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FINANÇAS Antes mesmo da aquisição, é
preciso observar custos de manutenção

O que é mais
importante
na compra do
automóvel?

DANIEL HAIDAR
Agência O Globo, Rio de Janeiro

Com a aposta de economistas
num aumento da taxa básica
de juros, a Selic, nos próximos
meses, quem pensa em comprar um carro se pergunta se
esta é a hora adequada para
contratar um financiamento.
De acordo com a última sondagem do Banco Central, analistas apostam que a Selic sairá dos atuais 7,25% ao ano para 8,25% até o fim de 2013.
Algumas das opções disponíveis para financiar a compra
de um veículo novo ou usado,
como leasing e crédito direto
ao consumidor (CDC), possuem taxas prefixadas, mas
especialistas alertam aos interessados: mais importante
do que garimpar juros baixos
é avaliar a real necessidade e
o custo de manutenção.
Uma das justificativas é que
as próprias instituições financeiras elevaram os juros
do financiamento antes de a
Selic efetivamente mudar de
patamar, na opinião do eco-

nomista Samy Dana, professor da Fundação Getúlio Vargas. Ainda assim, Osmar Pinho, diretor de Empréstimos
do Bradesco, lembra que, se a
Selic subir, os novos empréstimos sairão mais caros.
Segundo especialistas, é
preciso abandonar a velha
prática de observar apenas se
o valor da prestação cabe no
orçamento. Jurandir Macedo,
consultor em Finanças Pessoais e professor da UFSC, recomenda que o consumidor
leve em conta todos os custos
envolvidos na aquisição e manutenção do veículo: gastos
com gasolina, estacionamento, seguro, revisão anual e IPVA. Uma sugestão é tentar
poupar esse custo total do automóvel por seis meses antes
de partir para a compra. Analistas avaliam ainda que o
montante de gastos não deve
ultrapassar o patamar de 20%
da renda mensal. “Se não conseguir poupar e não couber
no orçamento, não vale comprar o carro, porque pode ser
uma fria”, disse Macedo.

Numa coisa todas as torcidas
concordam: informação é aqui.

A cabeleireira Gabriela Gomes faz planejamento para arcar com as despesas do automóvel próprio

“Se não
conseguir
poupar e não
couber no
orçamento, não
vale comprar”
JURANDIR MACEDO, consultor

20%

apenas da renda mensal
deve ser comprometida
com a manutenção do
carro, que inclui gastos
com gasolina,
estacionamento, seguro,
revisão anual e IPVA

Marcia Dessen
Certified Financial Planner,
é sócia e diretora-executiva
do BMI Brazilian Management
Institute, professora convidada
da Fundação Dom Cabral
e cofundadora do Instituto
Brasileiro de Certificação
de Profissionais Financeiros.
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AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos senhores Acionistas na sede social, na
Praça da Inglaterra, 06, 10º andar, Salvador, Bahia, os documentos que
se refere o Artigo 133 da Lei 6.404 de 15/12/1976 relativo ao exercício
social em 31/12/2012. Salvador, 23 de março de 2013. A Diretoria.

Para evitar abusos, especialistas alertam que o consumidor precisa ficar atento a
cobranças de taxas de abertura de crédito ou outros encargos operacionais, que podem ser conferidos no site do
Banco Central. Correntistas
costumam ter isenção dessas
cobranças na contratação de
crédito nos bancos em que
são clientes.
O CDC, opção mais popular
para quem compra automóvel financiado, é oferecido
com prazo de até 60 meses
para pagamento, mas é difícil
obter um financiamento do

valor integral do veículo. Segundo Osmar Pinho, diretor
de Empréstimos do Bradesco,
o mais comum é a exigência
de um valor de entrada proporcional a 20% do preço.
O arrendamento mercantil
(leasing) desponta como alternativa com juros menores
ao CDC. Esta modalidade de
financiamento funciona como o pagamento de um aluguel pelo período contratado,
com a opção de compra do
veículo. Para a aquisição ser
concretizada, é preciso desembolsar um valor residual
durante ou após as parcelas

