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TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2019

CONTRATAR EX-FUNCIONÁRIO COM PJ
Empresa pode demitir funcionário e contratá-lo como prestador 
de serviços, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI ESTAGIÁRIO QUE SOLICITOU DEMISSÃO, QUAIS 
AS VERBAS RESCISÓRIAS?

Esclarecemos que na rescisão do contrato de estágio é devido apenas 
saldo de bolsa auxílio.

ADOÇÃO SIMULTÂNEA DE CRIANÇAS
Funcionária adotou duas crianças, uma de 01 ano e outra de 03 anos, 
terá direito ao salário maternidade, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO SEM REGISTRO
Empresa pode efetuar contrato com o funcionário sem registro, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA NO CONTRATO POR PRAZO 
DETERMINADO, SERÁ DEVIDO A MULTA DE QUEBRA DE CONTRATO?

Esclarecemos que o art.479 e 480 da CLT só se aplicam aos contratos a 
prazo determinado em que o empregado é dispensado sem justa causa 
ou o empregado pede o desligamento antes da data prevista para o 
término. Desta forma, não se aplica no caso de dispensa por justa causa.

MUDANÇA NO CONTRATO DE TRABALHO
Empresa pretende alterar o contrato de trabalho de mensalista para 
horista, com adequação ao novo horário, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS APÓS O RETORNO DA LICENÇA MATERNIDADE
Funcionário entrará de licença maternidade, no retorno deverá 
efetuar o exame, em seguida deseja sair de férias, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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As discussões acerca 

de uma Reforma 

Tributária ganham 

força a cada dia. Não à 

toa, o Governo estima 

votação do projeto 

ainda neste segundo 

semestre.

A proposta do deputado 
Baleia Rossi (MDB
-SP) contempla uma 

mudança na tributação de 
bens e serviços ao longo 
dos próximos 15 anos, que 
envolve a exclusão de cinco 
tributos – IPI, PIS, Cofins, 
ICMS e ISS – para a criação 
de um imposto único, o Im-
posto sobre Operações com 
Bens e Serviços (IBS). Mes-
mo sendo um dos projetos 
mais avaliados, possui alguns 
pontos que ainda geram pre-
ocupação, como: 

• Renúncia fiscal dos 

Estados e Incentivos 

Fiscais: 
A PEC 45/19 tem como 

objetivo principal a substitui-
ção de cinco tributos por um 
único do tipo IVA. Caso essa 
mudança realmente ocorra, 
uma grande preocupação 
para os estados é a renúncia 
fiscal. Pensando nisso, o re-
lator da proposta que tramita 
no Senado, Roberto Rocha 
(PSDB-MA), aceitou propor 
no texto um novo formato 
de simplificação, elaborado 
pelo ex-deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR), acres-
centando um Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA) “dual”, 
sendo um para tributos fede-
rais e outro para impostos 
estaduais e municipais. 

• Imposto extra-fiscal – 
sem fins arrecadatórios

Atualmente, o Imposto 
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI), Imposto de 
Importação (II) e o Imposto 
sobre Operações de Cré-
dito, Câmbio e Seguro, ou 
relativos a títulos ou Valores 
Mobiliários (IOF) podem 
ter suas alíquotas alteradas 
por meio do ato do Poder 
Executivo. Isso porque estes 
tributos servem também para 
fins não arrecadatórios. Há 
propostas, no entanto, que 
parecem que estenderão 
estes “objetivos não arreca-
datórios” para setores, como 
de serviços financeiros e imo-
biliários, para um Imposto 
Extra-Fiscal. 

• Perda de arrecadação 

(IRPJ x IRPF):

Um grande problema do 
Imposto de Renda, de acordo 
com Bernard Appy, respon-
sável pelo texto da proposta, 

é que uma parcela importan-
te de pessoas ricas recebe lu-
cros/dividendos de empresas 
sem a tributação do valor. 
Pensando nisso, a equipe 
econômica do governo defen-
de o fim da CSLL. A medida, 
no entanto, preocupa alguns 
especialistas, uma vez que 
a União não pode abrir mão 
de parte da arrecadação, 
seja por motivos financeiros 
ou por restrições da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

• Empresas de serviços: 
De acordo com a Confedera-
ção Nacional do Comércio 
(CNC), o setor prevê um 
impacto médio de 30% nos 
preços com a unificação dos 
impostos para o IBS. Esse 
aumento certamente será 
passado ao consumidor final. 
Além disso, outro ponto que 
deve ser levado em conside-
ração é que, com a oneração 
da carga tributária para o 
setor de serviços, muitas 
empresas não sobreviverão. 

