ex-governador do Estado do
Rio Sérgio Cabral prestou depoimento nesta segunda-feira ao juiz
Marcelo Bretas e afirmou pela primeira vez que a esposa, Adriana
Ancelmo, o ajudou na lavagem de
dinheiro de propina recebida por
fornecedores do estado. É a primeira vez que ele envolve diretamente
a mulher.
“Confirmo a emissão de notas
fiscais do escritório da minha mulher para atender uma demanda
dessa empresa, Manekineko, para
lavar recursos ilegais Foi trazido o

pleito pela Adriana, e combinei entrega de dinheiro na casa de Thiago
Aragão [sócio da ex-primeira-dama]”, disse Cabral.
No primeiro interrogatório após
ter o acordo de delação com a Polícia Federal homologado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federal, Sérgio Cabral
foi ouvido sobre a acusação de ter
lavado R$ 3,1 milhões da propina
obtida junto a fornecedores do estado por meio da rede de restaurantes
de comida japonesa Manekineko e
o escritório da ex-primeira-dama.

Governo argentino diz que
não pode pagar ao FMI
Às vésperas da chegada de uma
missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) a Buenos Aires
para debater a renegociação do
empréstimo concedido à Argentina em 2018, o presidente Alberto
Fernández advertiu nesta segundafeira que o país não pode cumprir
o cronograma de pagamento dessa
dívida, para evitar que sua economia fique “prostrada”.
“Objetivamente não podemos
cumprir”, disse Fernandez ao ser
perguntado, em entrevista à rádio
argentina Continental, se o país
estava em condições de pagar os
compromissos assumidos.

NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS
Governo abre
consulta sobre
nova norma para
drawback
Antonio
Pietrobelli,
página 6

Já no sábado último, a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner,
disse que o governo do país não pagará “sequer meio centavo” de sua
dívida com o FMI enquanto o país
não sair da recessão. “A primeira coisa que temos que fazer para poder pagar é sair da recessão”, disse Cristina
em uma apresentação de seu livro
Sinceramente na feira internacional
do livro em Havana, Cuba.
A Argentina precisa reestruturar
US$ 100 bilhões em dívida soberana com credores, incluindo parte de
um crédito de US$ 57 bilhões que
o FMI deu ao país em 2018, no governo de Maurício Macri.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 4,3223

Dólar Turismo

R$ 4,4670

Euro

R$ 4,7321
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (dez.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
0,15%
1,32%

Iuan

R$ 0,6170

Ouro (gr)

R$ 218,35

Selic
Hot Money

4,25%
0,85% a.m.
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Recuperação que nunca chegou e
a farsa da vez: reforma administrativa
Há pelo menos cinco anos o Brasil se encontra na maior crise financeira, social e política das últimas
décadas e, sem dúvidas, uma das
maiores de toda a sua história. Desde meados de 2015, após a reeleição
de Dilma Rousseff, os porta-vozes
do “mercado” nos meios de comunicação de massas e seus agentes
nos próprios governos vêm prometendo a “recuperação” da produção
e do emprego condicionada, a cada
momento, por medidas diferentes.
Em ordem cronológica, elas foram:
1) Ainda no segundo mandato
Dilma, o “ajuste fiscal” comandado
por Joaquim Levy.
2) Em seguida, com o agravamento da crise, a deposição da própria Dilma.
3) Já sob Michel Temer, a aprovação da PEC do “teto” dos gastos
públicos.
4) Depois, a aprovação da “reforma” trabalhista.
5) E já sob Jair Bolsonaro, a aprovação da “reforma” da Previdência.
O que se conseguiu desde então?
O “ajuste fiscal” de Dilma e
Levy radicalizou a crise e a levou a
dimensões catastróficas, criando as
condições para que as oligarquias
parlamentares e empresariais organizassem a sua deposição; Dilma
teve o seu mandato interrompido;
os gastos públicos reais foram congelados e em relação ao produto
nacional, os investimentos públicos
alcançaram em 2019 o menor nível
da história; o que ainda restava da
legislação trabalhista foi praticamente destruído; a renda média
dos trabalhadores caiu substancialmente e não mais se recuperou; a
precarização e a informalização do
trabalho alcançaram níveis recordes; e finalmente, o regime de aposentadorias foi significativamente
dificultado e boa parte dos seus
rendimentos, diminuídos – exceto,
é claro, para castas como os altos
funcionários do Judiciário e das
Forças Armadas.
Evidentemente, nenhuma dessas
medidas produziu “recuperação”
alguma e não poderia ser diferente,
pois esse nunca foi o seu propósito. Seguimos em estado letárgico
e, agora que entramos em 2020, a
fraude da vez é uma “reforma administrativa” do Estado brasileiro pela
qual, tudo indica, serão propostas
reduções da jornada de trabalho e
dos salários da ordem de 25% para
todo o funcionalismo público federal cuja remuneração supere três salários mínimos mensais – exceção
feita, como de costume, aos intocáveis de sempre.
De acordo com a narrativa dos
ideólogos do “mercado”, esse contingenciamento “emergencial” de
recursos permitirá ao Governo Federal retomar seus investimentos e,
afinal, dar a partida na tão aguardada “recuperação”.
A princípio, porém, se trata de
mais uma medida com caracteres
claramente “pró-cíclicos”, isto é,
de reforço ao ciclo recessivo. Não
é difícil compreender o porquê: o
funcionalismo público, em particular o federal (uma vez que muitos
estados também tiveram as suas
finanças fortemente comprometidas), é o único setor assalariado na
sociedade brasileira que vem sendo
relativamente poupado da violenta
queda nos rendimentos nos últimos
anos.

Logo, o que o governo propõe
nesse momento é, justamente, incluí-lo no grupo dos que tiveram o
seu poder de compra reduzido, uma
medida que servirá para deprimir
ainda mais a demanda efetiva – o
verdadeiro motor da produção e do
emprego – em todo o país, principalmente em regiões como o Distrito Federal e o Rio de Janeiro.
Por outro lado, admitimos que a
retomada dos investimentos públicos é absolutamente essencial para
retirar o país da crise. Em tese, isso
poderia ocorrer se o dinheiro sonegado ao funcionalismo efetivamente fosse destinado para tal. Nesse
caso, a pergunta a ser feita é: isso
acontecerá?
É difícil crer, pois tudo nesse
governo Bolsonaro/Guedes aponta
em sentido rigorosamente oposto.
Por exemplo, a Petrobras, a principal empresa estatal brasileira e um
poderoso vetor de investimentos
públicos, encontra-se atualmente
sob uma administração executora
de um bizarro “plano de desinvestimentos” que, entre outros absurdos,
abriu mão – por menos de R$ 10 bilhões – do controle sobre a BR Distribuidora, fechou fábricas de fertilizantes e pretende privatizar, nos
próximos anos, diversas refinarias.

Corte de 25% nos
vencimentos irá
deprimir ainda mais a
demanda efetiva
Em Davos, o ministro da Economia Paulo Guedes anunciou, com
pompa e orgulho, o seu objetivo de
abrir o setor das compras governamentais brasileiras para a concorrência estrangeira. Por sua vez, as
empresas de construção civil, há
poucos anos as maiores empregadoras no país, foram arrasadas pelas consequências (e propósitos) da
Lava Jato, abrindo espaço para a
entrada das construtoras estrangeiras num setor outrora quase totalmente nacional.
Dessa forma, ainda que a tal “retomada” dos investimentos públicos
ao sacrifício dos salários do funcionalismo federal saia do papel, qual
será a sua capacidade efetiva de incentivar a produção e o emprego de
fatores produtivos aqui mesmo, no
Brasil?
Em artigo publicado nesse mesmo Monitor Mercantil há poucas
semanas, escrevi sobre a visão de
mundo de Paulo Guedes – a quem
defini como um extremista de “mercado” cronicamente antinacional –
e, consequentemente, da orientação
desse trágico governo.
Afirmei, na ocasião, que o utópico ministro, crente na viabilidade de
tal “livre mercado” global, tem uma
obsessão ideológica em “dissolver”
o Estado nacional brasileiro, entregando os seus principais ativos e os
últimos resquícios da sua soberania
aos agentes do capitalismo internacional.
Os resultados dessa empreitada
– que, façamos justiça, foi iniciada
ainda por Michel Temer, Henrique
Meirelles e Pedro Parente, entre
outros – já começam a aparecer por
todos os lados. Apesar da venda de
mais de US$ 40 bilhões das reser-

vas cambiais do país em 2019, o
real vem batendo sucessivos recordes de desvalorização em termos
nominais.
Mesmo com o câmbio desvalorizado e com a estagnação produtiva,
as contas externas do Brasil fecharam o ano com um déficit de quase
US$ 51 bilhões, o maior em quatro
anos e uma alta de 22% em relação
ao ano anterior.
Até mesmo a balança comercial
se tornou deficitária nesse início de
2020, com um déficit de US$ 1,74
bilhão em janeiro contra um saldo
positivo de quase US$ 1,7 bilhão no
mesmo mês do ano anterior. Entre
as razões para tal piora, está uma
queda expressiva, de mais de 25%,
nas exportações de manufaturados
e semimanufaturados (em grande
medida comprados pela Argentina,
país seguidas vezes menosprezado
pelo ministro).
Pelo lado das importações, se as
de combustíveis caíram 15% em
relação a janeiro do ano anterior,
vale lembrarmos que, segundo a
ANP – enquanto o governo prepara a Petrobras para vender as suas
refinarias – elas haviam aumentado
em impressionantes 71% em 2019.
Tudo isso tende a piorar, e muito,
nos próximos anos. Afinal, os planos de privatizações de Guedes não
se resumem a abrir mão do controle
estatal sobre empresas tão estratégicas para o desenvolvimento e a
coesão nacionais como os Correios,
a Eletrobras, os bancos públicos e
a própria Petrobras: o ministro fetichista pretende desnacionalizá-las.
Com isso, se aprofundarão dois
problemas: seus novos proprietários
provavelmente comprarão equipamentos e insumos e até mesmo contratarão mão de obra nos seus países de origem ou no exterior; e as
remessas de lucros ao exterior aumentarão. Nos dois casos, teremos
a deterioração nas contas externas
brasileiras e nenhuma “recuperação” sustentada será possível.
Em suma, é difícil conceber
como tal governo será capaz de
produzir qualquer “recuperação”
substantiva, até mesmo se der ao dinheiro sonegado ao funcionalismo
o destino prometido. O mais provável é que, se confirmado o calote,
esse dinheiro encontre outros fins:
superávit fiscal para rolar a dívida
pública, cobrir o “déficit” (de fato
inexistente, pois fabricado) na Previdência Social etc.
Assim, sob Guedes e Bolsonaro,
caminhamos a passos seguros para
nos tornarmos uma imensa Grécia,
país cuja crise de endividamento
público foi utilizada como pretexto
para a captura da propriedade dos
principais ativos nacionais pelo capital estrangeiro (majoritariamente
alemão) e para a imposição das medidas mais draconianas de “austeridade”, promovendo a deterioração
dos serviços públicos e a redução
significativa do poder de compra
dos assalariados, funcionários públicos e pensionistas.
O resultado? Depois de uma década de “sacrifícios”, a Grécia ainda está 25% mais pobre do que em
2008, e a prometida “recuperação”
nunca chegou.

 Daniel Kosinski
Doutor em Economia Política
Internacional, pesquisador da UFRJ e
membro do Instituto da Brasilidade.

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

Coronavírus: que a
racionalidade prevaleça
sobre o pânico
“Atravessamos um momento
em que são precisos fatos em vez
de medo, um momento em que é
precisa a ciência em vez de rumores, um momento que requer
solidariedade em vez de humilhações”. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus,
lançou um forte apelo a todo o
mundo: as medidas adotadas pela
comunidade internacional devem
ser tomadas em concordância
com as recomendações da OMS,
de modo a não afetar o intercâmbio de pessoas e garantir a cooperação pragmática internacional
para debelar a epidemia do novo
coronavírus.
Se os dados forem passados
de forma justa, calma e racional,
se for objetivamente informada a
baixa taxa de mortalidade da epidemia e que o número de pacientes curados começou a superar o
número de mortos, se prevenirmos que o pânico dê origem a novos desafios e se todos os indicadores forem passados a todos os
países, será mais fácil superar as
atuais dificuldades.
No entanto, alguns países atuaram contra as recomendações da
OMS que estipulavam não haver
motivo para tomar medidas desnecessárias que interferiram no
turismo e no comércio internacional. O exagero levou à adoção
de medidas irracionais, causando
obstáculos ao normal fluxo do
tráfego internacional. Esta resposta originou o pânico que, por
sua vez, se refletiu em atos de xenofobia e racismo infundados em
algumas áreas.
Alguns meios de imprensa
ocidentais se alinharam com esta
conduta, expondo a evolução dos
acontecimentos de modo propício à origem de preconceitos.
Com efeito, começaram a surgir estigmas de que o vírus seria
“fabricado na China” e “alertas
amarelos” contra os chineses e até
dos povos asiáticos em geral. Por
vezes a situação atingiu episódios
de violência contra asiáticos. Tais
palavras e ações, apologistas da
descriminação racial, não só comprometem a unidade global e a cooperação no combate à epidemia,
como espalham o pânico.
É claro que a opinião pública e
a comunidade internacional estão
ainda do lado da justiça. O povo
chinês luta contra o tempo, sendo
que as ações e sucessos no combate à epidemia já sensibilizaram
o resto do mundo. Qualquer descriminação internacional radical
contra a China foi resolutamente
criticada pela justiça e por diversas personalidades no âmbito
internacional, insurgindo-se em
público contra palavras e atos discriminatórios.
A ignorância, juntamente com
a intolerância, levaram ao lançamento da campanha “Eu não sou
um vírus” nas redes sociais, cujo
mote é que “uma epidemia não
pode ser uma desculpa para a xenofobia”. Esta crise não irá destruir a humanidade.
O primeiro-ministro singapurense, Lee Hsien Loong criticou
tais atitudes como “mentes sim-
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plistas e sem lógica”, afirmando
que “o vírus não irá verificar o
passaporte antes de se alojar no
corpo”. Para Lee, “esta epidemia
é uma questão de saúde pública e
não está vinculada a nações ou raças. Os países precisam trabalhar
em conjunto com a China para
superarem desafios em conjunto”.
Algumas figuras públicas da
Alemanha, Canadá, Filipinas e
outros países lançaram também
apelos para resistir à discriminação e à xenofobia. Michael Levitt, Nobel de Química referiu de
modo acutilante: muitos meios
egocêntricos da imprensa ocidental apenas falam na forma de
limitar a propagação do países
externos à China, nunca dirigindo
palavras de solidariedade e encorajamento à China, o que é triste e
deprimente.

Taxa de mortalidade
é baixa, e número de
pacientes curados já
supera o de mortos
Se atentarmos à história das
epidemias, especialmente as mais
recentes, ocorridas em meio ao
fenômeno da globalização, como
a gripe das aves, a síndrome respiratória do Oriente Médio, o ébola,
zika, entre outros, é fácil depreender que o seu impacto vai além
das fronteiras nacionais.
“Estamos todos envolvidos, e
apenas nos resta a união de esforços para combater estes problemas”. Tal como António Guterres,
secretário-geral das Nações Unidas, referiu, o enfrentamento dos
desafios da epidemia implica um
forte sentido de solidariedade por
parte da comunidade internacional.
Na luta contra a epidemia, o
espírito chinês de solidariedade e
cooperação demonstrado ao mundo granjeou o respeito e apoio
da comunidade internacional. A
China detetou rapidamente a epidemia, isolou o vírus, sequenciou
o genoma e partilhou com o resto
do globo.
Foram necessárias várias medidas de controle que superam
aquilo que seria expectável com
base nas regras de saúde internacionais. Estas medidas resolutas
foram elogiadas como servindo de
novo paradigma para o combate a
epidemias.
Foram os sacrifícios e compromissos da China que preveniram
que a epidemia se espalhasse mais
rápido. Se não conseguirmos permanecer humanos e solidários
face a tais desafios, mais pessoas
serão vitimadas.
Não deixemos que o pânico se
sobreponha à razão, que a ansiedade e o preconceito superem a
empatia, compreensão e o apoio,
para que, em união, possamos
combater esta ameaça à saúde pública global.

