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Elisabeth Libertuci, do Liber-
tuci Advogados Associados,
responde as dúvidas sobre o
IR. Perguntas para: imposto.
renda@grupoestado.com.br.

1.
Como lanço valores recebi-
dos com diárias e passa-
gens? Sou servidor público
federal e é a primeira vez
que o empregador envia es-
sa informação – em folha
suplementar.
Você não esclarece a que título
recebeu as passagens: a) se co-
mo auxílio do empregador por

residir em localidade diferente
da que exerce seu trabalho; b)
se como despesa eventual do
empregador para realizar traba-
lho diferente do local em que
está lotado; ou c) se como com-
ponente da sua remuneração.
Na primeira hipótese o rendi-
mento é considerado isento,
por se tratar de ajuda de custo
destinada a atender despesas

com transporte, frete e locomo-
ção, em caso de remoção de um
município a outro. Referida aju-
da de custo está sujeita à com-
provação em caso de solicitação
pelo Fisco (RIR/99, art. 39, I).
Na segunda hipótese, entendo
também tratar-se de rendimen-
to isento, na medida em que se
insere no contexto de ressarci-
mento para atender ao exercí-

cio do trabalho em local diferen-
te do estabelecido contratual-
mente. Na terceira hipótese, o
rendimento é tributável porque
compõe sua remuneração, pre-
viamente acordada com o em-
pregador. Os valores recebidos
como diárias, direcionados a
cobrir despesas com alimenta-
ção e pousada por serviço even-
tual realizado em município

diferente daquele em que exer-
ce o trabalho são considera-
dos Isentos para fins de Impos-
to de Renda. Se as duas situa-
ções (passagens e diárias) se
aplicam ao seu caso concreto,
informe referidos valores no
campo de rendimentos isen-
tos e não tributáveis, no item
“outros”, com a observação
diárias/passagens.

TIRE SUAS DÚVIDAS

LONDRES

A zona do euro só poderá sobrevi-
ver no longo prazo se seus inte-
grantes tiverem permissão para
abandoná-la e aderir novamente
a ela, e a Grécia deveria ser o pri-
meiro país a poder ter essa opção,
disse o presidente da Conferên-

cia das Nações Unidas para Co-
mércio e Desenvolvimento (Unc-
tad), Supachai Panitchpakdi.

Supachai foi vice-primeiro-mi-
nistro e ministro do comércio da
Tailândia de 1997 a 1999, quando
ele se tornou o diretor-geral da
Organização Mundial do Comér-
cio (OMC), e portanto tem co-
nhecimento em primeira mão
das dificuldades que os países en-
contram para resolver os proble-
mas de dívidas.

Agora secretário-geral da Unc-
tad, Supachai acredita que é es-
sencial para a saúde da econo-
mia mundial que a zona do euro

consiga sobreviver, mas que é ne-
cessária maior flexibilidade para
que ela consiga atravessar a cri-
se. “Isso significa que a zona do
euro não é estanque para sem-
pre, com um número fixo de par-
ticipantes”, disse Supachai. “De-
ve ser flexível o suficiente para
permitir que os países entrem e
saiam do bloco.”

Supachai disse que os países
podem cometer erros nas suas po-
líticas econômicas, e um bloco co-
mo a zona do euro precisa ser rea-
lista sobre esse fato, permitindo
aos países entrar e sair do bloco
para que possam se beneficiar de

uma desvalorização de sua moe-
da e, consequentemente, aumen-
tar suas exportações.

“Não vivemos num mundo
ideal”, afirmou Supachai. “Se le-
varmos em conta que os países
às vezes erram significativamen-
te (em suas políticas), a única so-

lução é permitir a eles evitar uma
contração de sua economia, não
cometendo suicídio”.

Para ele, a Grécia talvez preci-
se abandonar a zona do euro.
“Talvez haja a necessidade para
uma solução temporária, para
permitir à Grécia a opção de
sair”, disse Supachai. “A Grécia
precisa ter também a opção de
voltar. Isso não significa o fim da
zona do euro, pelo contrário.”

Em declaração feita a um pro-
grama da televisão da rede britâ-
nica BBC, a chanceler alemã An-
gela Merkel disse que seria “ca-
tastrófico” permitir que a Grécia
deixasse a zona do euro.

Ela disse que Atenas tem
“uma longa e árdua estrada” até
a recuperação, depois que o país
foi forçado a pedir dois pacotes
internacionais de resgate, mas
que seria um “erro político enor-

me permitir que a Grécia deixe”
a moeda única europeia.