• ISS: Segundo estimati-
vas da Frente Nacional de 
Prefeitos, a proposta que 
tramita no Senado, propõe 
a unificação do ISS ao ICMS 
estadual, o que causaria 
prejuízo de R$ 910 bilhões 
em 15 anos às cidades, com 
a retirada da autonomia das 
prefeituras sobre a admi-
nistração de seus impostos. 
Quanto ao projeto da Câma-
ra, a proposta é preservar a 
autonomia dos municípios, 
mas trocar o local de recolhi-
mento do imposto, ao invés 
de ser cobrado na cidade 
onde o serviço é prestado, o 
IBS seria pago na região em 
que o produto ou serviço for 
consumido. 

Além dos pontos citados 
acima, outra questão que en-
volve uma possível Reforma 
Tributária está relacionada 
ao seu período de transição. 
A proposta, por exemplo, 
prevê um período de cerca 
de 10 anos para que todas as 
mudanças ocorram de fato, 
sendo que os 2 primeiros 
anos servirão como teste. 

Diante de todos esses 
fatores, a proposta pode 
apresentar resistência à sua 
aprovação, de modo que o 
projeto precisará ser ava-
liado e repensado até que 
chegue a um consenso. Mas 
uma coisa é certa, o Brasil 
precisa urgentemente de 
mudanças em seu sistema 
de tributação. Aguardemos 
os próximos passos. 

 
(*) - Especialista em Aquisições e 

Reestruturações, é sócia da Grounds, 
consultoria inteligente nas áreas 

contábil, tributária, trabalhista, 
previdenciária e fi nanceira (http://

grounds.com.br/).

Cinco pontos de atenção na 
Reforma Tributária

Ana Campos (*)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0100455-47.2012.8.26.0100. A Drª. Stefânia Costa Amorim 
Requena,  Juíza de Direito da 36ª VC do Foro da Capital, Faz saber  aos corréus Valdir Pedro de 
Lima-me, CNPJ/MF Nº 04.626.604/0001-07 e Clayton Henrique de Faria, RG MG Nº 17.394.663. 
que Vulcabras/Azaleia - RS, Calçados e Artigos Esportivos S.A  ajuizaram ação Ordinária em Geral 
c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 16.000,00, pois os 
requeridos estão reproduzindo suas marcas ``Olympikus´ e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os 
requeridos em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 11 de Setembro de 2019..  

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 21/11/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 26/11/2019 às 14h00

HENRI  ZYLBERSTAJN

BANCO INTER S/A

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 337.895,86 (Trezentos 
e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 
168.947,93 (Cento e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos),

ad 
corpus

ETEVALDO OLIVEIRA SILVA, VALDELICY 
APARECIDA DE MOURA OLIVEIRA SILVA, 

.

ATIVO R$
Circulante 3.532.273,67
Disponibilidades 2.098.222,82
Outros Créditos 1.361.534,12
Carteira de Câmbio 1.214.678,30
Câmbio Comprado a liquidar 324.319,96
Direitos s/vendas de câmbio  1.155.069,38
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos  (264.711,04)
Rendas a Receber 1.778,75
Diversos 145.077,07
Adto. e Antecip. Salariais 9.626,33
Adto. p/ pagtos. p/ nossa conta 92,25
Impostos e Contrib. a Compensar 110.872,34
Pagamentos a Ressarcir 8.786,00
Devedores Diversos - País 15.700,15
Outros Valores e Bens 72.516,73
Despesas Antecipadas 72.516,73
Não Circulante 40.430,94
Permanente 40.430,94
Imobilizado de Uso 40.430,94
Imobilizações em Curso 27.104,39
Instalações 4.000,00
Móveis e Equipamentos de Uso 21.840,00
Sist. de Comunicação-Equipam. 9.800,00
Sistema de Processam. Dados 15.745,80
Sistema de Segurança  5.020,00
(-) Depreciação Acumulada (43.079,25)
Outros Ativos Intangíveis -
Gastos de Organiz. Expansão 2.506,00
(-) Amortização Acumulada  (2.506,00)

TOTAL DO ATIVO 3.572.704,61

PASSIVO R$
Circulante 2.559.713,59
Outras Obrigações 2.559.713,59
Cobrança e Arrec. Tributos(IOF) 32.964,84
Carteira de Câmbio 1.478.025,47
Câmbio Vendido a Liquidar 1.153.705,51
Obrig. por compra de Câmbio 324.319,96
Fiscais e Previdenciárias 48.302,09
Diversos 1.000.421,19
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 335.830,95
Credores Diversos - País 664.590,24