 Zhong Sheng
Diário do Povo.
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Risco de ficar sem aposentadoria
Trabalho
informal já
representa
41,1% da mão
de obra do país

‘Pandemia’ cada
vez mais restrita
Segundo relatos do Diário do Povo, jornal do Partido
Comunista da China, a gripe H1N1, iniciada nos Estados
Unidos em 2009, causou a infecção de 1,63 milhão de
pessoas, provocando a morte de 284.500, com taxa de
mortalidade foi de 17,4%.
A taxa de mortalidade de pacientes com pneumonia
infectada pelo novo coronavírus na China é de cerca
de 2,1%. A partir de 1º de fevereiro, o número de curas
começou a exceder o número de mortes.
A BBC informa que o número de pessoas mortas pelo
vírus neste domingo chegou a 97, maior número já registrado em um dia desde o início do surto, em dezembro.
O total de mortos na China soma 908, mas o número de
novas infecções registradas por dia se estabilizou.
Segundo o relatório da OMS emitido em 3 de fevereiro, havia 153 casos confirmados em todo o mundo fora
da China, menos de 1% dos casos confirmados no país.
Uma semana depois, foram registrados 350 casos de
contágio fora da China, o que não constitui uma “pandemia”.

Máquina
Neste sábado, comemorou-se os 45 anos da Máquina
Tricolor, time que surgiu da genialidade de Francisco
Horta, presidente do Fluminense na década de 1970, que
trouxe para o clube Rivelino, além de um punhado de
craques.
Mais do que os resultados – que nem foram tão expressivos fora do Rio – o interessante na iniciativa foi a
visão de fortalecer outros clubes cariocas. “Aqueles que
não compreenderam o Horta no troca-troca, hoje podem
compreender sua visão de ‘estadista no futebol’”, afirma
Wagner Victer, tricolor ferrenho, ex-secretário de Educação. “Só seremos fortes com a força de todos e com a
manutenção do equilíbrio, disputas e até a saudável rivalidade, que enche os estágios e o torna um espetáculo
diferente.”
Francisco Horta é vivo até hoje. No contraste com
outros dirigentes de futebol, vive simplesmente em seu
apartamento na Zona Sul do Rio com sua pensão de magistrado, carreira abortada por suas manifestações polêmicas em prol da democracia no país.

Luz nas licitações
A necessidade de uma readequação das regras de licitação à realidade do século XXI é defendida pelo Instituto
dos Advogados Brasileiros (IAB), que é quase integralmente favorável a dois projetos de lei (PLs 1.292/1995
e 6.184/2017) que visam a promover alterações na Lei
8.666/1993, conhecida como a Lei de Licitações e Contratos.
O advogado Manoel Messias Peixinho observa que “o
superfaturamento de obras públicas revela-se como um
dos principais mecanismos de corrupção no país”.
Entre os pontos que o IAB defende estão: a criação
da modalidade licitatória denominada “diálogo competitivo”; o enquadramento dos casos de superfaturamento
de obras públicas no tipo penal de fraude à licitação; tornar obrigatória a adoção de garantias nas contratações de
obras e serviços; e a proposta de estabelecimento da responsabilidade solidária entre fornecedores e prestadores
de serviços contratados irregularmente, de forma direta,
sem o devido processo de licitação.
O IAB só considerou inconstitucional a proposta que
trata da inexigibilidade de licitação para contratação de
serviços técnicos especializados.

Guarda-chuva
Tucanos governam SP, estado e capital, há quatro
décadas, com pequenos intervalos. Tivesse a catástrofe
que se abateu sobre a cidade ocorrido numa gestão do
PT, a culpa seria dos petistas. Como quem está no comando é um tucano do B, a responsabilidade é do aquecimento global.

Rápidas
No Dia Internacional das Mulheres e Meninas na
Ciência, que será celebrado nesta terça-feira, a Fiocruz
programou uma série de atividades no campus de Manguinhos e em suas unidades regionais por todo o Brasil.
Programação em portal.fiocruz.br/mulheres-e-meninasna-ciencia. A data foi instituída pela ONU em 2015 ***
“O que podemos esperar de 2020?”, dentro do Plano de
Voo, tradicional evento da Amcham Brasil, será nesta
quinta-feira, das 8h45 às 12h30, no Centro Comercial
RB1. Mais informações: amcham.com.br/calendario/
event?eventid=9851 *** O Passeio Shopping apresenta
neste domingo, às 14h, a peça Tarzan *** A Câmara Setorial das Instituições de Ensino da Associação Comercial
de Santos (ACS) fará o “I Seminário Universidade-Empresa da Baixada Santista” em 15 de abril, das 9h às 16h.
Inscrições pelo e-mail eventos@acs.org.br, colocando no
assunto: “Seminário Universidade-Empresa”.

Desde 2012, conforme o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
o número de trabalhadores
por conta própria no Brasil
cresceu 19% em meio a uma
tendência de informalização
no mercado de trabalho e à
queda do número de trabalhadores desocupados. Conforme o instituto, o país fechou 2019 mantendo estável
o nível de desemprego, com
uma taxa média de 11,9% no
comparativo com o percentual de 12,3% do ano anterior.
Contudo, houve uma alta no
trabalho informal, que passou a representar 41,1% da
mão de obra do país.
De acordo com especialistas, o trabalhador autônomo,
seja o que possui algum tipo
de vínculo trabalhista ou o
informal, tem buscado atuar
por conta própria para empreender ou por falta de al-

ternativas ao se deparar com
o desemprego. Tal modalidade de trabalho representa
um risco cada vez maior de
os trabalhadores chegarem à
terceira idade desamparados,
sem poderem contar com a
aposentadoria, caso não contribuam regularmente com a
Previdência Social.
“Todo cidadão que exerce uma atividade, ainda que
seja de forma autônoma ou
como profissional liberal, é
obrigado a se filiar ao sistema previdenciário. Contudo,
a realidade de nosso país
evidencia que são muitos os
que exercem atividades informais, como os motoristas
de aplicativos, vendedores
ambulantes, cabeleireiras,
promotores de venda de cosméticos, dentre outras. Os
trabalhadores que não forem
filiados ao INSS não terão
direito a qualquer benefício
previdenciário. A esses, resta
somente contar com os benefícios assistenciais ao idoso
ou ao deficiente”, alerta Leandro Madureira, advogado
previdenciário e sócio do
escritório Mauro Menezes &
Advogados.
O advogado previdenciário do escritório Stuchi Advogados, Rafael Jacopi, explica
que o trabalhador por conta
própria tem diversas formas

de contribuir para a Previdência. Em geral, a alíquota
de contribuição para o contribuinte individual é de 20%
sobre o salário mínimo, o que
fica em torno hoje de R$ 209.
“Só que quando ele vai se
inscrever no INSS para pegar as guias de pagamento,
ele tem a opção de escolher
ou o plano normal, de 20%,
ou o plano simplificado,
com a alíquota de 11%. Dentro desse plano dos 11%,
você tem direito a todos os
benefícios previdenciários,
exceto a aposentadoria por
tempo de contribuição”, explica, lembrando que a exceção passou a fazer pouca
diferença com a reforma da
Previdência.
As alterações nas regras
acabaram com a modalidade
de aposentadoria por tempo
de contribuição e tornaram
obrigatório o critério de idade mínima, sendo preservada a modalidade apenas em
regras de transição da reforma, criadas para os segurados que estavam próximos
de obter o direito da aposentadoria quando as mudanças
foram aprovadas em novembro do ano passado.
O segurado deve realizar
o pagamento da contribuição
previdenciária por meio da
chamada Guia da Previdên-

cia Social (GPS). Há ainda
uma terceira opção de contribuição para o trabalhador
por conta própria. A atuação
como Microempreendedor
Individual (MEI) prevê o
pagamento mensal do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS) no
valor de 5% do salário mínimo, em torno hoje de R$ 52,
o que inclui a contribuição
previdenciária, assim como
outras contribuições e impostos. Também não é permitida a aposentadoria por
tempo de contribuição.
A reforma, contudo, não
alterou as regras do Benefício de Prestação Continuada
(BPC), benefício no valor de
um salário mínimo, hoje em
R$ 1.045, pago a idosos com
65 anos ou mais e a deficientes de baixa renda, o que
inclui os trabalhadores por
conta própria e não depende
das contribuições previdenciárias. Durante a tramitação
da reforma da Previdência
no Congresso Nacional, o
governo e deputados federais chegaram a propor que
o valor do benefício fosse
reduzido para R$ 400 e passasse a estar disponível para
idosos a partir dos 60 anos
de idade, assegurado o benefício de um salário mínimo
apenas a partir dos 70 anos.

FUP: contratação temporária é ilegal e perigosa
A Federação Única dos
Petroleiros (FUP) e seus
sindicatos protocolaram um
agravo interno junto ao Tribunal Superior do Trabalho
(TST) solicitando que o ministro Ives Gandra reconsidere as decisões tomadas em
dois despachos monocráticos concedidos por ele em
favor da Petrobras relativos
à greve nacional da categoria, iniciada há 10 dias. Caso
Gandra mantenha suas determinações, o agravo solicita
análise da Seção de Dissídio
Coletivo (SDC) do tribunal.
Das decisões do ministro, duas são consideradas
bastante desnecessárias e
desproporcionais pela FUP
e seus sindicatos. A primeira diz respeito à autorização
de contratação temporária
de pessoal pela Petrobras, A
outra, a emissão de multas
que, somadas, atingem R$
4,5 milhões por dia, além do

bloqueio das contas bancárias e da suspensão do repasse mensal dos trabalhadores
do Sistema Petrobras filiados a essas entidades.
Sobre a autorização dada
à Petrobras para contratar
emergencialmente trabalhadores para operar as unidades em greve, o agravo argumenta que “maliciosamente,
como de costume, a agravada (Petrobras) tenta induzir o
juízo relator a erro. Inexiste
necessidade de contratação
emergencial de pessoas ou
serviços, em razão da greve
da categoria petroleira. Repita-se, a Petrobras se nega
em negociar com os Agravantes as condições de trabalho durante a greve.”
O ministro Ives Gandra
determinou que a FUP e seus
sindicatos deveriam garantir
contingente de 90% de trabalhadores nas unidades em greve de forma a garantir o abas-

tecimento à população - o que
vem sendo cumprido pelos
petroleiros desde o início da
greve. As entidades questionaram a Petrobras sobre como
proceder, mas não tiveram
qualquer resposta da empresa.
O agravo protocolado
por FUP e seus sindicatos
no TST aponta ainda que “a
exceção constante no parágrafo único, do artigo 7º (da
Lei de Greve, no 7.783/89,
que estabelece condições
para contratação temporária em casos de greve) não
se enquadra na hipótese dos
autos. Isso porque inexiste
possibilidade de deterioração de bens, máquinas e
equipamentos da agravada
(Petrobras), haja vista que
há equipes de empregados
assegurando o atendimento
das necessidades essenciais
da população, em todas as
unidades da agravada.”
A FUP e seus sindicatos

também denunciam os perigos de contratar temporariamente profissionais para
serviços extremamente qualificados, como os exercidos
pelos petroleiros, que são
formados durante anos pela
própria Petrobras: “registrase o risco de contratação de
profissionais inexperientes e
sem nenhum preparo técnico
para trabalhar nas refinarias,
terminais, plataformas e outras unidades da agravada.
O risco de acidentes é latente em prejuízo aos próprios
trabalhadores, à empresa e à
sociedade”.
Em relação à decisão do
primeiro despacho de Gandra que determinou a obrigação da FUP e seus sindicatos
de não impedir o trânsito
de bens e pessoas, o agravo
argumenta que não há qualquer impeditivo para a circulação, e que a adesão à greve
nacional tem sido voluntária.

Justiça garante representante de funcionários em eleição no BNDES
Após mandado de segurança impetrado pela Associação
dos Funcionários do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (AFBndes), o juiz Carlos Guilherme
Francovich Lugones, da 22ª
Vara da Justiça Federal do Rio
de Janeiro, deferiu liminar na
última quinta-feira que garante a participação de diretores e
conselheiros da AFBndes na
próxima eleição para o Conselho de Administração do BNDES, que será realizada ainda
este ano.
Para o presidente da
AFBndes, Arthur Koblitz, a
liminar representa uma vitória jurídica contra mais uma
arbitrariedade da atual diretoria do banco de fomento
contra seus empregados.

“Não se trata de um ato
isolado. É parte de uma política de gestão. A diretoria
não conversa com a AFBndes, demitiu um empregado
recentemente sem garantir
amplo direito de defesa, não
dá transparência ao que está
acontecendo na BNDESPar e
agora quer impedir diretores
da AFBndes no CA. É a única
empresa pública que tentou tal
ousadia”, assinala Koblitz,
Também ressalta que “A
principal agenda da diretoria
e vender ativos do Bndes e
devolver recursos para o Tesouro. Não é difícil entender
porque eles não querem a
AFBndes examinando próximos das decisões do banco”.
A lei torna inelegível
quem tem mandato em sin-

dicatos, o que não é o caso
da AFBndes, que não é um
sindicato. Mesmo assim, e
na contramão da legislação,
a diretoria do BNDES, optou
por uma manobra para driblar a legislação ao estender
o veto para funcionários que
exercem mandato em entidades de representação.
“Durante a reunião da Comissão Eleitoral, no dia 27 de
janeiro, para deliberação da
minuta do edital de abertura
do processo da eleição do representante dos empregados
no Conselho de Administração do banco, a AFBndes
questionou a ilegalidade do
artigo 18 do documento, que
aponta para essa arbitrária
transgressão, mas a diretoria
ignorou nosso alerta e mante-

ve o edital contendo essa arbitrariedade”, ressalta Koblitz.
No mandado de segurança
da AFBndes acolhido pelo
juiz federal, impetrado pelo
escritório Tupinambá Advogados, a medida empregada
pela diretoria é “discriminatória”, “odiosa” e “desarrazoada”. Mais além, destaca o
mandado, o edital não se adéqua aos princípios republicanos de representatividade,
viola a liberdade associativa, maculada por ilegalidade
estrita, fere o princípio da
confiança e a legítima expectativa, destoando, portanto,
de práticas vivenciadas em
outras empresas públicas,
que acolhem funcionários em
seus conselhos de administração.

Proposta anula decreto de
Moro: Justiça pode ordenar
privatização de parques nacionais estrangeira fornecer dados
O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 721/19 anula
o decreto que incluiu os parques nacionais de Lençóis
Maranhenses, Jericoacoara
(no Ceará) e Foz do Iguaçu no
programa do governo de concessões para o setor privado.
O texto tramita na Câmara dos
Deputados. A proposta é de autoria do deputado José Guimarães (PT-CE). Para ele, apenas
lei aprovada pelo Congresso
poderia autorizar a privatização dos três parques nacionais,
que também são unidades de
conservação. “É visível que o

presidente descumpre, mais
uma vez, a Constituição Federal”, disse Guimarães.
O Decreto 10.147/19 qualifica os parques para o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que coordena
as concessões públicas para a
iniciativa privada, e o Programa Nacional de Desestatização (PND). A proposta será
analisada pelas comissões de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o
Plenário da Câmara.

O ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sergio Moro, defendeu nesta
segunda-feira, em audiência
pública no Supremo Tribunal
Federal (STF), que os juízes
brasileiros têm o poder de ordenar que empresas de internet com sede no exterior, mas
que tenham filiais no Brasil,
forneçam dados para auxiliar
em investigações criminais.
“Não vejo nenhuma razão
para que as cortes brasileiras
abdiquem de sua soberania,
de sua jurisdição sobre crimes
praticados no Brasil, e de um

instrumento que tem funcionado no Brasil relativamente
bem”, disse Moro, em referência ao artigo 11 do Marco
Civil da Internet, que prevê a
aplicação da legislação brasileira quando a empresa possuir filial no país ou ofereça
seus serviços ao público brasileiro. O tema foi discutido
nesta segunda-feira em uma
audiência pública convocada
pelo ministro do STF Gilmar
Mendes, que é relator de uma
ação declaratória de constitucionalidade (ADC) sobre o
controle de dados na internet.
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TIM S.A.
assinaturas dos acionistas. ARTIGO 14 – Anualmente, nos quatro primeiros eletrônico entregues com a antecedência mínima de 07 (sete) dias, salvo nas
CNPJ/ME 02.421.421/0001-11 - NIRE 333.0032463-1
meses subsequentes ao término do exercício social, a Assembleia Geral se hipóteses de manifesta urgência, a critério exclusivo do Presidente do Conselho
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE reunirá, ordinariamente, para: (i) Tomar as contas dos administradores, de Administração, devendo a comunicação conter a ordem do dia. Parágrafo 2º
JANEIRO DE 2020. DATA, HORA E LOCAL: 27 de janeiro de 2020, às 14h00, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) Deliberar sobre a – Os membros do Conselho de Administração poderão participar das reuniões
na sede da TIM S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fonseca Teles, nº 18 a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) por meio de áudio ou videoconferência, tudo sem qualquer prejuízo à validade
30, bloco B, 3º pavimento, bairro de São Cristóvão, na Cidade e Estado do Eleger os membros do Conselho de Administração e, quando for o caso, os das decisões tomadas. Também serão admitidos votos por carta, correio
Rio de Janeiro. PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital membros do Conselho Fiscal. ARTIGO 15 – A Assembleia Geral se reunirá, eletrônico ou registrados por meio de portal de governança corporativa ou
social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia o exigirem. qualquer outro meio formal de comunicação, desde que recebidos pelo
Acionistas. MESA: Presidente – Sr. Adrian Calaza; Secretário – Sr. Jaques Horn. ARTIGO 16 – Os acionistas deverão exercer seu direito de voto no interesse da Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto até o momento da
CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: (i) Dispensada a publicação de Editais de Companhia. CAPÍTULO IV. DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA. SEÇÃO respectiva reunião. Parágrafo 3º – O Presidente do Conselho de Administração
Convocação, conforme faculdade prevista no Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de I.NORMAS GERAIS. ARTIGO 17 – A administração da Companhia é exercida poderá convidar para participar das reuniões do órgão qualquer membro da
15 de setembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); e (ii) Dispensada a pelo Conselho de Administração e pela Diretoria. Parágrafo 1º – O Conselho de Diretoria, outros executivos da Companhia, assim como terceiros que possam
publicação do aviso de que trata o Artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, Administração, órgão de deliberação colegiada, exerce a administração superior contribuir com opiniões ou recomendações relacionadas às matérias a serem
conforme faculdade prevista em seu §4º. ORDEM DO DIA: (1) Deliberar sobre a da Companhia. Parágrafo 2º – A Diretoria é o órgão de representação e deliberadas pelo Conselho de Administração. Os indivíduos convidados a
alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia com o objetivo de executivo de administração da Companhia, atuando cada um de seus membros participar das reuniões do Conselho de Administração não terão direito de voto.
ajustar a redação do dispositivo que trata da reserva estatutária. segundo a respectiva competência, observadas as limitações estabelecidas nos ARTIGO 26 – O Conselho de Administração delibera por maioria de votos,
DELIBERAÇÕES: Após análise da matéria constante na Ordem do Dia, bem Artigos 10, 22 e 29 deste Estatuto. Parágrafo 3º – As atribuições e poderes presente a maioria de seus membros, cabendo ao Presidente do Conselho, no
como do material relacionado, que fica arquivado na sede da Companhia, o conferidos por lei a cada um dos órgãos da administração não podem ser caso de empate, o voto de qualidade. Parágrafo Único – Das reuniões do
acionista deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (1) Aprovou a outorgados a outro órgão. Parágrafo 4° – Os membros do Conselho de Conselho de Administração serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de Administração e da Diretoria ficam dispensados de prestar caução como Conselheiros participantes e pelo Secretário da reunião. Subseção I.
ajustar a redação do artigo 36, parágrafo 2º, que trata da reserva de lucros, garantia de sua gestão. ARTIGO 18 – Os administradores tomam posse Dos Comitês vinculados ao Conselho de Administração. ARTIGO 27 – O
permitindo, desta forma, atender parte das exigências decorrentes do processo mediante termos lavrados no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar comitês
de abertura de capital da Companhia, com submissão de pedido de registro de Administração ou da Diretoria, conforme o caso. Parágrafo Único – A posse nos técnicos e consultivos, em caráter permanente ou não, sempre que julgar
emissora de valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores cargos de membro do Conselho de Administração e membro da Diretoria, bem necessário. Parágrafo Único – Caberá ao Conselho de Administração
Mobiliários (“CVM”), sem oferta de valores mobiliários, nos termos da Instrução como do Conselho Fiscal, efetivos ou suplentes, quando for o caso, está estabelecer as normas aplicáveis aos seus comitês, incluindo regras sobre
da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM condicionada à prévia assinatura do termo de posse, em atendimento aos competência, composição, prazo de gestão, remuneração, funcionamento e
480”), que passa a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata, requisitos legais aplicáveis. ARTIGO 19 – No ato da posse, os administradores abrangência. SEÇÃO III. DA DIRETORIA. ARTIGO 28 – A Diretoria será
conforme destacado abaixo: “ARTIGO 36 – Juntamente com as demonstrações da Companhia firmarão, além do termo de posse, declaração por meio da qual composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 12 (doze) membros, acionistas
financeiras, os órgãos da administração da Companhia apresentarão à aderirão aos termos do Código de Ética e de Conduta da TIM Participações S.A. ou não. Todos os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração e por
Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a participação dos empregados nos e do Manual de Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negociações ele destituíveis a qualquer tempo. Dentre os Diretores, serão designados,
lucros e sobre a destinação do lucro líquido do exercício.... Parágrafo 2º – O de valores mobiliários da Companhia. ARTIGO 20 – Além dos casos de morte, necessariamente, o Diretor Presidente, o Diretor Financeiro, o Diretor de
saldo do lucro líquido não alocado ao pagamento do dividendo mínimo renúncia, destituição e outros previstos em lei, dar-se-á a vacância do cargo Relações com Investidores e o Diretor Jurídico, e os demais terão a designação
obrigatório será destinado a uma reserva suplementar para expansão dos quando o administrador deixar de assinar o termo de investidura no prazo de 30 que lhes vier a ser então atribuída pelo Conselho de Administração. Parágrafo
negócios sociais, incluindo, mas não limitado a: investimentos em infraestrutura, dias (trinta) dias da eleição ou deixar o exercício da função por mais de 30 (trinta) 1º – Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, caberá ao Conselho de
e em desenvolvimento de produtos e serviços. Esta reserva não poderá dias consecutivos ou 90 (noventa) dias intercalados durante o prazo do mandato, Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, o qual completará
ultrapassar 80% (oitenta por cento) do capital social. Atingido este limite, caberá sem justa causa, a juízo do Conselho de Administração. Parágrafo 1º – A o mandato do substituído. Parágrafo 2º – Na hipótese de ausências ou
à Assembleia Geral deliberar sobre o saldo, procedendo à sua distribuição aos renúncia ao cargo de administrador é feita mediante comunicação escrita ao impedimentos temporários de qualquer Diretor, o Diretor substituto será
acionistas ou ao aumento do capital social....” ENCERRAMENTO: Nada mais órgão a que o renunciante integrar, tornando-se eficaz, a partir desse momento, designado pelo Diretor Presidente ou, na sua impossibilidade, por decisão da
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo perante a Companhia e, perante terceiros, após o arquivamento do documento maioria da Diretoria. ARTIGO 29 – Nos termos do disposto no Artigo 143,
tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a de renúncia na respectiva Junta Comercial e sua publicação. Parágrafo 2° – No Parágrafo 2º da Lei 6.404/76, compete à Diretoria como órgão colegiado: i.
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Sr. Adrian Calaza, caso de vacância de cargo de Conselheiro, os demais Conselheiros nomearão Aprovar as propostas, planos e projetos a serem submetidos ao Conselho de
Presidente da Mesa e Representante da acionista TIM Participações S.A., e pelo um substituto que permanecerá no cargo até a primeira Assembleia Geral Administração e/ou à Assembleia Geral; ii. Deliberar sobre a celebração de
Sr. Jaques Horn, Secretário da Mesa. Certifico que a presente ata é cópia fiel da subsequente. O substituto eleito pela Assembleia Geral deverá permanecer no contratos de qualquer natureza, com exceção daqueles mencionados no Artigo
via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 27 de janeiro de 2020. cargo pelo período remanescente para o fim do mandato do membro substituído. 10, inciso xiii, deste Estatuto, entre a Companhia ou suas controladas, de um
JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Anexo I. ESTATUTO SOCIAL DA TIM Parágrafo 3º – Os membros do Conselho de Administração serão substituídos lado, e o acionista controlador ou suas sociedades controladas, coligadas,
S.A. CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO. ARTIGO 1º - A em suas faltas ou impedimento, por procurador devidamente constituído, desde sujeitas a controle comum ou controladoras deste último, ou que de outra forma
TIM S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade anônima, de capital aberto, que seja este outro membro do Conselho de Administração. ARTIGO 21 – O constituam partes relacionadas à TIM Participações S.A., de outro lado, em
subsidiária integral da TIM Participações S.A, que se rege pelo presente Estatuto mandato dos administradores é unificado e de 02 (dois) anos, permitida a montante inferior a R$30.000.000,00 (trinta milhões de Reais), após avaliação
Social e pela legislação aplicável. ARTIGO 2º - A Companhia tem sede e foro na reeleição. Parágrafo Único – Os mandatos dos administradores reputam-se prévia do Comitê de Auditoria Estatutário da TIM Participações S.A de que os
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua Fonseca Teles, nº 18 a 30, bloco B, 3º prorrogados até a posse de seus sucessores eleitos. SEÇÃO II. DO CONSELHO termos e condições do contrato atendam a padrões normalmente praticados no
pavimento, bairro de São Cristóvão, CEP 20940-200, podendo, por decisão da DE ADMINISTRAÇÃO. ARTIGO 22 – Além das atribuições previstas em lei, mercado em contratações da mesma natureza entre partes independentes; iii.
Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, escritórios e estabelecimentos, em compete ao Conselho de Administração: i. Deliberar e acompanhar o orçamento Autorizar a participação da Companhia ou de sociedades por ela controladas em
qualquer ponto do território nacional e no exterior. ARTIGO 3º - A Companhia anual, o plano de metas e de estratégia de negócios previsto para o período de qualquer associação e, desde que não haja previsão de constituição de uma
tem por objeto: I. Implantar, expandir, operar e prestar qualquer modalidade de vigência do orçamento da Companhia e de suas sociedades controladas; sociedade, em qualquer “joint venture”, consórcio ou qualquer estrutura similar;
serviços de comunicações eletrônicas e respectivos conteúdos, na forma da ii. Deliberar sobre a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações, iv. Autorizar a contratação pela Companhia, ou pelas sociedades por ela
legislação aplicável; II. Construir, gerenciar, implantar, executar, operar, prestar dentro do limite de capital autorizado na forma do Artigo 7º deste Estatuto, bem controladas, de empréstimos, financiamentos, ou quaisquer outras operações
serviços de manutenção, ou comercializar infraestrutura para uso próprio e/ou como debêntures simples, não conversíveis em ações, podendo, ainda, excluir que impliquem em endividamento da Companhia ou de suas sociedades
de terceiros; III. Comercializar bens e/ou mercadorias, prestar serviços, o direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício, nas emissões de controladas, cujo valor seja inferior ou igual a R$ 300.000.000,00 (trezentos
desenvolver atividades e praticar quaisquer atos e/ou negócios jurídicos ações e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em milhões de Reais) e conforme as alçadas de aprovação diferenciadas
relacionados, direta ou indiretamente, ou que sejam complementares, bolsa ou por subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de estabelecidas pelo Conselho de Administração; v. Autorizar a contratação pela
associados ou vinculados aos serviços e às atividades previstas no âmbito do aquisição de Controle, nos termos estabelecidos em lei e na regulamentação Companhia, ou pelas sociedades por ela controladas, de aquisição de bens ou
objeto social da Sociedade; e IV. Participar do capital de outras sociedades aplicável; iii. Autorizar a emissão de notas promissórias comerciais para serviços, cujo valor total ou anual, nos casos de contratos de prestação
empresárias ou não-empresárias. Parágrafo Único - Sem prejuízo do subscrição pública (“commercial papers”); iv. Deliberar, por delegação da continuada, seja inferior ou igual a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de
desenvolvimento de novos serviços ou atividades, a Companhia poderá, dentre Assembleia Geral, quando da emissão de debêntures pela Companhia, sobre a Reais) e conforme as alçadas de aprovação diferenciadas estabelecidas pelo
outras atividades: i. Comercializar, alugar, dar em comodato, prestar serviços de época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, a época e as Conselho de Administração; vi. Autorizar a contratação pela Companhia, ou
instalação e/ou de manutenção para os bens e/ou mercadorias necessários ou condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de pelas sociedades por ela controladas, de alienação ou a oneração de quaisquer
úteis à prestação dos serviços compreendidos em seu objeto social, tais como, reembolso, se houver, e o modo de subscrição ou colocação, bem como os tipos bens imóveis ou quaisquer bens do ativo permanente da Companhia, ou das
aparelhos telefônicos, eletrônicos, computadores e afins tecnológicos, seus de debêntures; v. Autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia, sociedades por ela controladas, cujo valor total da contratação seja inferior ou
acessórios e peças de reposição; ii. Promover e realizar a importação e a para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior igual a R$30.000.000,00 (trinta milhões de Reais) e conforme as alçadas de
exportação de bens e serviços necessários ou úteis à execução de atividades alienação; vi. Deliberar sobre a aprovação de programa de “depositary receipts” aprovação diferenciadas estabelecidas pelo Conselho de Administração;
compreendidas no seu objeto; iii. Prestar serviços administrativos, de consultoria, de emissão da Companhia; vii. Deliberar sobre a aquisição ou alienação, no todo vii. Autorizar a transação ou acordo em processos administrativos ou judiciais,
de assessoria, e de planejamento; iv. Prestar serviços e/ou desenvolver ou em parte, de participação da Companhia ou das sociedades sob seu controle ações ou litígios relacionados à Companhia ou às sociedades por ela controladas,
atividades relacionados à internet das coisas, inteligência artificial e congêneres; no capital de outras sociedades, bem como de participação em “joint venture” sempre que o valor envolvido seja superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
v. Prestar serviços nas áreas de tecnologia da informação e de internet, tais que preveja a constituição de uma sociedade; viii. Autorizar a permuta de ações Reais); viii. Tendo em vista as responsabilidades sociais da Companhia e de
como, os serviços de licenciamento ou cessão do direito de uso de programas ou outros valores mobiliários, bem como a renúncia a direitos de subscrição de suas controladas, autorizar a prática de atos gratuitos em benefício dos
de computação, os serviços de suporte técnico em informática, incluindo a ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão empregados ou da comunidade, sempre que o valor envolvido for inferior ou
instalação, a configuração, o desenvolvimento e a manutenção de programas, de sociedades controladas; ix. Autorizar a constituição ou a liquidação de igual a R$1.000.000,00 (um milhão de Reais), conforme as alçadas de aprovação
de sistemas de computação e de bancos de dados, e os serviços de sociedades controladas ou de subsidiárias; x. Autorizar a Companhia, bem diferenciadas estabelecidas pelo Conselho de Administração; e ix. Aprovar a
processamento de dados; vi. Prestar serviços de segurança da informação, de como suas coligadas e controladas, a celebrar, alterar ou rescindir acordos de celebração de acordos coletivos pela Companhia ou pelas sociedades por ela
monitoramento e de georreferenciamento; vii. Prestar serviços de acionistas; xi. Deliberar acerca da submissão à Assembleia Geral de acionistas controladas. Parágrafo 1º – Compete ao Diretor Presidente coordenar as ações
comercialização e de suporte a campanhas marketing e de publicidade próprias da Companhia de proposta de celebração de contratos de mútuo, de prestação dos Diretores e dirigir a execução das atividades relacionadas com o
ou de terceiros, incluindo, as atividades de elaboração e de envio de ofertas, de serviços de gerência e de assistência técnica, entre a Companhia ou suas planejamento geral da Companhia, competindo-lhe, dentre outras, as seguintes
materiais de propaganda e de publicidade a clientes, através de qualquer meio controladas, de um lado, e o acionista controlador ou sociedades controladas, atribuições: i. Assegurar a eficácia e o bom funcionamento do órgão; ii. Organizar
físico ou virtual; viii. Prestar serviços de representação mercantil e de coligadas, sujeitas a controle comum ou controladoras deste último, ou que de e coordenar, com a colaboração do Secretário, a pauta das reuniões;
representação de seguros; ix. Prestar serviços para instituições financeiras, outra forma constituam partes relacionadas à TIM Participações S.A., de outro iii. Convocar, diretamente ou por intermédio do Secretário, as reuniões da
incluindo de correspondente bancário, conforme legislação, incluindo, mas não lado, observado o disposto no Artigo 10, inciso xiii, deste Estatuto; xii. Deliberar Diretoria; iv. Instalar e presidir as reuniões da Diretoria; v. Coordenar as
limitado a: (i) recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas sobre a celebração de contratos de qualquer natureza, com exceção daqueles discussões e deliberações tomadas nas reuniões da Diretoria, promovendo um
de depósitos à vista, a prazo e de poupança mantidas pela instituição contratante; mencionados no Artigo 10, inciso xiii, deste Estatuto, entre a Companhia ou suas debate ativo de todos os membros na tomada de decisões, resguardando sua
(ii) recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito e de controladas, de um lado, e o acionista controlador ou suas sociedades livre posição, e responsabilizando-se pelo efetivo funcionamento da reunião;
arrendamento mercantil concedidas pela instituição contratante, bem como controladas, coligadas, ou sujeitas a controle comum ou controladoras deste vi. Compatibilizar as atividades da Diretoria com os interesses da Companhia,
outros serviços prestados para o acompanhamento da operação; e (iii) recepção último, ou que de outra forma constituam partes relacionadas à TIM Participações dos seus acionistas e das demais partes interessadas; e vii. A fim de facilitar e
e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito de S.A., de outro lado, em montante igual ou superior a R$30.000.000,00 (trinta ordenar a comunicação com o Conselho de Administração, endereçar as
responsabilidade da instituição contratante; x. Comprar, vender, ou disponibilizar, milhões de Reais), após avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário da TIM dúvidas e solicitações de informações dos membros da Diretoria ao Presidente
através de qualquer meio de comunicação eletrônica, bens e mercadorias Participações S.A de que os termos e as condições do contrato atendam a do Conselho. Parágrafo 2º – Compete ao Diretor de Relações com Investidores,
digitais, tais como, livros eletrônicos, audiolivros, jornais, periódicos e padrões normalmente praticados no mercado em contratações da mesma incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições: i. Garantir o
congêneres; xi. Realizar atividades de cobrança e de gestão de informações natureza entre partes independentes; xiii. Autorizar a contratação pela relacionamento com a comunidade financeira nacional e internacional,
cadastrais; e xii. Exercer outras atividades afins ou correlatas às descritas nos Companhia, ou pelas sociedades por ela controladas, de empréstimos, assegurando o cumprimento das obrigações dos reguladores de mercados de
itens anteriores. ARTIGO 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. financiamentos, ou quaisquer outras operações que impliquem em capitais onde as ações da empresa são listadas. Parágrafo 3º – Compete ao