“Nós tomamos a decisão de
sermos uma união monetária.
Não se trata apenas de uma deci-
são monetária, e sim de uma deci-
são política.”, disse Merkel.

“Seria catastrófico se dissésse-
mos a um dos que decidiu estar
conosco ‘não o queremos mais’.
“A propósito, os tratados (da
UE) não permitem isso, de qual-
quer forma. Pessoas em todo o
mundo perguntariam ‘quem se-
rá o próximo?’ A era do euro fica-
ria incrivelmente enfraqueci-
da.”

Merkel também reiterou seu
apoio à forte presença do Reino
Unido na UE, apesar da medida
tomada pelo primeiro-ministro
David Cameron de bloquear um
novo pacto fiscal, em dezembro.
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Grécia deveria ter opção de sair
da zona do euro, afirma Unctad

● A viagem da presidente Dilma
Rousseff incluirá uma visita ofi-
cial à Índia, com discussões bila-
terais com objetivo de aumentar
o comércio entre os dois países
dos atuais US$ 9,1 bilhões para
US$ 15 bilhões, até 2015.

Nos dias 28 e 29 de março,
paralelamente aos Brics serão
realizados dois fóruns financei-
ros com objetivo analisar possibi-
lidades de estímulo ao comércio,
que hoje é da ordem de US$ 250
bilhões. Um deles será com a
presença de presidentes ou re-
presentantes de bancos centrais
dos quatro países, e o outro com
ministros da economia.

Os integrantes do grupo que-
rem consolidar os Brics como
referência no cenário econômico
e político internacional, tomando
posições conjuntas e fortalecen-
do ideias defendidas pelos emer-
gentes. Durante as reuniões, as
autoridades brasileiras querem
apresentar a diversidade do mer-
cado exportador do Brasil, mos-
trando que ele não se resume a
produtos agrícolas. / T.M. e R.M.M

Resistência à crise tem limite, diz Dilma
Em documento para encontro dos Brics, presidente se mostra como a mais preocupada com impacto dos problemas internacionais
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A capacidade brasileira de re-
sistir à crise financeira mun-
dial “não é ilimitada”. A cons-
tatação é da própria presiden-
te Dilma Rousseff, em declara-
ção à publicação do grupo de
pesquisa dos Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África
do Sul), à qual o ‘Estado’ teve
acesso.

“Como outros países emer-
gentes, Brasil tem sido até agora
menos afetado pela crise global.
Mas nós sabemos que a nossa ca-
pacidade de resistir não é ilimita-
da. Queremos e podemos aju-
dar, enquanto ainda houver tem-
po, aqueles países onde a crise já
está aguda”, disse a presidente
Dilma, que desembarca amanhã
em Nova Délhi, para participar
da 4.ª reunião dos Brics. Sessen-
ta empresários acompanharão a
presidente Dilma na visita.

Os cinco presidentes dos paí-
ses que integram os Brics dão de-
poimentos para o documento,
mas foi a presidente Dilma quem
demonstrou maior preocupação
com a crise.

Em um texto curto, de apenas
quatro parágrafos, a presidente
citou seis vezes a palavra crise e,
dos cinco, foi a única a se referir
explicitamente à turbulência in-
ternacional.

Crescimento. A presidente tem
motivos para tanta preocupa-
ção. Afinal, o Brasil com o “pibi-
nho” de 2,7% de crescimento em
2011 foi o país que apresentou
menor índice entre os cinco. O
Brasil também cresceu menos
que a média de toda a América
Latina, que foi em torno de 4%.

“Está claro, agora, que a priori-

dade da economia mundial deve
ser resolver o problema desses
países que enfrentam crises da
dívida soberana e reverter a ma-
ré recessiva atual”, afirmou Dil-
ma no documento.

E recomendou: “os países de-
senvolvidos devem colocar em
ordem políticas coordenadas pa-
ra estimular as economias que
estão extremamente enfraqueci-

das pela crise”.
A presidente defende no texto

um novo tipo de cooperação en-
tre países emergentes e desen-
volvidos, que possa ser construí-
da com “solidariedade e respon-
sabilidade”. Para Dilma, a solu-
ção da crise da dívida precisa ser
combinada com crescimento
econômico.

“O mundo enfrenta uma crise

que é ao mesmo tempo de econo-
mia, governança e coordenação
política” disse a presidente, no
texto. “Não haverá retorno para
a confiança e o crescimento até
que intensifiquemos esforços
coordenados entre os membros
das Nações Unidas e outras insti-
tuições multilaterais. As Nações
Unidas e essas organizações de-
vem urgentemente mandar si-

nais claros de coesão política e
coordenação macroeconômi-
ca.”