Não Circulante

Patrimônio Líquido 937.158,31
Capital Social 1.036.381,00

Domiciliados no País 1.036.381,00
Reservas de Lucros 26.196,47

Reservas de Lucros Especiais 26.196,47
Lucros ou Prej. Acumulados (125.419,16)

Prejuízo - 1º Semestre (125.419,16)

Contas de Resultado 75.832,71
Receitas Operacionais 1.471.298,02
Despesas Operacionais (1.398.833,07)
Receitas não Operacionais 3.512,76
(-) Despesas não Operacionais (145,00)
Imp. de Renda e Contr. Social -

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 3.572.704,61

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Setembro de 2019

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN
Contadora   -   CRC: 1SP 141.225/O-6

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004692-06.2019.8.26.0704. A 
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. 
Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELA MARIA MINUTELLA DA 
COSTA ME, CNPJ 10.424.741/0001-53, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por SQUANETTO TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES LTDA. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 40.392,19 (31.08.2019), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda advertida de que, nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis 
para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de outubro de 2019. 

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0015545-56.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ARCANJO, JONATHANS, ROBERTO DE LIMA, ANA PAULA PIRES DA SILVA, 
VANIRA CONCEIÇÃO GOMES BARBOSA, REGINA BRAZ DE OLIVEIRA, que lhe foi proposta uma 
ação de Imissão Na Posse por parte de Firochi Mifune e outro, objetivando o terreno constante do 
lote 16, quadra “B”, das Chácaras Florida, no 32° Subdistrito, Capela do Socorro, medindo 3,00 metros 
de frente para Rua 4, daí num ângulo de 45° deflete à esquerda e segue 4,00 metros, daí reflete 45° à 
esquerda e segue 3,00 metros, daí em ângulo à direita segue 10,00 metros, confrontando nestas 3 
últimas linhas com a Praça 4, por 62,00 metros de frente aos fundos do lado esquerdo de quem olha da 
rua, confrontando com o lote 15, lado direito mede 55,50 metros, confrontando com o lote 17 e 15 
metros nos fundos, dividindo com o lote 10, encerrando a área de 863,15 metros quadrados, estando 
em cadastrado pelo contribuinte n° 255.009.0016-1, pela Prefeitura do Município de São Paulo, e 
objeto de matrícula n° 98.002, do 11° Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2019. 

Ainda nas primárias, nota-
va-se que seria possível 
a eleição de Fernández 

em 1º turno, o que ocasionou 
um posicionamento negativo 
do mercado. A Bolsa Merval, 
por exemplo, chegou a ter uma 
queda de 38%. 

Atualmente, após a crise 
causada pelos resultados das 
primárias, e agora a eleição de 
Fernández, questiona-se qual 
o impacto do resultado das 
eleições Argentinas nos países 
vizinhos, como o Brasil.  Para 
Fernando Bergallo, Diretor de 
Câmbio da FB Capital, o mer-
cado já havia precifi cado e mu-
dado os olhos sobre as eleições 
ainda nas primárias, já que fi cou 
claro que não seria possível uma 
reeleição de Macri. 

“O mercado já havia dete-
riorado a percepção de risco 
em relação a Argentina lá no 
começo de agosto, quando 
fi cou bastante claro que Macri 
não iria se reeleger”. Bergallo 
pontua que o mercado está 
receoso em relação às políti-
cas monetárias que Kirchner 
adotou em seu mandato. “Em 
síntese, tem-se o receio da 
implementação de uma políti-
ca monetária expansionista e 
intervencionista, característica 
do regime Kirchner”. 

O Diretor de Câmbio explica 
que a eleição pode aprofundar 
a recessão no país e afetar o 
Brasil. “Isso em tese aprofun-
daria a recessão na Argentina, 
causa do impacto nos mercados 
globais e especifi camente no 
Brasil, pelas fortes relações 
comerciais dos dois países”, 
diz Bergallo. Jefferson Laatus, 
Estrategista-Chefe do Grupo 
Laatus, acredita que um grande 
problema pode ser o choque 
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Eleições argetinas – Qual 
o impacto no Brasil?

No último domingo aconteceram as eleições gerais na Argentina, que resultaram na vitória de Alberto 
Fernández, membro da chapa da ex-presidente Cristina Kirchner, com 48,1% dos votos

Possíveis impactos da vitória de Alberto Fernández e Cristina Kirchner nos países limítrofes.

entre Bolsonaro e Fernández, 
já que há divergências de ide-
ologias. 