CAPÍTULO II. CAPITAL SOCIAL. ARTIGO 5º - O capital social, subscrito e endividamento da Companhia ou de suas sociedades controladas, cujo valor Diretor Financeiro, incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
integralizado, é de R$13.476.171.764,87 (treze bilhões, quatrocentos e setenta total da operação seja superior a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de i. Garantir os processos financeiros, administrativos, econômico-gerenciais e
e seis milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e Reais); xiv. Autorizar a contratação pela Companhia, ou pelas sociedades por tributários. Parágrafo 4º – Compete ao Diretor Jurídico, incluindo, mas não se
oitenta e sete centavos), dividido em 42.296.789.606 (quarenta e dois bilhões, ela controladas, de aquisição de bens ou serviços, cujo valor total ou anual, nos limitando, as seguintes atribuições: i. Assegurar a tutela e o suporte legal da
duzentas e noventa e seis milhões, setecentas e oitenta e nove mil, seiscentas casos de contratos de prestação continuada, seja superior a R$300.000.000,00 Companhia, com exceção de temas tributários. ARTIGO 30 – A Diretoria reunire seis) ações ordinárias sem valor nominal. Parágrafo Único - A Companhia (trezentos milhões de Reais); xv. Autorizar a contratação pela Companhia, ou se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por 02 (dois) membros
não poderá emitir ações preferenciais. ARTIGO 6º - Cada ação ordinária dará pelas sociedades por ela controladas, de alienação ou oneração de quaisquer da Diretoria. Parágrafo 1º – As convocações para as reuniões de Diretoria
direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. ARTIGO 7º - A bens imóveis ou quaisquer bens do ativo permanente da Companhia, ou das far-se-ão por carta ou correio eletrônico entregues com a antecedência mínima
Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, mediante deliberação sociedades por ela controladas, cujo valor total da contratação seja superior a de 02 (dois) dias, salvo nas hipóteses de manifesta urgência, a critério exclusivo
do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, até R$30.000.000,00 (trinta milhões de Reais); xvi. Autorizar a prestação de do Diretor Presidente. A convocação prévia será dispensada quando todos os
o limite de 4.450.000.000 (quatro bilhões, quatrocentos e cinquenta milhões) de garantias reais ou fidejussórias pela Companhia em favor de terceiros, nestes Diretores estiverem presentes. Parágrafo 2º – Os membros da Diretoria poderão
ações ordinárias. Parágrafo 1º - Dentro do limite do capital autorizado de que incluídas as sociedades controladas, em montante superior a R$30.000.000,00 participar das reuniões por meio de áudio ou videoconferência, tudo sem
trata o caput deste Artigo 7º, a Companhia poderá outorgar opção de compra de (trinta milhões de Reais); xvii. Deliberar sobre políticas de condutas funcionais qualquer prejuízo à validade das decisões tomadas. Também serão admitidos
ações a seus administradores, empregados e a pessoas naturais que prestem pautadas em padrões éticos e morais consubstanciados no Código de Ética e de votos por carta, correio eletrônico ou registrados por meio de portal de
serviços à Companhia ou às sociedades controladas direta ou indiretamente Conduta da TIM Participações S.A., a serem respeitados por todos os governança corporativa ou qualquer outro meio formal de comunicação, desde
pela Companhia, de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral. administradores, membros do Conselho Fiscal, quando instalado, e empregados que recebidos pelo Diretor Presidente ou seu substituto até o momento da
Parágrafo 2º – Dentro do limite do capital autorizado de que trata o caput deste da Companhia, ou de suas sociedades controladas e subsidiárias; xviii. Deliberar reunião. Parágrafo 3º – As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto da
Artigo 7º, o Conselho de Administração poderá deliberar sobre a emissão de sobre políticas que estabeleçam os procedimentos a serem observados por maioria dos Diretores em exercício, cabendo ao Diretor Presidente, no caso de
debêntures conversíveis em ações. ARTIGO 8º - As ações da Companhia colaboradores, administradores e o acionista controlador da Companhia e de empate, o voto de qualidade. Parágrafo 4º – Das reuniões da Diretoria serão
poderão ser escriturais, devendo ser mantidas em conta de depósito, em suas controladas, tanto em operações a serem realizadas entre a Companhia e lavradas atas, as quais serão assinadas pelos Diretores participantes e pelo
instituição financeira, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados. A partes relacionadas, como em outras situações em que haja potencial conflito de Secretário. ARTIGO 31 – O Diretor Presidente, agindo isoladamente, terá
instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de interesses; xix. Tendo em vista o compromisso da Companhia e das sociedades plenos poderes para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer
transferência de suas ações, nos termos do disposto no Artigo 35, §3º da Lei nº controladas com o desenvolvimento sustentável, autorizar a prática de atos documentos em nome da Companhia, observadas apenas as limitações
6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”). CAPÍTULO III. ASSEMBLEIA gratuitos em benefício de seus empregados ou da comunidade, sempre que o estabelecidas nos Artigos 10, 22 e 29 deste Estatuto Social e na lei. Parágrafo
GERAL. ARTIGO 9º - A Assembleia Geral é o órgão superior da Companhia, valor envolvido seja superior a R$1.000.000,00 (um milhão de Reais), e deliberar 1º – Caberá ao Conselho de Administração estabelecer o limite de autoridade de
com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social e sobre a política de Sustentabilidade da Companhia, podendo delegar tal cada um dos demais Diretores, fixando o valor dentro do qual os mesmos ficarão
tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento competência decisória a um de seus comitês especializados eventualmente autorizados a praticar atos e assinar documentos em nome da Companhia,
da Companhia. ARTIGO 10 - Compete privativamente à Assembleia Geral: existentes, desde que composto de, pelo menos, 01 (um) Conselheiro observadas as limitações estabelecidas nos Artigos 10, 22 e 29 deste Estatuto
I. Reformar o Estatuto Social; II. Deliberar sobre a avaliação de bens com que o Independente, sendo que a prestação de fianças para empregados no caso de Social e na lei. Parágrafo 2º – Sem prejuízo do disposto no caput e no Parágrafo
acionista concorrer para a formação do capital social; III. Deliberar sobre transferências e/ou remanejamentos interestaduais e/ou intermunicipais não 1º deste Artigo, qualquer um dos Diretores da Companhia poderá agir
transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e configura matéria que dependa de prévia aprovação do Conselho de isoladamente dentro dos limites de alçada definidos pelo Conselho de
liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; IV. Suspender o Administração; xx. Aprovar a política de previdência complementar da Administração, bem como na representação da Companhia perante terceiros,
exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigações impostas Companhia e das sociedades por ela controladas; xxi. Eleger e destituir, a inclusive órgãos públicos federais, estaduais e municipais. ARTIGO 32 –
pela lei ou pelo Estatuto Social; V. Instalar o Conselho Fiscal da Companhia, qualquer tempo, os Diretores da Companhia, inclusive o Presidente, fixando- Observadas as limitações estabelecidas nos Artigos 10, 22, 29 e 31 deste
bem como eleger ou destituir, a qualquer tempo, os seus membros; VI. Eleger ou lhes suas designações, suas atribuições e seus limites de autoridade específicos, Estatuto Social, nas alçadas definidas pelo Conselho de Administração e na lei,
destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração; VII. observadas as disposições deste Estatuto, bem como aprovar a atribuição de a Companhia será representada e será considerada validamente obrigada por
Fixar a remuneração global ou individual dos membros do Conselho de novas funções aos Diretores e qualquer alteração na composição e nas ato ou assinatura: I. de qualquer Diretor, agindo isoladamente; II. de 2 (dois)
Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado; VIII. Tomar, atribuições dos membros da Diretoria; xxii. Ratear o montante global da procuradores, agindo em conjunto; ou III. de 1 (um) procurador, agindo
anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações remuneração, fixado pela Assembleia Geral, entre os Conselheiros e Diretores isoladamente, desde que o respectivo instrumento de mandato tenha sido
financeiras por eles apresentadas; IX. Deliberar sobre promoção de ação de da Companhia, quando for o caso; xxiii. Aprovar a proposta da Diretoria de firmado (a) por 2 (dois) Diretores da Companhia, sendo um deles necessariamente
responsabilidade civil a ser movida pela Companhia contra os administradores, Regimento Interno da Companhia, com a respectiva estrutura organizacional, o Diretor Presidente, ou (b) por quaisquer 3 (três) Diretores em conjunto.
pelos prejuízos causados ao seu patrimônio, na conformidade do disposto no inclusive a competência e atribuição específicas dos Diretores da Companhia; Parágrafo 1º – Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão
Artigo 159 da Lei das Sociedades por Ações; X. Deliberar, observadas as xxiv. Indicar os representantes da Companhia na administração das sociedades assinados por um Diretor, com exceção dos instrumentos de mandato que
disposições legais e estatutárias, sobre o aumento do capital social por de que participe; xxv. Eleger ou destituir os auditores independentes responsáveis outorgarem poderes para o procurador agir isoladamente, que respeitarão o
subscrição de novas ações e sobre a emissão de quaisquer outros títulos ou pelos serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, após disposto no inciso III do caput deste Artigo, observados os respectivos limites de
valores mobiliários, no País ou no exterior, na hipótese do Parágrafo 1° do Artigo avaliação e parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da TIM Participações autoridade estabelecidos por este Estatuto Social. Parágrafo 2º – Os
7º e quando o limite do capital autorizado se encontrar esgotado; XI. Decidir S.A. xxvi. Definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação instrumentos de mandato outorgados pela Companhia deverão especificar os
sobre o cancelamento do Registro de Companhia Aberta da Companhia perante econômica de empresas para a elaboração de laudo de avaliação das ações da poderes conferidos e terão prazo de vigência máximo de 01 (um) ano, com
a Comissão de Valores Mobiliários (a “CVM”); XII. escolher a empresa Companhia, nos casos de oferta pública para cancelamento de Registro de exceção das procurações da cláusula ad judicia, que serão por prazo
especializada em avaliação econômica de empresas para a elaboração de Companhia Aberta, na forma definida neste Estatuto Social; xxvii. Manifestar-se indeterminado. O substabelecimento das procurações ad negotia é vedado.
laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição ARTIGO 33 – A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente
Registro de Companhia Aberta, dentre aquelas apontadas na lista tríplice de de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de ao disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável, sendo vedado a seus
sociedades definida pelo Conselho de Administração, conforme disposto no Art. parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação integrantes, em conjunto ou isoladamente, a prática de atos estranhos aos
22, XXVI abaixo; e XIII. Aprovar a celebração de contratos de mútuo, de do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no objetivos sociais da Companhia. CAPÍTULO V. CONSELHO FISCAL. ARTIGO
prestação de serviços de gerência, e de assistência técnica, entre a Companhia mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de 34 - O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, e somente será
ou suas controladas, de um lado, e o acionista controlador ou suas sociedades ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez instalado a pedido dos acionistas, observados os termos da lei. O Conselho
controladas, coligadas, sujeitas a controle comum ou controladoras deste dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública Fiscal, quando instalado, terá as competências, responsabilidades e deveres
último, ou que de outra forma constituam partes relacionadas à TIM Participações de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos definidos na lei. Parágrafo Único – O Conselho Fiscal será composto por no
S.A., de outro lado, após a avaliação prévia do Comitê de Auditoria Estatutário estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) outros mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de
da TIM Participações S.A. de que os termos e as condições do contrato atendam pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. CAPÍTULIO VI. DO EXERCÍCIO
a padrões normalmente praticados no mercado em contratações da mesma informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; xxviii. SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ARTIGO 35 – O exercício
natureza entre partes independentes. ARTIGO 11 – A Assembleia Geral será Executar outras atividades que lhe sejam delegadas pela Assembleia Geral; e social terá a duração de um ano, iniciando-se em 1º (primeiro) de janeiro de cada
convocada pelo Conselho de Administração, cabendo ao seu Presidente xxix. Resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições que ano e terminando no último dia do mês de dezembro. ARTIGO 36 – Juntamente
consubstanciar o respectivo ato, podendo ser convocada na forma prevista no a Lei ou este Estatuto não confiram a outro órgão da Companhia. Parágrafo com as demonstrações financeiras, os órgãos da administração da Companhia
Parágrafo Único do Artigo 123 da Lei 6.404/76. ARTIGO 12 – A Assembleia Único – O Conselho de Administração poderá estabelecer alçadas de aprovação apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a participação dos
Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente, ou pelo Presidente do diferenciada para a Diretoria e ao longo da linha hierárquica da organização empregados nos lucros e sobre a destinação do lucro líquido do exercício.
Conselho de Administração da Companhia, ou por um procurador expressamente administrativa da Companhia, limitados aos valores estabelecidos neste Artigo, Parágrafo 1º – Os lucros líquidos terão a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por
designado pelo Diretor Presidente ou pelo Presidente do Conselho de bem como especificar as atribuições e competências da Diretoria, sempre cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social
Administração, com poderes específicos para tanto. O Presidente da Assembleia observando o disposto neste Estatuto Social. ARTIGO 23 – O Conselho de integralizado; e (ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na
Geral procederá à nomeação do Secretário. Parágrafo 1º – Para fins de Administração é composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 19 (dezenove) forma dos incisos II e III do Artigo 202 da Lei 6.404/76 serão distribuídos como
comprovação da condição de acionista, será observado o que dispõe o Artigo membros efetivos. ARTIGO 24 – Os membros do Conselho de Administração dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas. Parágrafo 2º – O saldo do
126 da Lei 6.404/76, sendo que aqueles detentores de ações escriturais ou em são eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, devendo o próprio Conselho de lucro líquido não alocado ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório será
custódia deverão depositar, até 02 (dois) dias úteis anteriores a reunião Administração escolher, dentre eles, o seu Presidente. Parágrafo 1º – O destinado a uma reserva suplementar para expansão dos negócios sociais,
assemblear, na sede da Companhia, além do documento de identidade e o Conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa incluindo, mas não limitado a: investimentos em infraestrutura, e em
respectivo instrumento de mandato, quando necessário, o comprovante/extrato da Assembleia Geral, aquele que: (i) ocupar cargos em sociedades que possam desenvolvimento de produtos e serviços. Esta reserva não poderá ultrapassar
expedido pela instituição financeira depositária, este emitido, pelo menos, 05 ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar 80% (oitenta por cento) do capital social. Atingido este limite, caberá à Assembleia
(cinco) dias úteis antes da reunião assemblear. Parágrafo 2º – Sem prejuízo do interesse conflitante com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de Geral deliberar sobre o saldo, procedendo à sua distribuição aos acionistas ou
disposto acima, o acionista que comparecer à assembleia geral munido dos voto pelo Conselheiro, nem poderá o Conselheiro ter acesso a informações ou ao aumento do capital social. Parágrafo 3º – Os órgãos da administração
documentos referidos no Parágrafo 1º acima, até o momento da abertura dos participar de reunião do Conselho de Administração, caso se configurem, poderão pagar ou creditar juros sobre o capital próprio nos termos do Parágrafo
trabalhos em assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de supervenientemente, os fatores de impedimento indicados neste Parágrafo 1º. 7º do Artigo 9º da Lei 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, os
apresentá-los previamente. ARTIGO 13 – Dos trabalhos e deliberações da Parágrafo 2º – É vedado, na forma do Artigo 115, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76, quais poderão ser imputados aos dividendos obrigatórios de que trata o Artigo
Assembleia Geral será lavrada ata, assinada pelos membros da mesa e pelos o direito de voto, em circunstâncias que configurem conflito de interesse com a 202 da Lei 6.404/76, inclusive com base em balanços intermediários, sejam
acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para Companhia. ARTIGO 25 – O Conselho de Administração se reúne ordinariamente semestrais, trimestrais ou mensais levantados na forma deste Estatuto, por
as deliberações tomadas. Parágrafo 1º – A ata será lavrada na forma de sumário uma vez por trimestre e extraordinariamente mediante convocação feita por seu deliberação do Conselho de Administração. Parágrafo 4º - A autorização
dos fatos, inclusive dissidências e protestos. Parágrafo 2º – Salvo deliberação Presidente, ou por quaisquer 2 (dois) Conselheiros, ou pelo Diretor Presidente descrita no parágrafo acima, aplica-se, igualmente, nas hipóteses de declaração
em contrário da Assembleia, as atas serão publicadas com omissão das da Companhia. Parágrafo 1º – As convocações se fazem por carta ou correio dividendos ou juros sobre capital próprio intermediário, à conta de lucros
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acumulados ou a de reserva de lucros existentes. Parágrafo 5º – Os dividendos
não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 (três) anos, contados
da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em
favor da Companhia. CAPÍTULO VII.TRANSFORMAÇÃO. ARTIGO 37 – A
Companhia poderá, independentemente de dissolução ou liquidação,
transformar-se em sociedade de outro tipo que não sociedade anônima.
CAPÍTULO VIII. DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA. ARTIGO 38 – A
Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação
da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o
liquidante e instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo
seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. CAPÍTULO IX.
DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO. ARTIGO 39 – A Alienação de
Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio
de operações sucessivas, deverá ser contratada observando as condições e os
prazos previstos na legislação vigente, respeitado o direito dos acionistas
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Fuxico judicial
Ninguém desconhece que as empresas modernas vasculham as redes sociais dos candidatos a emprego procurando senões para recusar-lhes trabalho ou garimpando os
perfis daqueles candidatos sobre os quais outras empresas
têm algum interesse. Não há nenhuma ilegalidade nisso
porque são os próprios candidatos ao emprego que disponibilizam seus dados no Instagran ou no Facebook. A
partir desse momento, esses dados se tornam públicos, e,
de certa forma, seus usuários abrem mão de sua intimidade. Mas essa mania de fuxicar a vida alheia tem limites.
Recentemente, a 2ª Turma do TST (Processo RR-110968.2012.5.10.0020) condenou uma empresa de coleta de
dados por discriminação porque teria levantado, a pedido
de outra, a vida financeira de um candidato a emprego e
descobrira que o nome desse candidato estava inscrito no
cadastro de proteção ao crédito exatamente por não haver
pago prestações de crediário. A ministra Delaíde Miranda
Arantes condenou a empresa por discriminação e lembrou
que o fato de um candidato a emprego ter tido o seu nome
protestado por falta de pagamento não significa que seja
mau empregado, e que negar-lhe emprego é justamente
aprofundar o seu problema e impedir que ele consiga se
reerguer financeiramente e saldar seu débito.
A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra uma empresa de gestão de riscos e compilação de informações para cadastro de futuros empregados. O TRT de Brasília e Tocantins entendeu não haver
justificativa para a pesquisa em serviços de proteção ao
crédito, pois a existência de débitos não tinha nenhuma
ligação com a capacidade de trabalho do candidato, um
simples motorista. No TST, a ministra Delaide manteve a
condenação e acrescentou que o artigo 1º da Lei 9.029/95
proíbe a adoção de práticas discriminatórias nas relações
de trabalho. Segundo disse, qualquer restrição ao acesso
ao trabalho sem justificativa razoável viola a dignidade da
pessoa humana, do valor social do trabalho, da isonomia
e da não discriminação, previstos na Constituição da República. Por fim, a ministra disse que o artigo 13-A da Lei
11.442/2007, incluído pela Lei dos Caminhoneiros (Lei
13.103/2015), também proíbe a utilização de informações
de banco de dados de proteção de crédito como mecanismo de vedação de contrato com o transporte autônomo de
cargas e com as empresas de transporte de cargas. A partir
dessa conclusão, o TST condenou a empresa a pagar ao
candidato indenização por dano moral de R$ 100 mil.

