
Vaticano mantém relatório em segredo

O Vaticano informou ontem que o relatório sobre os documentos

papais que foram vazados no ano passado pelo então mordomo

do papa Bento 16, no chamado “escândalo Vatileaks”, continuará

confidencial e será mostrado apenas para o próximo pontífice.

“O santo padre decidiu que os fatos desta investigação, conteúdo

que é conhecido apenas por ele, estarão disponíveis exclusivamente

para o novo pontífice”, informou o Vaticano. Reuters
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Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)

Como bem sabemos, o nosso governo não tem criado legislação específica
para empresas de e-commerce, atividade também conhecida como “vendas
não presenciais”. Pelo contrário. Principalmente nos estados do Norte e Nor-
deste, cria leis, portarias, decretos, etc, que impedem o progresso do e-com-
merce como, por exemplo, o Protocolo 21. Entretanto, depois que o Estado
conheceu a tecnologia da informação, percebeu que se trata de uma sistemá-
tica de trabalho coesa, firme e que consegue aumentar os cofres públicos pa-
ra a gestão de nosso país. Utilizando as ferramentas de TI, é através do Siste-
ma Público de Escrituração Digital (SPED) que a EFD Contribuições receberá
informações detalhadas para cada atividade, em relação ao PIS, Cofins e Con-
tribuição Previdenciária incidentes sobre a receita, e a não entrega dos im-
postos poderá acarretar multa de até R$ 5 mil.

Considerada o braço mais completo e complexo do Sped, a EFD Contribui-
ções tem preocupado os empreendedores, diante da riqueza de detalhes e das
inúmeras armadilhas. Por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.305/2012, as
pessoas jurídicas tributadas pelo imposto sobre a renda no ano-calendário de
2013, com base no lucro presumido ou arbitrado, foram dispensadas da entre-
ga do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) relativos a
fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2013. A EFD-Contribui-
ções será transmitida mensalmente ao Sped até o 11º dia útil do segundo mês
subsequente à referência da escrituração, sendo necessário verificar em seu sis-
tema de geração de NF-e o preenchimento correto do Código de Situação Tri-
butária (CST), que terá um peso enorme na validação da EFD Contribuições, po-
dendo gerar erro e pagamento desnecessário de impostos.

As empresas tributadas no Simples Nacional ainda não precisam se preocu-
par com esta declaração, porém, devem verificar o CST na emissão de suas
NFs, para não gerar problemas aos seus clientes pessoa jurídica. As empresas
de e-commerce, sejam elas comércio ou prestação de serviços, deverão ter
muita atenção no envio desta declaração, verificando se o valor declarado é
igual ao valor recolhido anteriormente, a fim de não gerar problemas futuros.
É importante ressaltar que estamos em uma época de mudanças drásticas de
cultura, pois agora pedimos NF em todos os casos (PF e PJ) para crédito de im-
posto. Atualmente, antes da emissão da NF, o governo autoriza ou não a venda,
ou seja, antes mesmo de o cliente receber, o Estado já tem rastreado quem ven-
deu, quem comprou e qual o produto ou serviço negociado.

A EFD Contribuições vem exatamente para fechar lacunas deste novo
cenário, tendo o governo como objetivos: promover a integração dos fis-
cos, mediante a padronização e compartilhamento das informações contá-
beis e fiscais, respeitando as restrições legais;racionalizar e uniformizar as
obrigações acessórias para os contribuintes, com o estabelecimento de
transmissão única de distintas obrigações acessórias de diferentes órgãos
fiscalizadores.Tornar mais célere a identificação de ilícitos tributários,
com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso às informa-
ções e a fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de da-
dos e auditoria eletrônica. ■

No momento em que dezenas de chefes de Estado da União Europeia e da CE-
LAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) se reuniam em
Santiago em janeiro último, também voltavam os olhos para a capital chilena os
estrategistas de Washington. Dali a poucas semanas o Presidente Barack Obama
revelaria, em seu discurso ‘State of the Union’, que os EUA e a Europa estão em
conversações para constituírem uma área de livre comércio até 2015.

Para os EUA, interessa a consolidação da UE como bloco. Washington atri-
bui grande importância à manutenção da configuração comunitária — in-
cluindo o Reino Unido. Um eventual desmantelamento precipitado pela cri-
se de dívidas soberanas nos países na franja mediterrânea como Grécia e Por-
tugal atrapalha seus objetivos geoestratégicos, sobretudo neste instante em
que sua economia parece recuperar-se e a área de livre comércio em que es-
tão inseridos, a NAFTA, é dos poucos arranjos regionais que opera sem pro-
blemas. Os EUA acompanham de perto a movimentação da América Latina
como “Comunidade”, já que seus membros encontram-se em diferentes ve-
locidades — Colômbia, Peru, Chile e México decolam e se reorganizam em
nova área de livre comércio entre si, com diálogo aberto com os EUA. Argen-
tina, Brasil e Venezuela se isolam e patinam.

O Brasil tem dedicado pouco empenho a acordos comerciais bilaterais, e
na geometria bloco-a-bloco, é igualmente difícil ressuscitar o diálogo con-
creto UE-Mercosul. De um lado, temos a União Europeia ainda atolada em
sua própria areia movediça fiscal e o crescimento estagnado. De outro, hoje
o Mercosul está mais mais para um “clube de empatias ideológicas” do que
um bloco que se movimenta de acordo com objetivos pragmáticos de comér-
cio e investimento. É claro também que no comércio agrícola, onde os euro-
peus continuam campeões mundiais de protecionismo, mais acesso a merca-
dos seria bem-vindo. No entanto, com a voracidade da demanda chinesa
por exportações latino-americanas de commodities agrícolas e minerais, es-
te tema não tem a mesma premência de 10 anos atrás.

Hoje, num nível mais amplo há uma “deseuropeização” dos focos priori-
tários da América Latina. A boa saúde recente dos fundamentos econômi-
cos latino-americanos e o magnetismo exercido pela China têm contribuí-
do a essa fase mais deseuropeizada. Da ótica específica do Brasil, temos a
maior economia da região, mas isso não se deve por sermos um paradigma
de competitividade. Praticamos elevadas barreiras tarifárias a importa-
ções, fortalecimento das megacorporações de economia mista que atuam
em commodities agrícolas e minerais, política industrial defensiva. Temos
recebido fluxos volumosos de IEDs sobretudo porque o mercado brasileiro,
bastante protegido, acena a empresas globais com margens de retorno mui-
to superiores à média dos mercados da OCDE.

Se o Brasil flexibilizasse suas exigências de conteúdo local, sobretudo em
áreas relacionadas a infraestrutura, transportes e logística, inauguraria uma
fase “qualitativamente nova” como destino de investimentos europeus — e
esta poderia ser a plataforma para um novo diálogo comercial com Europa e
também EUA. ■
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pragmáticos de comércio e investimento

pontodevista@brasileconomico.com.br

 Terça-feira, 26 de fevereiro, 2013 Brasil Econômico 39

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 fev. 2013, Mundo, p. 39.