“Bolsonaro declaradamente 
desaprova a eleição de Fer-
nández e se recusa até mesmo 
a parabenizar o novo presiden-
te”. Laatus diz que a eleição é 
preocupante para o mercado, 
já que o presidente eleito já 
declarou interesse em sair do 
Mercosul. “A vitória da chapa 
de Fernández é preocupante 
porque Fernandez declarou 
anteriormente que sairia do 
Mercosul”, afi rma o Estrate-
gista-Chefe do Grupo Laatus. 

Daniela Casabona, Sócia-Di-
retora da FB Wealth, afi rma que 
a vitória da chapa de Fernández 
e Kirchner é um desafi o para 
o governo brasileiro, já que a 
reação do presidente não foi 
boa. “A vitória da oposição é 
mais um desafi o que o governo 

brasileiro irá enfrentar, após a 
reação de Bolsonaro em dizer 
que a Argentina escolheu mal 
e que não iria parabenizar o 
candidato”. 

Para Casabona, isso pode 
impactar as exportações do 
Brasil, já que a Argentina é um 
dos países que mais importa 
produtos brasileiros. “Daqui em 
diante isto pode impactar nossa 
economia, dado que exporta-
mos diversos produtos para 
o país vizinho”. André Alírio, 
Economista da Nova Futura 
Investimentos, afi rma que o 
mercado fi ca apreensivo com a 
vitória, já que algumas reformas 
no país podem ser congeladas. 

“A leitura do mercado é que 
com a vitória da chapa que une 
o kirchnerismo e o peronismo 
é de uma certa apreensão pelo 
fato de algumas reformas da ar-
gentina não irem para a frente ou 

diminuir de intensidade”. Alírio 
explica que a união promovida 
pela chapa vencedora, na práti-
ca, deve manter algumas coisas 
do governo antigo, ou seja, a 
vitória não necessariamente 
simboliza uma ruptura. 

“Na visão prática, a união en-
tre kirchnerismo e peronismo 
ele não quer ainda indicar uma 
ruptura total com as políticas 
do antigo governo, ou seja, uma 
guinada assim para o centro 
esquerda, mas a política não 
deve ser de rompimento total”, 
pontua. Alírio afi rma que o 
ponto crucial para o mercado 
está na escolha do ministro da 
Economia da Argentina. 

“O que o mercado foca agora 
é na escolha do ministro da 
economia, as negociações de dí-
vida, porém o mercado mantém 
uma posição defensiva”, fi naliza 
Alírio (AI/Gueratto Press).

Uma rara pintura do artista 
italiano Cimabue (1272-1302), 
que foi encontrada pendurada 
na cozinha da casa de uma 
idosa francesa, foi vendida no 
domingo (27) por mais de 24 
milhões de euros em leilão rea-
lizado em Selis, perto de Paris. 
O pequeno quadro (25,8 x 20,3 
cm) estava perdido há anos e foi 
encontrado por um leiloeiro em 
uma casa particular na cidade 
de Compiègne. 

A obra estava pendurada en-
tre a cozinha e a sala de estar e 
foi levada para ser avaliada por 
especialistas. A dona da casa, 
por sua vez, pensava se tratar 
de uma pintura de pouco valor. 
O quadro passou por testes 
com luz infravermelha para 
observar as semelhanças com 
as obras de Cimabue, também 

Quadro de Cimabue é leiloado por valor recorde
conhecido como Cenni di Pepo. 
Era esperado que a pintura 
fosse vendida no leilão por até 
6 milhões de euros, mas a ofer-
ta vencedora foi quatro vezes 
maior, chegando a pouco mais 
de 24 milhões de euros. 

De acordo com a casa de 
leilões Acteon, a quantia paga 
foi um novo recorde para uma 
pintura medieval. O nome do 
comprador não foi revelado. 
Acredita-se que a pintura de 
Cimabue faça parte de um 
políptico, uma obra maior de 
cenas pintadas e divididas em 
diversos painéis. Especialistas 
dizem que o quadro é de 1280 
e representa a paixão e a cru-
cifi cação de Cristo.

Outras obras de Cimabue 
estão expostas na National 
Gallery de Londres e na Frick 

Collection em Nova York. Ci-
mabue nasceu em Florença e 
é considerado o último pintor 
italiano a seguir a tradição 
bizantina. O artista também 

atuou em um período de tran-
sição entre a arte estilizada do 
período medieval e as obras 
naturalistas do Renascimento 
(ANSA).
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Obra estava perdida há anos e foi achada na cozinha de uma casa.
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