Cooperação. A publicação reú-
ne declarações de outros líderes,
como o primeiro-ministro da Ín-
dia, Manmohan Singh, que de-
fende a cooperação na luta con-
tra o terrorismo, extremismo, in-
tolerância e pirataria.

Para o presidente da Rússia,
Dmitry Medvedev, os países que
formam os Brics devem aprovei-
tar cada oportunidade para
transformar o mundo atual em
“um mundo em que as pessoas
não sintam medo do governo e
as relações internacionais estão
livres da hipocrisia, um mundo
onde será mais fácil e eficiente
trabalhar de forma conjunta”.

Presidente quer
ampliar comércio
com a Índia

CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER IGUATEMI
CNPJ/MF sob nº 53.991.378/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

26 DE ABRIL DE 2012
Ficam os senhores Condôminos do Shopping Center Iguatemi convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada nos escritórios da administração, localizado na  Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 2128 - 1º andar, no dia 26 
de abril de 2012, às 9 horas e 30 minutos, em primeira convocação e, em segunda convocação às 10 horas e 30 
minutos, com qualquer número de Condôminos com direito a voto presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Apreciação e aprovação das contas da administradora conforme balanço da receita e despesas relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2011; b) Apreciação e aprovação do Relatório do Conselho de Condôminos; c) Eleição 
dos membros do Conselho de Condôminos; d) Eleição dos Membros do Conselho Consultivo. Os documentos pertinentes 
encontram-se à disposição dos interessados na sede do Condomínio. As transferências de cotas estão suspensas a partir de 
01 de abril de 2012 até a data da realização da Assembleia. 

São Paulo, 24 de março de 2012
Shopping Centers Reunidos do Brasil Ltda. - Administradora

Para o presidente da
entidade Supachai
Panitchpakdi, é preciso
dar flexibilidade para os
países da zona do euro

O Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado de São Paulo, em 
obediência à Resolução SESC nº 1102/2006, de 20/02/2006, publicada no Diário Oficial da 
União em 23/02/06, alterada pela Resolução SESC nº 1225/2011, de 28/04/2011, publicada 
no Diário Oficial da União em 26/05/11, torna pública a abertura das seguintes licitações:
1. Objetos:
CT-S 012/12 - Serviços de Buffet em atendimento ao lançamento do “Circuito SESC de Artes 
2012”, na Unidade do SESC Vila Mariana;
PP-C 023/12 - Pregão Presencial com registro de preços para o fornecimento futuro e 
eventual de monitores LED e bases ajustáveis para monitores para as Unidades do SESC 
no Estado de São Paulo;
PP-C 024/12  -  Pregão Presencial com registro de preços para o fornecimento futuro e 
eventual de veículos elétricos para as unidades do SESC no Estado de São Paulo.
2. Consulta e aquisição do Edital: download através da Internet no site sescsp.org.br 
no link licitações, mediante prévio cadastro para obtenção de senha de acesso ou, para 
verificação sem possibilidade de extração de cópia, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 12h45 
e das 13h45 às 17h, na Av. Álvaro Ramos nº 991 - Belenzinho - São Paulo - Gerência de 
Contratações e Logística.
3. Data da entrega dos envelopes de proposta comercial e habilitação no endereço estabe-
lecido no item 2 acima: CT-S 012/12 - dia 29 de Março de 2012, às 17h; PP-C 023/12 - dia 
05 de Abril de 2012, às 10h; PP-C 024/12 - dia 05 de Abril de 2012, às 14h30.

AVISO DE LICITAÇÃO

Reunião. A presidente Dilma Rousseff defende um novo tipo de cooperação entre países emergentes e desenvolvidos

● Oposição

ANGELA MERKEL
CHANCELER ALEMÃ
“Nós tomamos a decisão de
sermos uma união monetária.
Não se trata apenas de uma
decisão monetária, e sim de uma
decisão política.”

“Atenas tem uma longa e árdua
estrada até a recuperação
econômica.”

JUSTIÇA ELEITORAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - BA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 60/2011

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA torna público que o 
Pregão Eletrônico n.º 060/2011, cujo objeto é o contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de impressão 
corporativa, digitalização e reprografia, com fornecimento e instalação 
de equipamentos, foi suspenso. Outras informações pelos telefones 
(71) 3373-7086.

Salvador, 23 de março de 2011.
Adriano Motta Gallo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B8.