do empréstimo. Outra diferença em relação ao CDC é que
só costuma ser oferecido desconto para quitar a dívida
com antecedência após 24
meses de pagamentos. O parcelamento pode ser feito em
até 60 meses.
Outra opção é a compra por
consórcio, uma espécie de
poupança forçada. O cliente
forma um condomínio com
outros poupadores, e uma taxa é cobrada mensalmente
até a quitação da dívida. Não
há incidência de juros, mas é
difícil obter prazos inferiores
a 60 meses.

Saiba como declarar no IR a sua previdência complementar

A TARDE Esporte Clube.
Todos os dias no seu
jornal A TARDE.

BRANDÃO FILHOS S/A COMÉRCIO INDÚSTRIA E LAVOURA

Especialistas alertam para a
cobrança de taxas e encargos

Se você ainda não entregou
sua declaração do Imposto de
Renda, deve estar rodeado de
documentos, cartas e extratos tentando reunir as informações necessárias para
cumprir essa obrigação.
Os planos de previdência
complementar exigem, particularmente, sua atenção.
Eles são declarados de forma
distinta em função do tipo de
produto e do regime de tributação escolhidos no momento da contratação.
Além disso, é preciso observar o procedimento correto de acordo com o modelo de
declaração que você usar:
completo ou simplificado.
Você tem um grande aliado: o informe de rendimentos
enviado pela seguradora. Nele há as informações que você
precisa repassar à Receita.
Vamos rever como transportar essas informações para a declaração, considerando
três situações distintas que
podem ter ocorrido no exer-

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA

Comarca de Salvador
2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais.
Rua do Tingui, s/n, Campo da Pólvora, Sala 503 do Anexo Prof. Orlando Gomes, Nazaré – CEP 40040-380, Fone: 3320-6687, Salvador -BA – E-mail:vrg@tjba.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- DESAPROPRIAÇÃO - IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE

Processo nº: 0412414-30.2012.8.05.0001
Classe – Assunto: Desapropriação – Desapropriação
Autor: Companhia de Eletricidade da Estado da Bahia – Coelba
Réu: Eurico Simões de Paiva
Prazo: 20

CITANDO(a)(s) Intimando(a)(s) Eurico Simões de Paiva e Réus desconhecidos, nacionalidade, estado cívil, profissão CPF/MF, desconhecidos com endereço para citação no imóvel objeto da desapropriação, qual seja. Rua José
Pedreira, Candeal - CEP 40296-260, Salvador - Ba.
Descrição do(s) Bem(ns): um terreno situado na Rua José Pedreira, Brotas, nesta cidade - Zona de concentração de uso ZR 11-BEIRU/CANDEAL, Região administrativa 5, localidade Brotas do parcelamento Chácara Santa Maria,
com área de 526,96[m2], Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado,
bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital, e também INTIMADA(S) da concessão da medida liminar, com imissão de posse provisória do autor sobre a
área litigiosa, transcrita na parte superior desde edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se -ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art.
319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedito o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es) com intervalo de 0 dias na forma da lei.
Salvador (BA), 06 de março de 2013.
Juiza de Direito: Maria de Fátima Silva Carvalho
Escrivão/Diretor de Secretaria: Fernando Cesar dos Reis Caldas.