TIM S.A.
CNPJ/MF 02.421.421/0001-11 - NIRE 333.0032463-1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: 19 de dezembro de 2019, às 10h30, na sede da TIM S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Fonseca Teles, nº 18 a 30, bloco B, 3º pavimento,
bairro de São Cristóvão, na cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA:
Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local
acima mencionados, com a presença dos Srs. Carlo Nardello e Raimondo Zizza,
presencialmente ou por meio de áudio ou videoconferência, conforme faculdade
prevista no parágrafo 2º do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência
justificada do Sr. Pietro Labriola. MESA: Sr. Carlo Nardello – Presidente; e Sr. Jaques
Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: (1) Deliberar sobre a proposta de pagamento
de juros sobre o capital próprio (“JSCP”) da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após
a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com
base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria constante
da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e
com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e
deliberações da seguinte forma: (1) Aprovaram, com fundamento no Artigo 36, §3º
do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de R$278.000.000,00 (duzentos
e setenta e oito milhões de Reais) a título de Juros sobre Capital Próprio (“JSCP”),
ao acionista da Companhia. O pagamento ocorrerá até o dia 31 de janeiro de 2020.
Serão retidos 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, por ocasião
do crédito dos JSCP. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrouse a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que,
reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
Conselheiros participantes: Srs. Carlo Nardello e Raimondo Zizza. Certifico que
a presente ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro
(RJ), 19 de dezembro de 2019. Jucerja nº 3830436, em 30/12/2019. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.

Negócios & Empresas
previsto no artigo 253 da Lei 6.404/76. CAPÍTULO X. DO JUÍZO ARBITRAL.
ARTIGO 40 – A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por
meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de
seu regulamento, toda e qualquer controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda, em especial , da sua condição de emissor,
acionistas, administradores, e membros do Conselho Fiscal, decorrentes das
disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social
da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo
Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários. CAPÍTULO XI.
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. ARTIGO 41 – A aprovação, pela
Companhia, através de seus representantes, de operações de fusão, cisão,
incorporação ou dissolução de suas controladas será precedida de análise
econômico-financeira por empresa independente, de renome internacional,
confirmando estar sendo dado tratamento equitativo a todas as sociedades

interessadas, cujos acionistas terão amplo acesso ao relatório da citada análise.
ARTIGO 42 – Este Estatuto deverá ser interpretado de boa-fé. Os acionistas e a
Companhia deverão atuar, em suas relações, guardando a mais estrita boa-fé,
subjetiva e objetiva. ARTIGO 43 – A eficácia das disposições constantes deste
Estatuto Social está subordinada, suspensivamente, à concessão do registro de
companhia aberta da Companhia pela CVM. ARTIGO 44 – Este instrumento é
regido pelas leis da República Federativa do Brasil. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, foram aprovadas as
deliberações acima, tendo sido lavrada, lida, aprovada e assinada a presente
Ata, na qual a acionista representando a totalidade do capital social, presente à
Assembleia, lançou sua assinatura. Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2020. Mesa:
Adrian Calaza - Presidente. Jaques Horn - Secretário. Acionista: TIM
Participações S.A. Visto do Advogado: Simone Paulino de Barros - OAB/RJ 61.971. Jucerja nº 3845027, em 03/02/2020. Bernardo F. S. Berwanger Secretário Geral.

MPEs vão ao STF por fim
de tributos a exportador
enquadrado no Simples

A Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor Individual de
Santa Catarina (Fampesc)
entrou com pedido junto ao
Supremo Tribunal Federal
para ser amicus curiae (parte interessada) na ação que
pede a imunidade de tributos para empresas exportadoras do Simples Nacional.
A entidade defende isonomia ao tratamento tributário dado aos grandes exportadores. O presidente da
Fampesc, Alcides Andrade,
participa de reuniões com

ministros do STF, nesta
quarta-feira, para apresentar os argumentos expostos na ação assinada pelo
advogado Fábio Pugliesi e
no detalhado parecer do advogado tributarista Diogo
Pitsica.
“É absolutamente injusto que, quando se trata de
exportação, as grandes empresas estejam isentas de
impostos e as micro e pequenas continuem a recolher os
tributos federais e estaduais
correspondentes ao Simples”, observa Alcides Andrade.
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Para o advogado Fábio
Pugliesi, “o sistema tributário é tão complexo que
os pequenos negócios estão
condenados ao Simples, eles
não tem opção, do contrário,
morreriam”.
Além disso, Alcides Andrade lembra que “a causa
tem uma importante repercussão social e econômica.
Nosso segmento é reconhecidamente o que mais
gera empregos, sendo essencial para o crescimento do país. O mínimo que
merecemos é a isonomia
de tratamento”. O STF vai

julgar no dia 20 deste mês
a ação movida por uma
empresa catarinense, em
2008, que ganha o reforço
com a iniciativa da Fampesc.
De acordo com Alcides
Andrade, as prioridades da
Fampesc este ano são a reforma tributária, com redução de impostos para os pequenos negócios; aprovação
do Simples Trabalhista no
Congresso Nacional; e melhores condições de crédito
às micro e pequenas empresas e empreendedores individuais.

Mercado de animais de estimação
pode faturar até R$ 40 bi em 2020
O mercado de animais
de estimção no Brasil vem
crescendo ano a ano: a última pesquisa realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
que analisou as populações
de animais nos lares brasileiros, em 2013, mostrou que
44,3% dos domicílios no
Brasil possuíam pelo menos
um cão, o equivalente a 28,9
milhões de lares.
Vindo para o cenário atual, esse número mais que
dobrou. De acordo com o
Instituto Pet Brasil (IPB),
atualmente já são mais de

132 milhões de animais. A
expectativa de faturamento
para o setor em 2020 é de R$
40 bilhões.
Os números de 2019 ainda estão sendo fechados,
mas também de acordo com
IPB, eles devem alcançar o
patamar de R$ 36,2 bilhões.
Essa estimativa representa
um crescimento de 5,4%
sobre o número de 2018,
que foi de R$ 34,4 bilhões.
A projeção indica aquecimento ainda maior do setor
em relação ao ano passado,
quando a alta foi de 4,6%
sobre 2017.

