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BOLSAS
O Ibovespa: +1,76% Pontos: 
76.416,01 Máxima de +1,92% 
: 76.533 pontos Mínima de 
-0,14% : 74.986 pontos Volu-
me: 8,74 bilhões Variação em 
2018: 0,02% Variação no mês: 
-0,34% Dow Jones: +0,08% Pon-
tos: 25.995,87 Nasdaq: -0,91% 
Pontos: 7.922,73 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,0837 Venda: R$ 4,0847 
Variação: -1,4% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,19 Venda: R$ 4,29 
Variação: -0,77% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1454 Venda: R$ 
4,1460 Variação: -0,36% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0730 
Venda: R$ 4,2630 Variação: 
-0,79% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,44% ao 
ano. - Capital de giro, 9,52% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.204,30 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,25% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 159,500 
Variação: +0,82%.

Cotação: R$ 4,0980 Variação: 
-1,36% - Euro (17h35) Compra: 
US$ 1,1623 Venda: US$ 1,1625 
Variação: -0,04% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,7460 Venda: R$ 
4,7480 Variação: -1,45% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7430 Ven-
da: R$ 4,9630 Variação: -0,88%.

Futuro: +2,64% Pontos: 77.225 
Máxima (pontos): 77.290 Míni-
ma (pontos): 75.270. Global 40 
Cotação: 745,228 centavos de 
dólar Variação: +0,49%.

“Amizade é como 
fl ores, não podemos 
deixar de regá-las, 
mas também não 
podemos regá-las 
muito”.
Manuel Bandeira (1886/1968)
Poeta brasileiro

o arquivamento da ADC 18, 
ainda falta o STF decidir se 
- e quanto - a decisão sobre 
a ação principal irá retroagir 
no tempo (AE).

Uma decisão toma-
da pelo ministro do 
STF, Celso de Mello, 

pode dar mais segurança às 
empresas que passaram a 
contemplar em seus demons-
trativos fi nanceiros créditos a 
receber da União referentes 
à consideração indevida do 
ICMS na base de cálculo do 
PIS/Cofi ns. Mello arquivou a 
Ação Declaratória de Consti-
tucionalidade (ADC) 18, que 
era um dos últimos trunfos 
da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 
para questionar a aplicação 
imediata do entendimento do 
STF de que a União não pode 
mais incluir o imposto estadu-
al no cálculo de cobrança do 

 Decisão do STF reforça 
proibição do cálculo do 
ICMS na base do PIS/Cofi ns

tributo federal.
A ADC 18 foi ajuizada ainda 

em 2007, pelo então Advogado-
-Geral da União, Dias Toffoli, 
com o pedido de que todas as 
ações judiciais que questio-
nassem a inclusão do ICMS no 
cálculo do PIS/Confi ns fossem 
suspensas até que o Supremo 
decidisse sobre o mérito da 
questão.

Em março do ano passado, o 
plenário no STF decidiu que a 
cobrança não poderia ser mais 
realizada. Em outubro, quando 
essa deliberação fi nalmente foi 
publicada, a PGFN ingressou 
com um pedido de embargo 
declaratório, solicitando a 
modulação dos seus efeitos, 
para evitar que a União tenha 

que devolver cerca de R$ 250 
bilhões aos contribuintes.

Apesar desse recurso ainda 
não ter sido levado a julga-
mento pela ministra relatora, 
Cármen Lúcia, Celso de Mello 
considerou que o mérito da 
questão já está julgado. Desta 
forma, a ADC 18 já teria per-
dido o seu objeto. “A ADC 18 
era a última ponta solta sobre 
o mérito desse processo, e o 
ministro Celso de Mello refor-
çou o entendimento de que 
o caso já está julgado. Dessa 
forma, a PGFN não poderá 
usar essa ação para rediscutir 
a questão”, avaliou a advogada 
Camila Akemi Pontes, da An-
drade Advogados, escritório 
que faz parte da ação principal 

Ainda falta o STF decidir se a decisão sobre a ação principal

irá retroagir no tempo.

sobre o tema. “Não há mais 
dúvidas sobre o mérito dessa 
cobrança indevida. O próprio 
STF reconheceu isso com a 
decisão do ministro Celso de 

Mello. Por isso, acredito que 
mais empresas agora estarão 
seguras para considerarem 
esses valores nos seus balan-
ços”, completou. Mesmo com 

IPCA de agosto 
O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), que 
mede a infl ação ofi cial do país, re-
gistrou defl ação (queda de preços) 
de 0,09% em agosto. Em julho, ha-
via sido anotada infl ação de 0,33%. 
Já em agosto do ano passado, o 
IPCA teve uma infl ação de 0,19%. 
Os dados foram divulgados no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE). 
A infl ação acumula taxas de 2,85% 
no ano e de 4,19% em 12 meses.

