
04ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2019GERAL

Contribuintes já 
podem declarar IR
A Receita Federal começou a receber ontem as declarações com base nos 
dados do ano passado. Prazo se estende até 23h59min do dia 30 de abril
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acertando as contas

Desde ontem é possível encaminhar a declaração do Imposto de Renda

RENDA DEFINE FAIXAS DE COBRANÇA

Iniciou nesta quinta-feira, 
dia 7 de março, o envio da 
declaração anual do Imposto 
de Renda (IR) ano-base 2018. 
A expectativa da Receita Fe-
deral é receber 30,5 milhões 
de declarações. O prazo se 
estende até o dia 30 de abril. O 
contribuinte que não cumprir 
o prazo ou não fizer a declara-
ção terá que pagar multa, no 
valor mínimo de R$ 165,74, ou 
de até 20% do imposto devido.

Deve declarar o IR neste ano 
quem recebeu rendimentos tri-
butáveis acima de R$ 28.559,70 
em 2018. O valor é o mesmo 
da declaração do IR do ano 
passado. Mas existem outras 
situações que também obri-
gam a entrega do documento 
e que podem ser conferidas no 
site da Receita Federal.

Quem optar pela declara-
ção simplificada abre mão de 
todas as deduções admitidas 
na legislação tributária, como 
aquelas por gastos com educa-
ção e saúde, mas tem direito a 
uma dedução de 20% do valor 
dos rendimentos tributáveis, 
limitada a R$ 16.754,34, mesmo 
valor do ano passado.

A Secretaria da Receita Fe-
deral liberou no dia 25 de 
fevereiro o download do pro-
grama gerador do Imposto de 
Renda 2019. Do computador, 

o contribuinte pode baixar 
os programas do Windows, 
Multiplataforma (zip) e Outros 
(Mac, Linux, Solaris). Para os 
celulares, os programas estão 
disponíveis para Android e 
IOS. Basta acessar o site da 
Receita Federal: www.receita.
economia.gov.br e baixar o 
programa.

NOVIDADES
Um das novidades do IR 

neste ano é que serão exi-
gidos CPFs para todos os 
dependentes incluídos na 

declaração. Em 2017, o CPF 
havia passado a ser obriga-
tório para crianças a partir de 
12 anos e, no ano passado, a 
partir de oito anos.

Neste ano, o Fisco também 
solicitará mais informações 
sobre os bens dos contribuin-
tes na declaração. Entre os 
dados que serão pedidos na 
declaração do IR de 2019 estão 
endereço, número de matrícu-
la, IPTU e data de aquisição de 
imóveis, além do número do 
Renavam de veículos.

| Quem ganha até R$ 1.903,98 está isento da cobrança.
| Valores entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65 são taxados em 7,5%.
| Valores entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05 tem uma cobrança 
de 15%.
| Valores entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68 têm uma alíquota 
de 22,5%.
| Renda acima de R$ 4.664,68 é taxada com uma tributação 
de 27,5%.

QUEM DEVE DECLARAR?

| Quem recebeu rendimentos sobre os quais incide o imposto 
acima de R$ 28.559,70 em 2018;
| Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tri-
butáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma 
tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado;
| Quem teve, em 2018, receita bruta em valor superior a R$ 
142.798,50 com atividade rural;
| Quem tinha, até 31 de dezembro de 2018, a posse ou a 
propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor 
total superior a R$ 300 mil.

DIZ uma lenda urbana que o ano no Brasil só começa 
depois do Carnaval. Lenda ou não, o grande festerê nacional 
“c’est fini”, ou zéfini, no jargão popular. Serpentinas e confetes 
que antes envolviam os foliões agora são cinzas. Saem das 
passarelas os pierrôs, colombinas e palhaços, prometendo 
voltar no ano que vem. É fato que o país vinha em marcha 
lenta pela ausência involuntária do presidente, hospitalizado 
em virtude de nova cirurgia, o novelesco enredo do disse
-não-disse em torno do ministro Bebianno, as denúncias, 
exageradas, diga-se, procurando envolver o senador Flávio 
Bolsonaro, junte-se a tudo declarações despropositadas de 
alguns ministros, e chega-se à conclusão que houve muita 
energia política desperdiçada. Sem dúvida, atrasou o ca-
lendário de ações que poderiam estar em andamento. De 
qualquer forma, passado o Carnaval, os tupiniquins estão 
de volta ao batente. Brasília ainda espera até terça-feira da 
semana que vem.

COM efeito, é agora, neste período da Quaresma, que há 
uma expectativa dos analistas de plantão nos palácios reais, 
de que o presidente Bolsonaro assumirá de vez a liderança 
do processo político. Afinal, tem o respaldo da vontade da 
maioria dos brasileiros, conquistado nas urnas, para enfrentar 
as naturais resistências e desgastes. Haverá maioria parla-
mentar para tocar à frente seus projetos? Até porque já estão 
tramitando as propostas da reforma da Previdência Social e 
o pacote anticrime organizado e combate à corrupção. Sem 
mexer na Previdência, não haverá equilíbrio fiscal e corre-se 
o risco da volta da inflação. No projeto contra o crime, estão 
sendo alterados ritos do sistema judiciário, com redução de 
espaços para manobras protelatórias e regulamentação de 
delações premiadas, execução de sentenças, prisões tem-
porárias, etc. Urge pois, ao Planalto, negociações na articu-
lação política para avançar na agenda destes assuntos que 
interessam ao país. 

POR outro lado, ficou claro até aqui que a extrema mídia 
está mais interessada em reverberar declarações controver-
tidas com a finalidade clara de desgastar o governo perante 
a opinião pública. Pouco foi dito sobre ministérios que foram 
extintos com a eliminação de 21 mil cargos comissionados, 
suspensão de licitações e rescisão de contratos considerados 
abusivos, além de revisão nas concessões e privatizações. 
Também quase nada foi divulgado sobre o combate às frau-
des no INSS, com projeção de recuperar R$ 10 bilhões. Ou do 
isolamento dos líderes de facções criminosas, o pente-fino 
nas facilidades da Lei Rouanet, para desagrado de alguns abo-
nados do meio artístico, e o projeto piloto de dessalinização 
em andamento no Nordeste que poderá aliviar o problema 
da seca. O bom senso pede informações mais reais e menos 
ideológicas. A população é que está no meio de um fogo cru-
zado de notícias, e precisa filtrar o que é “fake news” ou não. 

DO lado de cá do rio Pardinho entrou em vigor a lei que 
regulamenta o licenciamento ambiental e um dos seus as-
pectos aborda em que condições deve ser feita a poda de 
árvores. Qualquer poda, inclusive particular, necessita de 
autorização do departamento municipal de meio ambiente. 
Tudo que vem pela preservação ambiental é bem-vindo. 
Entretanto, as ruas da “Villa” ainda sofrem com a falta de 
arborização. Em muitos espaços simplesmente sumiram 
as árvores. Um contrassenso, considerando que o acesso 
à cidade é feito por túneis verdes, sempre mostrados em 
material publicitário. Portanto, além da poda regulamentar, 
sugere-se a implantação de um plano de arborização das 
ruas, com a adoção de espécies adequadas a não causar 
prejuízo às redes sanitárias e ao passeio público. Nestes dias 
de calor, quem não gostaria de estacionar seu carro em uma 
sombra? Também os pedestres agradeceriam se pudessem 
transitar por passeios à sombra de árvores.