cício de 2012: novas contribuições; rendimentos recebidos; resgates ou benefícios.
PGBL: Modelo completo ou
simplificadO - Regime Tributável
Novas contribuições: informe os valores aplicados em
2012 em “Pagamentos Efetuados”, código 36.
Se você utilizar o modelo
completo da declaração, esse
montante, limitado a 12% da
sua renda tributável, será deduzido (com caráter de diferimento) da renda total, reduzindo o valor do imposto a
pagar nesse exercício.
Se o montante de IR pago na
fonte foi elevado, pode até gerar restituição.
Se você aplicou em nome
de dependentes menores,
lembre-se de que, a partir de
16 anos, a dedução das contribuições realizadas para o
PGBL exige também o recolhimento de contribuição para a Previdência oficial em
nome de dependente.
Na declaração simplificada, a dedução de parte do valor aplicado em PGBL já está
inserida no desconto padrão e
não gera benefício adicional.
Na verdade, somente os
contribuintes que utilizam o
modelo completo da declaração se beneficiam do incentivo fiscal do produto.
Resgates ou benefícios: na
ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”, informe os dados da
fonte pagadora (seguradora),
o valor total pago (capital +
juros) e o imposto retido na
fonte a título de antecipação.
Esse montante compõe sua
renda tributável e, portanto,
aumentará o imposto devido.
Lembre que o valor da contribuição foi diferido (e não
deduzido) no momento de
aplicar. Chegou a hora de pagar o IR devido sobre o capital
mais os rendimentos recebidos. Seu benefício foi adiar o
pagamento do imposto e ga-

nhar juros sobre o montante.
PGBL: Modelo completo ou
simplificadO - Regime DE Tributação Exclusiva de Fonte ou
Definitiva
Novas contribuições: informe os valores aplicados em
2012 em “Pagamentos Efetuados”, código 36. Não há previsão legal de que esse valor
seja informado na ficha de
“Bens e Direitos”.
Resgates ou benefícios: na
ficha “Rendimentos Sujeitos
à Tributação Exclusiva”, linha
8 (“Outros Rendimentos recebidos pelo Titular”), informe o valor líquido recebido.
Como o regime de tributação
é exclusivo de fonte, o montante de renda tributável não
se altera. Todo o imposto devido já foi pago na fonte; não
haverá acréscimo ou restituição de imposto.
Quando você optou por esse regime de tributação, tinha
em mente pagar 10% de IR e,
para isso, estava disposto a
esperar dez anos.
Portanto, aguente firme! As
alíquotas sobre resgates de
prazos mais curtos são muito
severas.
VGBL: Modelo completo ou
simplificado - Regime Tributável
Novas contribuições: informe os valores aplicados em
2012 na ficha “Bens e Direi-

É preciso
observar o
procedimento
correto de
acordo com o
modelo de
declaração que
você usar:
completo ou
simplificado

tos”, código 97.
Preencha os campos Situação em 31/12 do ano anterior
e do ano-calendário com o valor disponível no informe de
rendimentos da seguradora.
Declare só o valor original do
prêmio pago. Os rendimentos proporcionados pelo plano serão declarados em outra
ficha.
Você optou pelo VGBL, que
não concede incentivo fiscal
ao contribuinte. Sendo assim,
sua renda tributável não se
altera de acordo com os aportes feitos ao plano.
Resgates ou benefícios: na
ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”, informe os dados da
fonte pagadora (seguradora),
o valor dos rendimentos (não
inclui o capital) e o imposto
retido na fonte a título de antecipação.
Como você optou pelo regime tributável, o rendimento do VGBL será somado à renda tributável. O imposto será
definido pela tabela progressiva e pode chegar a 27,5%.
VGBL: Modelo completo ou
simplificadO - Regime DE Tributação Exclusiva de Fonte ou
Definitiva
Novas contribuições: adote
o mesmo procedimento descrito para VGBL, regime tributável.
Resgates ou benefícios: na
ficha “Rendimentos Sujeitos
à Tributação Exclusiva”, linha
8 ("Outros Rendimentos recebidos pelo Titular"), informe o valor líquido recebido.
Observe que ele se refere somente aos rendimentos proporcionados pelo capital investido.
O imposto devido foi pago
exclusivamente na fonte e
não provocará acréscimo ou
restituição de imposto.
Lembre-se de sua meta
quando optou por esse regime de tributação: pagar 10%
de IR, o menor imposto disponível no mercado. Mas, para isso, é preciso esperar dez
anos a partir de cada depósito.
Aguente firme!