O candidato do Podemos à 
Presidência da República, Alva-
ro Dias, defendeu uma mudança 
na política de reajuste do salário 
mínimo e sua desvinculação dos 
benefícios da Previdência. “Vin-
culado ao crescimento do PIB e 
descolando as demais despesas 
públicas do salário mínimo. Ele 
não pode ser a referência para 
as outras despesas públicas”, 
disse o candidato.

Para Dias, o salário mínimo 
tem de estar vinculado ao 
crescimento econômico do 
país para recuperar o poder 
de compra dos trabalhadores. 
A proposta do candidato não 
inclui no cálculo da correção do 
mínimo a variação da infl ação, 
como ocorre atualmente. Seu 
programa de governo prevê 
o aumento dos investimentos 
para 22% do PIB em 2022, o que 
deverá elevar o crescimento do 
país para, em média, 5% ao ano 
e gerar 10 milhões de empregos. 

Candidato do Podemos à 

Presidência da República, 

Alvaro Dias.

As montadoras de veículos 
instaladas no país ampliaram a 
produção em 18,6% no último 
mês de agosto sobre o mês 
anterior e 11,7% na compara-
ção com igual período do ano 
passado, com um total de 291,4 
mil unidades. 

Esse dinamismo foi puxado, 
principalmente, pelos licen-
ciamentos de veículos novos, 
que representam o escoamento 
ao mercado interno, e que 
atingiram 248,6 mil veículos, 
com alta de 14,3% sobre julho 
último e 14,8% em relação ao 
mesmo mês de 2017, no melhor 
desempenho mensal desde 
janeiro de 2015 (253,8 mil) e 
o maior volume de produção 
desde outubro de 2014. 

No acumulado do ano, as 
vendas foram 14,9% maior em 
comparação ao período de ja-

Fábrica da montadora Toyota no Brasil. O dinamismo foi 

puxado, principalmente, pelos licenciamentos de veículos novos.

Cerca de 11,8 milhões de 
brasileiros ainda não realiza-
ram o saque das cotas do PIS 
a que têm direito. O valor total 
disponível ultrapassa R$ 20,2 
bilhões. O prazo para o saque 
termina no próximo dia 28 para 
os cotistas do PIS com idade 
inferior a 60 anos. Os trabalha-
dores cadastrados no PIS entre 
1971 e 4 de outubro de 1988 
podem resgatar o dinheiro, 
independentemente da idade.

Segundo a Caixa, até o fi m de 
agosto, 8,3 milhões de cotistas 
sacaram o benefício, somando 
R$ 7,8 bilhões em pagamentos. 
Deste total, 7,6 milhões de 
cotistas têm idade inferior a 
60 anos e aproveitaram a janela 
temporal de disponibilidade 
para sacar R$ 6,7 bilhões. Cerca 
de 4,4 milhões clientes da Caixa 
receberam o valor por depósito 
automático em 8 de agosto.

Para saber se tem direito, o 
trabalhador pode consultar o site, 
informando o CPF ou NIS (Núme-
ro de Identifi cação Social), a data 
de nascimento e o valor que tem 
a receber, mediante a informação 
de senha na internet. Para realizar 
o saque, o trabalhador deverá 
apresentar documento ofi cial de 
identifi cação com foto. 

Os beneficiários legais, na 
condição de herdeiros, poderão 
comparecer a qualquer agência 
da Caixa, portando o docu-
mento ofi cial de identifi cação 
e o documento que comprove 
sua condição de herdeiro para 
realizar o saque. O saque poderá 
ser realizado pelo representante 
mediante procuração particular, 
com fi rma reconhecida, ou por 
instrumento público que con-
tenha outorga de poderes para 
solicitação e saque de valores do 
PIS (ABr).

PIS é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada; Pasep, 

aos servidores públicos.

Às 21 horas deste sábado (8), o Impostô-
metro da Associação Comercial de São Paulo 
registra R$ 1,6 trilhão, que é o montante pago 
pela população desde o primeiro dia do ano 
na forma de impostos, taxas e contribuições 
para a União, os estados e os municípios. Em 
2017, o valor foi atingido 23 dias depois (dia 
2/10) na comparação com 2018. 

“Esse avanço da arrecadação revela que o 
problema das fi nanças públicas não está do lado 
da receita: está do lado dos gastos. Por isso, o 
consumidor ? que será eleitor nos dias 7 e 28 
de outubro ? precisa acompanhar de perto a 
aplicação dos recursos e exigir que os governos 
utilizem o dinheiro para melhorar os serviços 
públicos”, declara Marcel Solimeo, economista 

da ACSP. “Esperamos que, diante dessa marca 
de R$ 1,6 trilhão, os candidatos? tanto ao Exe-
cutivo quanto ao Legislativo? vejam que não há 
espaço para mais elevação de imposto. E que 
as discussões foquem no equacionamento do 
gasto público e na implantação das reformas 
necessárias, especialmente a da Previdência”, 
completa Solimeo (AI/ACSP).