Ademilar amplia sua presença no Rio
De janeiro a outubro de
2019 a Ademilar Consórcio
de Investimento Imobiliário,
pioneira na venda de consórcio imobiliário no Brasil, comercializou na cidade do Rio
de Janeiro R$ 100,5 milhões
em créditos, um aumento de
19,59% em comparação ao
mesmo período do ano anterior. Esse desempenho devese ao programa de expansão
da empresa que já conta com
três pontos de venda na capital fluminense, localizadas
nos bairros Leblon, Barra da

Tijuca e Arpoador.
A modalidade operacional
vive um bom momento em
todo o país. Segundo dados
da Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcios (Abac), a venda de
créditos para a aquisição de
imóveis teve crescimento de
29,31% nos nove primeiros
meses deste ano, atingindo
R$ 34,50 bilhões em créditos comercializados.
De acordo com Tatiana
Schuchovsky
Reichmann,
diretora-presidente da Ademi-

lar, as aberturas atendem ao
objetivo da administradora,
que é conquistar capilaridade
no Brasil, principalmente na
região Sudeste, incluindo o
Rio de Janeiro. “A empresa
está investindo em novas unidades de forma estruturada e
se diferencia no mercado por
buscar públicos com diferentes necessidades como, por
exemplo, o investidor, aquela pessoa que vê o consórcio
como uma forma de se programar financeiramente e garantir uma aposentadoria mais

segura”, explica a executiva.
A Ademilar Consórcio
de Investimento Imobiliário está entre as dez maiores
administradoras do Brasil no
segmento, segundo ranking
do Banco Central. Atendimento personalizado, de
acordo com as necessidades
específicas de cada cliente, e
assessoria completa em todas
as etapas do processo são os
diferenciais da administradora, que tem sede em Curitiba
e atuação nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

Brasileiros querem empréstimo para pagar dívidas
O Serasa Consumidor,
braço e startup da Serasa Experian, ouviu quase
3 mil pessoas em formato
online de todo o Brasil,
das quais 29% afirmam
ter interesse em realizar
algum tipo de empréstimo nos próximos seis meses. Desse total, mais da
metade (59%) quer pagar
dívidas; 31% realizar um
sonho e 10% quitar uma
despesa extra.
Os sonhos são dos
mais diversos: comprar um carro (28%),
abrir o negócio próprio

(26%), comprar (16%)
ou reformar (12%) uma
casa. “O brasileiro quer
realizar seus sonhos e
mostra disposição para
empreender ainda neste
ano, o que pode ser um
sintoma de melhora no
ambiente econômico”
afirma Pedro Dias Lopes, gerente do Serasa
Limpa Nome.
E para que as prestações de um novo empréstimo caibam no bolso,
12% pretende quitar o
empréstimo em até 6 meses; 26% em 7 meses até 1

ano; 22% em 1 ano até 2
anos; 17% em 2 anos até
3 anos e 22% em mais de
3 anos.
A pesquisa também
mostra que o brasileiro
está cada vez mais digital:
67% já contrata ou contrataria crédito por uma
plataforma digital, como
o Serasa Consumidor e o
marketplace eCred.
De acordo com Pedro
“o interesse em quitar dívidas é muito promissor,
pois mostra certa conscientização dos consumidores para com a gestão

das finanças pessoais, o
que vai ao encontro de
nossas plataformas de
educação financeira”.
Ainda segundo a pesquisa do Serasa, 75% dos
entrevistados que estão
dispostos a contratar um
empréstimo neste semestre ficaram endividados
por perderem o emprego
ou tiveram algum problema inesperado; 18% alegaram falta de controle
financeiro de suas contas
pessoais e 7% assumiram
ter realizado compras por
impulso.
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Governo abre consulta sobre nova
regulamentação para drawback
A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia (Secex/ME) abriu consulta pública, pelo prazo de 60
dias, sobre a nova regulamentação relacionada ao regime
aduaneiro especial de drawback, que prevê a desoneração
de impostos na importação, vinculada a um compromisso
de exportação. Conforme a Portaria Secex 12/2020, que
autorizou a consulta, as sugestões de órgãos, entidades e
outros interessados deverão ser apresentadas no formato
de planilha editável contendo identificação do dispositivo,
texto da minuta, redação proposta, justificativa técnica e
legal e dados do proponente.
A medida se insere no esforço de revisão de atos normativos determinada pelo Governo Federal a partir da edição
do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, e está em
consonância com as melhores práticas regulatórias existentes. O objetivo do novo texto da regulamentação é ampliar a
transparência e a acessibilidade da norma, ao mesmo tempo
em que simplifica procedimentos e confere maior segurança
jurídica às empresas usuárias do drawback.
Com a separação de regras pertinentes a cada regime de
drawback, facilita-se a necessária compreensão sobre as previsões normativas aplicáveis em cada caso, o que reduz riscos de inadimplência associados ao mecanismo. A proposta de ato normativo pode ser acessada por meio da página
eletrônica siscomex.gov.br. Sugestões e comentários devem
ser encaminhados até 30 de março para o endereço decoe@
mdic.gov.br. Após o término do prazo da consulta pública, as
contribuições recebidas serão analisadas e, então, publicadas
no Portal Único Siscomex. A expectativa é de que até o final
do primeiro semestre deste ano seja emitida a nova norma
relativa ao regime de drawback.
O drawback, instituído pelo Decreto-Lei 37, de 1966, e
aperfeiçoado por diversas normas posteriores, é um regime
aduaneiro especial que permite a suspensão, isenção ou redução a zero de tributos incidentes na aquisição de insumos
empregados na industrialização de produtos exportados.
O mecanismo funciona como um importante incentivo às
exportações brasileiras, pois reduz os custos de produção
dos bens exportáveis, tornando-os mais competitivos no
mercado internacional. Atualmente, o drawback ampara a
exportação de aproximadamente US$ 50 bilhões por ano,
beneficiando uma ampla gama de setores, que compreende
desde produtos básicos, como minério de ferro e frangos
congelados, até bens de maior valor agregado, a exemplo
de automóveis.

Questionada lista sobre
propriedade intelectual
Em documento enviado ao governo norte-americano para
a edição de 2020 do Special 301, entidade aponta avanços do
Brasil em áreas como marcas e patentes e combate à pirataria. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Câmara
Americana de Comércio no Brasil (Amcham Brasil) defenderam a saída do Brasil da lista de observação mantida pelos
Estados Unidos na qual o governo norte-americano aponta
países que precisam avançar em políticas na área de propriedade intelectual. A defesa foi realizada em documento enviado nesta quinta-feira (6) ao Escritório do Representante
de Comércio dos Estados Unidos (USTR, sigla em inglês)
como contribuição à edição de 2020 do relatório Special 301.
Esse relatório aborda, anualmente, o status da proteção à
propriedade intelectual em países que possuem relações comerciais com os Estados Unidos. Ele serve como base, por
exemplo, para que os Estados Unidos adotem medidas de retaliação comercial contra produtos ou serviços desses países,
por considerar que eles não garantem um grau adequado de
proteção aos direitos de propriedade intelectual.
No documento, a CNI e a Amcham destacaram os avanços que o Brasil realizou ao longo de 2019 na área. “Entre eles estão o anúncio do Plano de Combate ao Backlog
de Patentes, para redução na fila de pedidos de patentes
aguardando análise, a aprovação do Protocolo de Madri e
as ações de combate à pirataria”, afirma o gerente-executivo de Política Industrial da CNI, João Emílio Gonçalves.
“Entendemos que a excelente relação de confiança que vem
sendo construída entre os governos do Brasil e dos Estados
Unidos indica um momento propício para o reconhecimento
dos avanços de políticas públicas para a proteção e promoção
da propriedade intelectual no Brasil e, em última instância,
para a exclusão do país da ‘lista de observação do Special
301”, defende a CEO da Amcham Brasil, Deborah Vieitas.

Brasil quer agilizar comércio com vizinhos
Enquanto o Brasil avançou na redução da burocracia para
exportar e importar, países da América do Sul ainda precisam investir em modernização dos processos relacionados ao
comércio exterior. Para estimular esses países, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) tem feito convênios
com entidades do setor industrial para levantar os gargalos
que impedem um fluxo de comércio mais rápido.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria
com o BID, levantou 368 oportunidades de melhorias em processos ou políticas públicas relacionados ao comércio exterior no Paraguai, no Uruguai e no Chile. Para levantar essas
oportunidades, foram feitas reuniões com representantes de
empresas exportadoras e importadoras e de órgãos públicos ligados ao comércio exterior, totalizando 320 participantes. Ao
final do levantamento, foram feitas 263 propostas de solução.
O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi, contou que a experiência do Brasil com a criação do Portal
Único de Comércio Exterior ajudou na elaboração de propostas
para os três países. O portal foi lançado em 2014, e passou a ser
um guichê único de interação entre o governo e os importadores e
exportadores. “Para criar o Portal Único, foram reunidas pessoas
que trabalham com exportações nas empresas e elas orientaram
sobre como era o processo e como deveria ser. Nossas burocracias são muitos parecidas. O Chile, por exemplo, tem ainda emissão de fatura e certificado de origem não digitalizados, é tudo no
papel. Hoje, no Brasil quase tudo é informatizado. Fizemos a
proposta de informatizar, dar transparência e evitar atrasos para
esses três países”, disse. Segundo Abijaodi, o BID também fez
convênio na Argentina para fazer o mesmo levantamento.

CALENDÁRIO FISCAL
10 A 21 DE FEVEREIRO/2020
DIA ESPECIFICAÇÃO
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 janeiro/2020.
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 janeiro/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas
que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2020.
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 transportador 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 durante o mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
13 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring;
pessoa jurídica 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 recursos,
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 mobiliários, 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 fevereiro/2020. 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
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
14 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador,
pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês
de janeiro/2020.
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 beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores
no mês de janeiro/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por
objeto: fornecimento de tecnologia; 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.
DCP – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESUMIDO - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoa jurídica produtora e exportadora que apure crédito
presumido do IPI para ressarcimento do PIS e da Cofins incidentes sobre os
insumos utilizados.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 4º trimestre de 2019.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 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 janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do
Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com faturamento
acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma
de implantação da DCTFWeb), e R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017
(2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
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 jurídicas 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-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo
estabelecimento 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 prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos
passivos, ainda que imunes ou isentos:
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 Receita 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 recebido 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 mantenha 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 janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais
integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016,
exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante
conste do CNPJ em 1-7-2018. 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.
eSOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de janeiro/2020, exceto nas
hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que
devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e
3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS:
Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e
3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas
ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e
3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS:
Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de
janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e
3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas
físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e
3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes
de máquinas, 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 efetuaram a retenção na fonte do
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando
for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente.
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 crédito, financiamento e investimento, sociedades
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e
recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês
de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS
OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS
OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados,
segurado especial, o adquirente, 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, pessoa jurídica ou
pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos
empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS
OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei
12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS
OBRIGADAS: Empresa 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 janeiro/2020.
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 associações, 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 direito privado, referentes
à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção,
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 janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF
NUMERADO
(DCTFWEB
MENSAL)
–
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência
janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão
recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização
do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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
janeiro/2020.
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 rendimentos provenientes
do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos
específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a
remuneração 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, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, agências de fomento 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, cooperativas de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV
- PESSOAS OBRIGADAS: 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
janeiro/2020.
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 - PESSOAS 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 janeiro/2020.
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 porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e
contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente.
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COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas
de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de
Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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, inclusive na contratação de pessoas
jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem
ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas
que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de
Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins
lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de
cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos
artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE
PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados
na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados
à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros
(Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados
à instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros
e bebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
Fonte: Coad
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Construtora Canopus pede registro para IPO
Operação envolve
ofertas primária
e secundárias
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro são os
três estados de atuação da
construtora Canopus. Nesta segunda-feira, a empesa
mineira, de 46 anos, pediu registro para realizar
uma oferta inicial de ações
(IPO, na sigla em inglês),
segundo informações disponibilizadas pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). Por enquanto, são
informações preliminares.
Não há ainda informações
sobre o volume de ações a
serem ofertadas ou prazos
para a operação.
A operação, que envol-

ve ofertas primária (ações
novas, cujos recursos vão
para o caixa da companhia)
e secundárias (papéis detidos por atuais sócios da
empresa), terá coordenação
do Itaú BBA, BTG Pactual e Bradesco BBI. Os recursos da oferta primária
serão usados para compra
e lançamento de empreendimentos e para capital de
giro, afirmou a companhia
no prospecto preliminar da
oferta.
Fundada em Belo Horizonte em 1971 pelo engenheiro Adgar Mattos, a
empresa atua no setor de
incorporação e construção
de imóveis residenciais e comerciais, com foco em empreendimentos residenciais
destinados a consumidores
de média e alta renda, especialmente.

A Canopus é controlada
por Túlio Botelho Mattos
(16,58%), Lucas Botelho
Mattos (16,58%), Arthemis
Participações (51,03%), IFC
(6,59%) e IFC ALAC Brasil
(9,22%). Os dois primeiros
devem vender parte de suas
fatias no âmbito da oferta secundária.
Em 2012, a construtora
ganhou mais fôlego financeiro. O Banco Mundial,
através do IFC (International Finance Corporation)
associa-se à Canopus Holding, que passa a contar com
um dos maiores fomentadores de desenvolvimento do
mundo.
Novos mercados
Além de atuar no mercado
de alta renda, a Canopus iniciou, em 2009, participação

no programa “Minha casa
Minha Vida”. A empresa
também desenvolve projetos
imobiliários para investidores. São projetos realizados
sob medida para cada perfil
de investidor. Nesta modalidade de negócio, a empresa
também participa como investidora e assume o gerenciamento de todas as fases
do projeto, de sua concepção
inicial e construção, até o retorno do investimento.
No ano passado, a Canopus apurou lucro líquido de
R$ 36,9 milhões, com receita
bruta de R$ 284 milhões. O
banco de terrenos da companhia é composto atualmente
por R$ 2,422 bilhões em valor geral de vendas (VGV),
dentre os quais 36% estão
localizados em São Paulo,
35% em Minas Gerais e 28%
no Rio de Janeiro.

IRB Brasil RE terá auditoria adicional para balanço do 4º tri
A resseguradora privada IRB Brasil afirmou
nesta segunda-feira que
contratará
auditoria
adicional de seu balanço
de 2019 por outra grande firma global do setor.
O objetivo é acalmar
investidores em relação a práticas contábeis
questionadas pela Squadra Investimentos, que
provocaram uma queda
das ações da empresa na
bolsa paulista. Na sessão
desta segunda-feira, a
ação chegou a cair mais
de 15% e reduzia a perda para 13,6% após a teleconferência.
“Além do nosso auditor, a PwC, vamos ter
outra das big four auditando o balanço”, disse
o vice-presidente Financeiro e de Relações com
Investidores da companhia, Fernando Passos,
durante teleconferência

com investidores. Disse,
ainda, que a empresa
abrirá de forma detalhada informações em
relação a pontos questionados pela Squadra em
carta a investidores, que
têm assustado o mercado e já fizeram a ação do
IRB despencar mais de
20% em fevereiro.
Desempenho em 2020
Passos disse também
que a companhia fará
projeções de desempenho para 2020 das linhas de negócios que
foram
questionadas,
assim como apresentar
o histórico de desempenho dos últimos anos.
Conforme a Reuters, na
mesma teleconferência,
o presidente-executivo
da companhia, José
Carlos Cardoso, afirmou que todo o IRB está

indignado pelo fato de
as avaliações da companhia terem sido postas
em xeque pela Squadra.
Mudanças
O IRB Brasil RE é uma
empresa privada e está
entre os dez maiores resseguradores do mundo
em valor de mercado: 28
bilhões. A resseguradora,
com o nome de Instituto
Brasileiro de Resseguros
(IRB),foi criada em 1939
por Getúlio Vargas, com
o objetivo de reter no país
os riscos de empresas nacionais que antes eram
transferidos para o exterior. Manteve seu monopólio até 2007, quando,
através de Lei Complementar, o Congresso Nacional reabriu o mercado
ressegurador brasileiro. A
regulação do mercado de
resseguros foi assumida

pela Susep e o IRB passou
a ser classificado como
ressegurador local.
Em 1 de outubro de
2013, o IRB foi privatizado. Em 2017, a empresa concluiu a oferta
pública de ações (IPO) e
movimentou R$ 2 bilhões
com a venda de ações dos
acionistas controladores.
Após um ano de companhia aberta, as ações do
IRB Brasil RE foram as
que mais se valorizaram
em 2018 entre as empresas que compõem o IBrX
100– índice composto
pelas 100 ações de maior
negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro e
que a companhia passou
a integrar em maio de
2018. O IRB Brasil RE
tem sede no Rio de Janeiro e escritórios em São
Paulo, Buenos Aires e
Londres.