Os depósitos na caderneta 
de poupança superaram os 
saques em R$ 5,862 bilhões em 
agosto, de acordo com relatório 
divulgado pelo Banco Central 
(BC). Esse é o maior resultado 
para agosto, na série histórica 
do BC, iniciada em 1995. Foram 
depositados, ao longo do mês 
passado, R$ 198,6 bilhões, 
contra retiradas que somaram 
R$ 192,737 bilhões. 

É o sexto mês consecutivo 
de captação líquida, ou sejam 
depósitos superiores aos sa-

Jair Bolsonaro é ferido com faca durante campanha

em Juiz de Fora.

O presidente Temer se mani-
festou a respeito do atentado 
contra o candidato do PSL 
à presidência da República, 
Jair Bolsonaro, que levou uma 
facada na tarde da quinta-feira 
(6), durante ato de campanha 
em Juiz de Fora. Para Temer, 
o episódio serve de exemplo 
para aqueles que pregam a in-
tolerância em suas campanhas.

“Tenho certeza que não have-
rá nada mais grave, esperamos. 
Mas que sirva de exemplo para 
que as pessoas que hoje estão 
fazendo campanha percebam 
que a tolerância é uma deri-
vação da própria democracia”, 
disse Temer em evento realiza-
do no Palácio do Planalto.

O presidente disse ainda 

que entrou em contato com 
a assessoria do candidato e 
confi rmou que a Polícia Federal 
está investigando o caso. Ele 
comentou ainda ser “intolerá-
vel que não haja possibilidade 
de uma campanha tranquila” 
no Brasil. “É intolerável que 
não haja possibilidade de uma 
campanha tranquila. Votar em 
candidato é coisa de cultura 
atrasada, você tem que votar 
em projetos. E para votar em 
projeto, o candidato precisa 
circular pelo país”.

Em nota, a Polícia Federal 
informou que, durante a agres-
são, Bolsonaro era escoltado 
por policiais federais e que o 
agressor foi preso em fl agrante  
(ABr).
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Dorivan Marinho/SCO/STF

YouTube

Agosto foi o melhor mês em produção 
de veículos dos últimos 4 anos

neste, em especial, o número 
de dias úteis (23) favoreceu os 
negócios.

As vendas externas alcança-
ram US$ 1,3 bilhão, 4,9% acima 
de julho e 7,8% maior do que de 
janeiro a agosto, porém teve um 
recuo de 11% sobre igual mês 
do ano passado. Em unidades, 
foram exportadas 56,1 mil, 
9,2% maior do que em julho 
(51,3 mil em julho). Apesar 
dessa elevação, houve uma 
queda de 16,6% em relação a 
agosto de 2017 e de 4,6% no 
acumulado do ano.

Segundo o presidente da 
Anfavea, o volume fi nanceiro 
das exportações em US$ 11,08 
bilhões é um recorde e supera o 
valor anterior (U$ 8,6 bilhões), 
principalmente com o nosso 
principal parceiro, a Argentina” 
(ABr).

neiro a agosto do ano passado. 
Ao anunciar os números, o pre-
sidente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), An-

tonio Megale, comemorou o 
resultado, salientando que, 
tradicionalmente, agosto é um 
mês de bons resultados fi cando 
atrás apenas de dezembro, e 

Temer: atentado é 
exemplo de intolerância

Quase 12 milhões ainda 
não sacaram cotas do PIS

'Mudanças na política de 
reajuste do mínimo'

O presidenciável disse ain-
da que vai manter o Bolsa 
Família, mas propõe a criação 
de um programa de formação 
profi ssional dos benefi ciários 
para que eles consigam em-
prego com carteira assinada. 
“O Bolsa Família tem de ser 
entendido como investimento 
e não como despesa, mas não 
podemos mais admitir o roubo 
no programa”, afi rmou (ABr).

Impostômetro atinge marca de R$ 1,6 trilhão

Captação da poupança chega 
a R$ 5,8 bilhões em agosto

ques. No acumulado dos oito 
meses deste ano, os depósitos 
na poupança superaram as 
retiradas em R$ 16,960 bilhões.

O saldo atualmente deposi-
tado na caderneta está em R$ 
764,408 bilhões. Os rendimentos 
chegaram a R$ 2,862 bilhões, 
em agosto. Pela legislação em 
vigor, o rendimento da poupança 
é calculado pela soma da Taxa 
Referencial (TR), defi nida pelo 
BC, mais 0,5% ao mês, sempre 
que a taxa básica de juros, a Selic, 
está acima de 8,5% ao ano (ABr). 