Faro Energy faz primeira emissão da chamada ‘debênture sustentável’
A geradora de energia
londrina Faro Energy emitiu
a primeira chamada “debênture sustentável” do Brasil.
A meta da empresa é captar
R$ 15 milhões para investir
em projetos de geração distribuída de energia solar e
iniciativas sociais no país.
Debêntures sustentáveis são
aquelas cujos recursos são
investidos tanto em projetos
com benefícios ambientais
quanto sociais.
Os papéis foram certificados pela Bureau Veritas. O
Banco BTG Pactual SA, que
tradicionalmente atua em
transações de centenas milhões de reais, atuou como
distribuidor das debêntures
da Faro.
“Sentimos nos últimos
três anos que a demanda por

investimentos de impacto
tem crescido e queríamos
testar como seria a demanda”, disse Mariana Oiticia,
sócia do BTG Pactual.
Conforme a Reuters, a
estreia desse tipo de papel
no Brasil chega em um momento em que as emissões
de bônus verdes, sociais e
sustentáveis devem crescer
24% no mundo neste ano,
para US$ 400 bilhões, de
acordo com relatório publicado pela Moody’s em
fevereiro.
“A emissão também vem
em meio a forte aquecimento no Brasil do mercado de
geração distribuída, que
geralmente envolve a instalação de sistemas solares
em residências ou terrenos
para atender diretamente a

demanda de consumidores”,
destacou a agência.
No caso das debêntures da
Faro, cerca de R$ 14,9 milhões serão usados para quitar dívidas em moeda estrangeira, enquanto R$ 100 mil
serão destinados a aulas de
desenvolvimento de habilidades socio emocionais para
600 alunos de uma escola da
cidade de Pirapora, no norte
de Minas Gerais.
“A Faro poderia ter feito
uma emissão de debênture
tradicional, mas queríamos
que nosso projeto tivesse
diferentes tipos de impacto
na região onde está”, disse
Pedro Mateus, presidente da
Faro no Brasil, que tem hoje
uma capacidade de geração
bruta de 222 mil megawattshora por ano.

Remuneração
A remuneração das debêntures será equivalente à
inflação medida pelo IPCA
mais 5,45% ao ano, com
prazo de dez anos. Os papéis têm como garantia o
fluxo de pagamento pela
energia solar gerada pela
Faro e consumida por dois
clientes, o Aquário do Rio
e uma rede de supermercados em Pirapora. O título
foi estruturado pela securitizadora GaiaSec.
“Acreditamos que a simples equação de risco e retorno para investimentos vai
acabar. A questão do impacto social e ambiental terá que
entrar nessa conta,” disse o
presidente da Gaia, João Pacífico.

Briga da Squadra com
IRB opõe os analistas
Continua a briga entre a Squadra e o IRB Brasil Re.
Enquanto isso, por causa dessa confusão, em apenas dez
dias de fevereiro, o valor de mercado da resseguradora diminuiu R$ 10 bilhões. No último domingo, porém, a gestora de fundos voltou a distribuir aos seus cotistas nova
carta contendo acusações e, no pregão da segunda-feira, a
cotação das ações teve mais uma grande desvalorização,
desta vez de 14,34% e passaram a oscilar na faixa de R$
33,80. Tudo porque, mais uma vez, foram reafirmadas as
dúvidas sobre a recorrência nos resultados da companhia.
O documento, de 50 páginas, traz uma análise das informações que o próprio ressegurador tem dado ao mercado
em relação aos pontos questionados na publicação anterior
sobre a posição vendida da gestora, que mantém a opinião
inicial e reafirma que existem indícios que apontam para
lucros recorrentes são significativamente inferiores aos lucros contábeis reportados nas demonstrações financeiras.
Essa disparidade entre lucro contábil e lucro normalizado
foi crescente durante o período e atingiu sua maior diferença nos resultados trimestrais mais recentes.
A Squadra, no entanto, ressalta que afirma existir razões
legais ou regulatórias que exijam a divulgação de tais lucros de modo diferente ao realizado pelo IRB. E sua intenção é de justificar a opinião de que há uma grande disparidade entre preço e valor nas ações do IRB, causada
principalmente por uma percepção de parcela do mercado
sobre a sustentabilidade dos seus elevados níveis de retorno sobre o capital.
Em uma semana, a cotação do IRB caiu de R$ 44 para
R$ 33. Os analistas, no entanto, ainda não chegaram a
uma conclusão. Para os do Credit Suisse, a ação ainda
não atingiu um ponto de entrada, mesmo após as vendas
maciças. Porém, projetam um aumento de 16,5% no lucro
deste ano, que deverá se situar em R$ 1,83 bilhão. Além
disso, elevaram o preço-alvo dos papéis, de R$ 38 para R$
43, mas não apontaram onde se situa o tal de entry point.
Os especialistas do Morgan Stanley acham que o ponto de
entrada já apareceu. E vão mais além, pois veladamente
criticam os da Squadra, ao afirmar que alguns investidores
têm “conceitos errôneos” sobre a sustentabilidade da lucratividade no IRB versus pares globais e estão comparando maçãs e laranjas.
Depois disso fica uma dúvida: críticas desse tipo são
elegantes?

Ações da Alpargatas sem recomendação
Os especialistas do Bradesco BBI acharam que foram
fortes os resultados do quarto trimestre da Alpargatas.
Porém, mantiveram a recomendação para a ação como
neutra, embora tenham aumentado em 4% o preço-alvo
do papel para R$ 36. Além disso, classificaram como marginal o volume de vendas da marca Havaianas no Brasil e
desapontadores os resultados das vendas da divisão internacional, que registraram queda de 11%. Tentam amenizar
dizendo que a troca de parceiros de distribuição na América Latina foi o motivo, porque as outras regiões tiveram
expansão. O BBI avalia que a empresa segue uma estratégia correta ao fortalecer o canal de comércio eletrônico
para as Havaianas no Brasil, achando que a companhia
entrou em uma nova fase de crescimento dinâmico.

Acionistas do Bradesco receberão bonificação
Os acionistas do Bradesco vão receber uma bonificação de uma ação para cada grupo de dez possuídas. Esse
aumento será decido na AGE que será realizada no dia 10
de março. Os analistas do Banco Safra gostaram dos resultados do banco e elevaram o preço-alvo de R$ 42 para
R$ 47, com um potencial de valorização de 39%, e classificaram tais títulos com desempenho acima da média do
mercado.

Itaú recomenda ações da Cia. Hering
Depois da queda de 26% no ano passado, os analistas
do Itaú BBA incluíram as ações da Cia. Hering na carteira
de estratégia de small caps. Acham que os ativos possuem
baixo risco de caírem muito e potencial de subirem forte.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ Nº 30.037.279/0001-49
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. A Administração.
BALANÇO COMPARATIVO
Outras Obrigações
21,00
21,00
SALDO
Lucros a Pagar
21,00
21,00
2019
2018 Patrimônio Líquido
842.382,99 1.172.248,23
ATIVO
852.639,07 1.176.327,50 Capital Social
643.756,00 643.756,00
Ativo Circulante
844.795,52 1.168.483,95 Capital Nacional
18,00
18,00
Disponível
718.983,39 1.042.732,30 Capital Estrangeiro
643.738,00 643.738,00
Banco Conta Movimento
66,32
166,81 Reserva de Lucros
5.793,41
5.793,41
Banco Santander S/A
66,32
166,81 Reserva de Lucros a Realizar
5.793,41
5.793,41
Títulos com Liquidez Imediata
718.917,07 1.042.565,49 Lucros ou Prejuízos
192.833,58 522.698,82
Aplicações Financeiras
718.917,07 1.042.565,49 Lucros ou Prejuízos Acumulados
162.708,88 216.269,73
Créditos Tributários
125.812,13 125.751,65 Lucro ou Prejuízo do Exercício
30.124,70 306.429,09
Ressarcimento PIS Exportação
15.593,78
15.593,78
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Ressarcimento COFINS Exportação
48.916,12
48.916,21
EM 31/12/2019 E 31/12/2018 (Em Reais)
IRRF s/Aplicação Financeira
2.577,54
2.517,06
2018
2019
Restituição pagamento IR/Fonte
49.802,13
49.802,13
Receitas Operacionais
119.250,00
45.066,80
IRPJ Saldo Negativo 2016
4.022,52
4.022,52 Tributárias
IRPJ Saldo Negativo 2017
4.899,95
4.899,95 Dedução de Receitas
(5.962,50)
(2.253,34)
Ativo Não Circulante
7.843,55
7.843,55 Receita Líquida
113.287,50
42.813,46
Realizável a Longo Prazo
7.843,55
7.843,55 Lucro Bruto
113.287,50
42.813,46
Contas a Receber
7.843,55
7.843,55 Despesas Operacionais
(105.354,37) (229.257,66)
PASSIVO
852.639,07 1.176.327,50 Despesas com Pessoal Próprio e Terceiros
(118,22)
(220,00)
Passivo Circulante
10.235,08
4.079,27 Despesas Administrativas
(99.328,70) (161.637,13)
Obrigações Fiscais
44,32 Despesas Tributárias/Sociais
(2.175,10)
(48.775,81)
(3.675,35)
IRRF s/Terceiros
10,81 Despesas Financeiras
(4.472,72)
(57,00)
Tributo na Fonte a Recolher
33,51 Despeas de Viagem
(14.152,00)
INSS a Pagar
369,44 Outras Receitas Operacionais
41.857,77
743.253,06
INSS a Pagar s/Terceiros
369,44 Resultado Operacional antes IR/CS
49.790,90
556.808,86
Provisões
10.235,08
3.644,51 Provisão IR/CS
(19.666,20) (250.379,77)
Provisão para Imposto de Renda
6.084,95
2.277,82 Lucro Operacional Líquido
30.124,70
306.429,09
Provisão para Contribuição Social
4.150,13
1.366,69 Lucro (Prejuízo) do Exercício
30.124,70
306.429,09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018 (Em Reais)
2019
2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro do exercício
30.124,70 306.429,09
Diminuição (Aumento) de Créditos Tributários
(60,48)
45.030,48
Aum. (Diminuição) dos impostos e contribuições
(44,32)
44,32
Aumento (Diminuição) provisão para IR e CSLL
6.590,57
(1.405,98)
Aumento (Diminuição) obrigações trabalhistas
(369,44)
369,44
Caixa proveniente das operações
36.241,03 350.467,35
Caixa líquido prov. das atividades operacionais
36.241,03
350.467,35
Aum. (Red.) do caixa e equivalente de caixa
36.241,03 350.467,35
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Pagamento de Distribuição de Lucros
(359.989,94)
Caixa líq. prov. das atividades de Financiamento (359.989,94)
Aum. (Red.) do caixa e equivalente de caixa (323.748,91)
Demonstração da redução do caixa
e equivalente de caixa
No início do exercício
1.042.732,30 692.264,95
No fim do exercício
718.983,39 1.042.732,30
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 2019 (Em Reais)
Capital Reservas
Lucros
Realizado de Lucros Acumulados
Total
Saldo em 31/12/2018 643.756,00 5.793,41
522.698,82 1.172.248,23
Lucro Líquido
do Exercício
30.124,70
30.124,70
Destinação do Lucro
Distribuição de
Lucros aos Sócios
- (359.989,94) (359.989,94)
Saldo em 31/12/2019 643.756,00 5.793,41
192.833,58 842.382,99
Nelson Lara dos Reis - Administrador - CPF nº 268.653.007-34
Ronaldo Yudi Kitaoka - Contador - CRC RJ 074898/O-5
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Mercado de capitais movimenta R$ 14,8 bi em janeiro
Debêntures
representam
quase a metade
do total levantado
no período
As emissões de companhias brasileiras no mercado de capitais somaram
R$ 14,8 bilhões em janeiro.
De acordo com o Boletim
de Mercado de Capitais,
de autoria da Associação
Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro
e de Capitais (Anbima),
as debêntures representam
43,2% desse volume, com

R$ 6,4 bilhões a partir de
25 operações – 9,1% do
montante foi adquirido pelos fundos de investimento.
De acordo com a Anbima,
existe a perspectiva de mais
R$ 15,8 bilhões que podem
ser captados nas próximas
semanas por meio da Instrução 400, decorrente das
ofertas em andamento (R$ 9
bilhões) e em análise (R$ 6,7
bilhões); R$ 8,4 bilhões são
referentes somente às emissões de fundos de investimentos imobiliários.
Na sequência das debêntures, aparecem as ofertas
vinculadas ao setor imobiliário, com 26,3% do total de
emissões, sendo R$ 2 bilhões
(13,4%) em fundos imobiliários e R$ 1,9 bilhão (12,9%)

em CRIs (Certificados de
Recebíveis Imobiliários). As
pessoas físicas ficaram com
a maior parte do volume de
fundos imobiliários (64,3%
do total). Uma operação de
renda variável foi realizada
em janeiro: o follow-on da
Minerva, que alcançou R$
1,2 bilhão.
No mercado externo, as
empresas brasileiras levantaram US$ 5,7 bilhões (ou
R$ 23,7 bilhões) no primeiro
mês do ano, o que equivale a
alta de 653,3% sobre janeiro
de 2019 (US$ 750 milhões).
O volume representa seis
operações de dívida.
Renda variável
As operações de renda

variável no período representaram 8,4% do total,
todas por meio de ofertas subsequentes de ações
(follow-ons), que corresponderam a um volume de
R$ 1,2 bilhão. Há expectativa entre os investidores de que as operações de
renda variável mantenham
a recuperação registrada
no ano passado, diante da
perspectiva de que os juros
devem se manter em patamares baixos em 2020.
No mercado de debêntures, o volume emitido
foi de R$ 6,4 bilhões, o
que corresponde a 25 operações, todas por meio da
Instrução 476. Ao contrário
dos últimos anos, os intermediários e demais partici-

Itaú lucrou R$ 28,3 bilhões em 2019
O Itaú Unibanco (ITUB4)
fechou o quarto trimestre de
2019 com lucro líquido recorrente de R$ 7,296 bilhões,
uma alta de 1,9% ante o mesmo período de 2018, resultado em linha com a projeção de
R$ 7,28 bilhões dos analistas
consultados pela Bloomberg.
O lucro líquido recorrente do
maior banco privado do país
chegou a R$ 28,363 bilhões
no ano, avanço de 10,2% sobre 2018.
O ROE (retorno sobre o
patrimônio líquido - um indicador que mede como os
bancos investem os recursos
de seus acionistas) também
avançou, tanto no trimestre (+0,3 ponto percentual)
quanto no ano (+1,7 ponto
percentual), para 23,7%.
O banco ressaltou que suas
operações em 2019 foram influenciadas pela continuidade do ciclo de cortes na taxa
Selic, sustentada pelo baixo

nível de inflação no país e por
reformas estruturais na economia, como a da previdência
social. “Nesse cenário, alguns
indicadores sinalizam uma recuperação da atividade econômica, como o crescimento das
concessões de crédito e uma
redução gradual do índice de
desemprego”, destacou o banco em seu balanço.
A margem financeira aumentou 8% em 2019 sobre o
ano anterior, o que permitiu
um desempenho melhor do
lucro. A margem financeira
gerencial, que leva em conta operações com clientes e
com o mercado (tesouraria),
ficou em R$ 74,630 bilhões
no ano passado, ante R$
69,084 bilhões em 2018.
Considerando apenas o
último trimestre de cada ano,
houve avanço de 1,9%, passando de R$ 19,071 bilhões
a R$ 19,439 bilhões.
A receita de serviços do

banco também apresentou
um salto em 2019, na comparação com 2018, indo de
R$ 35,1 bilhões para R$ 37,3
bilhões — aumento de 6,4%.
O desempenho reflete a alta
de 7,2% nas emissões de
cartões de crédito e débito,
de 24,9% na administração
de recursos e de 79,3% na
assessoria econômica, financeira e de corretagem.
O Itaú informou em seu
balanço que obteve receita extra em função da emissão primária de ações da XP de R$
1,97 bilhão no último trimestre do ano passado. O ganho
extra foi compensado com
uma provisão para calotes de
R$ 2,45 bilhões no trimestre
e uma provisão cível, fiscal e
trabalhista de R$ 1,3 bilhão.
O conselho do Itaú também aprovou nesta segundafeira o pagamento de dividendos complementares de
R$ 0,4832 por ação. O pa-

gamento será feito em 6 de
março, tendo como base de
cálculo a posição acionária
final registrada no dia 20 de
fevereiro de 2020. O banco
aprovou ainda o pagamento de juros sobre o capital
próprio complementares no
valor de R$ 0,5235 por ação,
com retenção de 15% de
Imposto de Renda na fonte,
resultando em juros líquidos
de R$ 0,444975 por ação,
excetuados dessa retenção
os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos.
Em relação ao resultado
de 2019, os acionistas do
banco receberão R$ 1,9270
por ação, que totaliza R$
18,8 bilhões em dividendos
e juros sobre o capital próprio (líquido de imposto de
renda), valor esse que equivale a 66,2% do lucro líquido consolidado recorrente
do exercício de 2019.

Pela 6ª vez seguida instituições financeiras reduzem projeção da inflação
Como acontece toda segunda-feira, o Banco Central
(BC) abriu a semana com a
notícia que as instituições
financeiras consultadas pela
autoridade monetária reduziram a estimativa para a inflação este ano, pela sexta vez
seguida. Desta vez, a projeção para o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA – a inflação
oficial do país – caiu de
3,40% para 3,25%. A infor-

mação consta do boletim Focus, pesquisa semanal do BC
que traz as projeções de instituições para os principais
indicadores econômicos.
Para 2021, a estimativa
de inflação se mantém em
3,75%. A previsão para os
anos seguintes também não
teve alterações: 3,50% em
2022 e 2023. Conforme a
agência Brasil, a projeção
para 2020 está abaixo do
centro da meta de inflação

REQUERIMENTO DE LICENÇA
A empresa LATASA GARIMPEIRO URBANO RIO DE JANEIRO COMÉRCIO DE METAIS LTDA inscrita no CNPJ 29.192.379/0001-60
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
– SMAC, através do processo nº 14/200.376/2019, Licença Municipal
de Operação para Coleta de resíduos não perigosos e armazenamento
temporário de resíduos recicláveis e não perigosos.

TIM S.A.
CNPJ/ME 02.421.421/0001-11 - NIRE 333.0032463-1
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 27 de janeiro de 2020, às 13h30, na sede da TIM
S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fonseca Teles, nº 18 a 30, bloco B, 3º
pavimento, bairro de São Cristóvão, na cidade e Estado do Rio de Janeiro.
PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data,
hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Carlo Nardello,
Pietro Labriola e Raimondo Zizza, presencialmente ou por meio de áudio ou
videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 25
do Estatuto Social da Companhia. MESA: Sr. Carlo Nardello – Presidente;
e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: (1) Avaliar a proposta de
alteração do Estatuto Social da Companhia e deliberar sobre sua submissão
à Assembleia Geral a ser convocada; e (2) Deliberar sobre a Convocação da
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após a
análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e
com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias
constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos
presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas
manifestações e deliberações da seguinte forma: (1) Aprovaram a proposta
de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo
de ajustar a redação do artigo 36, parágrafo 2º, que trata da reserva de lucros,
e sua submissão à Assembleia Geral a ser convocada, conforme destacado
abaixo: “ARTIGO 36 – Juntamente com as demonstrações financeiras, os
órgãos da administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral
Ordinária proposta sobre a participação dos empregados nos lucros e sobre
a destinação do lucro líquido do exercício. ... Parágrafo 2º – O saldo do
lucro líquido não alocado ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório
será destinado a uma reserva suplementar para expansão dos negócios
sociais, incluindo, mas não limitado a: investimentos em infraestrutura, e em
desenvolvimento de produtos e serviços. Esta reserva não poderá ultrapassar
80% (oitenta por cento) do capital social. Atingido este limite, caberá à
Assembleia Geral deliberar sobre o saldo, procedendo à sua distribuição aos
acionistas ou ao aumento do capital social. ...” (2) Aprovaram a convocação
da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 27 de
janeiro de 2020, com a seguinte Ordem do Dia: (1) Deliberar sobre a alteração
e consolidação do Estatuto Social da Companhia com o objetivo de ajustar a
redação do dispositivo que trata da reserva estatutária. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à
lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes: Srs.
Carlo Nardello, Pietro Labriola e Raimondo Zizza. Certifico que a presente ata
é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 27 de
janeiro de 2020. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 3845174,
em 03/02/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

que deve ser perseguida
pelo BC. A meta, definida
pelo Conselho Monetário
Nacional, é 4% em 2020.
Para 2021, a meta é 3,75%
e para 2022, 3,50%. O intervalo de tolerância para cada
ano é 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo, ou
seja, em 2020, por exemplo,
o limite mínimo da meta de
inflação é 2,5% e o máximo,
5,5%.
A projeção para a expan-

são do Produto Interno Bruto
(PIB) – a soma de todos os
bens e serviços produzidos
no país – foi mantida em
2,30% em 2020. As estimativas das instituições financeiras para os anos seguintes
- 2021, 2022 e 2023 – permanecem 2,50%. A previsão
do mercado financeiro para
a cotação do dólar está em
R$ 4,10 para o fim deste ano
e subiu de R$ 4,05 para R$
4,10, ao final de 2021.

pantes ligados à oferta adquiriram a maior parte das
colocações nas ofertas públicas, com 90,8% contra
9,1% dos fundos de investimentos. O prazo médio de
colocação foi de 4,4 anos
contra 3,1 anos das emissões de janeiro de 2019.
Em relação à remuneração dos papéis colocados,
93,2% eram DI+spread e
6,8% eram indexados ao
IPCA. Não foi registrada
nenhuma emissão expressa
em percentual do DI, o que
não ocorria desde novembro
de 2015. Já as debêntures
incentivadas emitidas sob o
artigo 2º da Lei 12.431, direcionadas a projetos de infraestrutura e com isenção de
IR para pessoas físicas, re-

gistraram apenas uma oferta,
com volume de R$ 300 milhões, toda subscrita por fundos de investimentos e com
prazo médio de colocação de
25,4 anos.
Este ano, o boletim de
Mercado de Capitais passa
a contar com uma nova metodologia. As informações
relativas às emissões das
companhias são apresentadas agora com base na data
de encerramento das operações e não mais com referência à data de registro. A
partir da edição de janeiro
de 2020, os resultados retroativos também foram
atualizados, para que sejam
mantidos os parâmetros de
comparação, informou a
Anbima

Corretoras chinesas
de valores reportam
crescimento em 2019

As corretoras de valores
chinesas registraram crescimento no ano passado,
como resultado da reforma
do mercado de capitais e da
melhora no desempenho do
mercado, informou o jornal
Securities Times.
Das 30 empresas de valores mobiliários que até agora apresentaram estimativas
de desempenho ou resultados preliminares de receita,
metade delas relataram que
o lucro líquido atribuível à
controladora mais que dobrou em 2019.
Cinco corretoras informaram que seus lucros
líquidos mais que triplicaram, com a Industrial Securities liderando o ranking
de crescimento, já que empresa estimou que seu lucro
líquido de 2019 aumentou
de 10 a 12 vezes em relação
a um ano atrás.
A maioria das empresas
de valores mobiliários se
beneficiou da recuperação
do mercado no ano passado,
o que impulsionou muito os
negócios de corretagem e
gestão de patrimônio, bem
como elevou os ganhos com
o investimento em ações,
apontou o relatório.
Em 2019, o Índice Composto de Xangai, de referência, saltou 23,71% para mais

de 3.000 pontos, de 2.440 no
início do ano. O Índice de
Componentes de Shenzhen
e o Índice ChiNext, mercado
chinês ao estilo NASDAQ
para as empresas de crescimento, ambos ganharam
mais de 40%.
Conforme a agência Xinhua, o avanço da reforma
do mercado de capitais no
ano passado também beneficiou os negócios de investment banking das empresas
de valores mobiliários, informou o jornal.
Oito corretores de valores, incluindo CITIC Securities e China International
Capital Corporation Limited (CICC) registraram
mais de 500 milhões de
yuans (US$ 71,8 milhões)
em receita de subscrição
de títulos em 2019, respondendo por 55% do total do
mercado, de acordo com o
provedor de dados financeiros Wind.
Em 2019, a China impulsionou a reforma do mercado de capitais, incluindo a
introdução de uma revisão
histórica da lei de valores
mobiliários e o lançamento do mercado de inovação
científica e tecnológica,
também conhecido como
STAR market, que começou a a operação em julho.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING
DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ Nº 30.037.279/0001-49
AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à disposição dos Senhores
Acionistas em sua sede social, os documentos a que se refere o artigo nº
133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 11/02/2020.

MINERAÇÃO VALE DO RIO PRETO LTDA
Mineração Vale do Rio Preto LTDA - ME torna público que recebeu do
IBAMA a Licença de Instalação (LI) No 1319/2019 (1° retificação), com
validade até 16/10/2025 para a instalação do porto de areia na margem
direita do rio Preto, divisa dos municípios de Valença-RJ e Rio PretoMG. O porto de areia está associado a poligonal ANM nº 834.043/2006

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA REGIONAL DO MÉIER - RJ
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de
05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta
pelo CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
MARCÍLIO DIAS que move em face de ADILSON DE
OLIVEIRA DA SILVA e ELISABETH DA SILVA OLIVEIRA
(processo nº 0007390-18.2016.8.19.0208) na forma abaixo:
O DR. LUIZ CLAUDIO SILVA JARDIM MARINHO, Juiz de Direito
Titular na Primeira Vara Cível da Regional do Méier, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, Especialmente aos Executados: ADILSON DE
OLIVEIRA DA SILVA (CPF: 003.428.727.29) e ELIZABETH DA
SILVA OLIVEIRA (CPF: 607.639.307.68), que no dia 17/02/2020
às 14:00 horas, no Átrio do Fórum da Regional do Méier, sito à Rua
Aristides Caire n° 53- Méier - Rio de Janeiro– RJ. pela Leiloeira
Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob
o nº 175, com endereço na Rua República do Líbano nº16, Gr.
502 - Centro/RJ. Telefone: (21) 3357-6484, E-mail: contato@
facanhaleiloes.com.br, site: www.facanhaleiloes.com.br na
Modalidade: “LEILÃO PRESENCIAL”, obedecendo aos artigos
879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, será apregoado e
vendido a quem mais der à partir de 100% da avaliação, ou no dia
19/02/2020 no mesmo horário e local, será realizado o 2º leilão
pela melhor oferta, à partir de 50% da avaliação, o imóvel descrito
e avaliado, como segue: AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA, na
forma abaixo: IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA LUISA n°30,
BLOCO D – apartamento: 201 –LINS DE VASCONCELOS
– RIO DE JANEIRO – RJ com inscrição Municipal sob o n°
1.179.182-9 (IPTU). Avaliação: do imóvel situado na Rua Maria
Luísa n° 30, bloco D 201 – inscrição 1.79.182-9, na forma indireta,
eis que não localizou pessoa no interior do imóvel. Considerandose a sua localização, dimensões, área construída e característica,
padrão e logradouro. AVALIO a totalidade do bem acima
descrito em R$ 100.000,00 (cem mil reais). DA INTIMAÇÃO
POR EDITAL: Ficam as partes em especial o executado
INTIMADO por intermédio do presente Edital de Leilão e
intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo 889,
I do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 06 (seis) dias do
mês de fevereiro de dois mil e vinte. Para que produza seus efeitos
legais, o presente Edital encontra-se devidamente assinado pela
Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha _, pelo Responsável do
Expediente – Adriana Marques Castro _(Mat.01/29623), e pelo
MM. Dr. Luiz Claudio Silva Jardim Marinho - Juiz de Direito _____.

DINÂMICA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF 07.659.538/0001-51 - NIRE: 33.3.0027698-0
ARCA realizada em 30/12/2019. 1. Data, hora e local da Reunião: às 10:30
horas do dia 30/12/2019, na sede social da Companhia, na Av. Presidente
Vargas, 463 - 13° andar, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 2. Conselheiros presentes: Totalidade dos Conselheiros, em exercício;
3. Objetivo da Reunião: Deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital
próprio ad referendo da Assembleia Geral Ordinária. 4. Deliberação: Aprovado o crédito em 31 de dezembro de 2019 de juros sobre capital próprio, ad referendo da Assembléia Geral Ordinária. O total a ser pago é de R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais) e será distribuído proporcionalmente a quantidade de
ações possuídas por cada acionista em 30/11/2019, e a data do pagamento
será informada oportunamente pela Diretoria. 5. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a Ata que vai assinada por
todos os conselheiros. RJ, 30/12/2019. José João Abdalla Filho - Presidente;
José Pais Rangel - Conselheiro; Manoel Eduardo Lima Lopes - Conselheiro. Jucerja, arquivada sob o nº 3838180 em 21/01/2020.

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS VIGILANTES E EMPREGADOS
EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, DE TRANSPORTE
DE VALORES, DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO,
DE CURSO DE FORMAÇÃO, VIGIAS, PORTEIROS, E SIMILARES
OU CONEXOS INTERMUNICIPAL DE BELFORD ROXO/RJ
E QUEIMADOS/RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.459.329/0001-62
- cito: Rua João Fernandes Neto, 1.166, Sala 101 – Centro
Belford Roxo – RJ – Tel.:- (21) 3735-5892 3093-8926-3093-8926
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DATA-BASE MARÇO 2020”
Nos termos do Estatuto, estamos convocando a categoria Dos Empregados Em Empresas De Segurança e Vigilância, De Transporte De Valores,
De Prevenção e Combate a Incêndio, De Curso De Formação, Vigias, Porteiros e Similares ou Conexos Intermunicipal de Belford Roxo/RJ e Queimados/RJ, para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 15
de Fevereiro de 2020, Sábado, na Sede do Sindicato acima mencionado,
às 09:00 horas em primeira convocação e às 09:30 horas em segunda e
última convocação, com qualquer número de participantes, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação da Pauta
de Negociação Coletiva (Data-Base Março/2020); b) Autorização para a
Diretoria fazer Acordo e Instaurar Dissídio; c) Autorização dos empregados para desconto de Contribuição Negocial e Confederativa em favor do
Sindicato; d) Assuntos Gerais. Belford Roxo, RJ, 10 de Fevereiro de 2020.
Fernando Jorge Ferraz – Presidente.

Assine o Monitor Mercantil

