
Cresce superávit comercial da Zona do Euro

Há séculos o mundo se acostumou com a existência dos paraísos fiscais, em
que contas bancárias numeradas e empresas com ações ao portador eram vis-
tos como naturais, e que bilhões de dólares não declarados se escondiam em
jurisdições normalmente localizadas em ilhas caribenhas ou mediterrâneas,
de afrodisíaco cenário e reputação duvidosa.

Ocorre que, há mais de duas décadas, alguns países liderados pelos Esta-
dos Unidos e pela França, vêm forçando tais “paraísos fiscais” a adotarem
regras de transparência e cooperação tributária, com o objetivo de localizar
e tributar valores ali escondidos. Assim, em 1989, o G7 — grupo de países
que na época eram os mais ricos do mundo (alguns já não mais o são) — cria-
ram o Grupo de Iniciativa Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (ou FATF
em sua sigla em inglês, que significa Financial Action Task Force). Entre as
iniciativas do FATF se nota a divulgação de lista negra de países que não coo-
peram com requerimentos de outros países, e que em tese são malvistos pe-
los governos de vários Estados do mundo, recebendo então tratamento di-
plomático e econômico pouco amistoso.

Adicionalmente, com a assinatura de tais tratados alguns países se firmam
como jurisdições com baixa ou nula tributação, o que não é ilegal, desde que
tal fato não represente automático alinhamento com atividades internacio-
nais ilegais ou imorais, como lavagem de dinheiro. Inspirado pelos esforços
do FATF, o Brasil tem se esforçado para assinar tratados com vários “paraísos
fiscais”, o que demonstra proatividade do Estado brasileiro em buscar infor-
mações de cidadãos e empresas brasileiras que tenham valores não declara-
dos fora do país.

Foi nesse contexto que a Ilha das Bermudas assinou o Acordo de Troca de
Informações Fiscais (ATIF) com o Brasil, em 29 de Outubro 2012, em Lon-
dres, que ainda depende de ratificação pelos respectivos Estados. O ATIF en-
tre Brasil e Bermuda também sustenta a atual relação econômica comparti-
lhada por ambos os países, onde há muitas empresas de Bermudas que atual-
mente mantém relações de negócio com o Brasil, especialmente no ramo de
seguros, resseguros e fundos de investimento, e encoraja acercamento eco-
nômico entre as nações.

A assinatura deste ATIF publicamente demonstra que Bermudas e o Brasil
compartilham o compromisso para a implementação do Fórum Global sobre
informação de câmbio para fins fiscais em padrão fiscal internacional. Tal
troca exige a existência de mecanismos de troca de informações mediante
solicitação de Estado a Estado; a disponibilidade de informações confiáveis
(informações pessoais do banco, da propriedade, de identidade, e da conta),
e poderes para obter e fornecer informações em resposta a um pedido especí-
fico de uma forma rápida; assim como o respeito às salvaguardas, limitações
e regras estritas de confidencialidade de informações trocadas.

Como tais informações serão usadas pelo governo brasileiro ainda é uma
incógnita, mas a ânsia arrecadatória da Receita Federal, algumas vezes além
do limite da legalidade, é amplamente conhecida e contestada nos tribunais
brasileiros. ■

A utilização da internet sem restrições, por meio das ferramentas concedi-
das pelo empregador para uso nas atividades profissionais, é cada vez mais
coibida pelas empresas. A maioria delas tem adotado a política de restrição
ao uso da web, bloqueando o acesso a sites não relacionados com a atividade
profissional, bem como aos e-mails particulares.

Está provado que o uso irrestrito da internet causa prejuízos no andamen-
to dos trabalhos e consequentemente na produtividade, desviando o foco do
empregado do seu objetivo principal, que é dedicar-se às suas atividades
profissionais durante o período que estiver a serviço da empresa. Deve-se
considerar o acesso à internet por meio de equipamento de propriedade do
empregado, a exemplo dos tablets e celulares, que prejudicam o desempe-
nho no trabalho, mormente diante do frequente e costumeiro acesso às re-
des sociais. O empregador pode proibir tanto o uso dos computadores da em-
presa para o acesso ilimitado à internet quanto o uso de equipamentos do em-
pregado para acesso, por exemplo, às redes sociais.

As normas que coíbem tal utilização devem estar expressamente previstas
no Regulamento Interno da Empresa e/ou constar de cláusula do contrato
de trabalho, deixando claro que ela poderá monitorar os acessos à internet e
as mensagens enviadas pelos empregados. Na hipótese de constar no Regula-
mento Interno, a empresa deve dar ciência ao empregado, por escrito, das
normas e das consequências ou penalidades pelo seu descumprimento, que
podem ser uma simples advertência até culminar em uma dispensa por justa
causa por violação de conduta da empresa ou de uso impróprio de equipa-
mento profissional e de celular pessoal no ambiente de trabalho.

O empregador apenas estará utilizando-se do seu poder legal de dire-
ção, de organizar e disciplinar o trabalho, direcionando as atividades de
modo a obter o atingimento de metas de produtividade desejáveis. Neste
sentido, várias empresas proíbem o uso de celulares no ambiente de traba-
lho não apenas para o acesso à Internet e redes sociais, mas também para
simples telefonemas, que em caso de real necessidade deverão ser efetua-
dos com os telefones da empresa. O uso do e-mail corporativo para mensa-
gens pessoais também é assunto relevante, pois o empregado deverá utili-
zar tal ferramenta para o trabalho, ressaltando que o e-mail não lhe perten-
ce, mas sim ao seu empregador.

Há diversos julgados dos tribunais trabalhistas reconhecendo a justa cau-
sa nas hipóteses do empregado ter burlado regras da empresa para acesso a
sítios vedados por norma regulamentar que tinha conhecimento prévio, sa-
lientando que computador e internet fornecidos pela empresa são instru-
mentos de trabalho e não podem ser utilizados para uso pessoal. Tais casos
têm sido enquadrados na figura da incontinência de conduta ou mau proce-
dimento, conforme previsto pelo artigo 482 da Consolidação das Leis do Tra-
balho. É de suma importância a empresa delimitar e regulamentar estes aces-
sos de modo a não prejudicá-la, devendo utilizar a tecnologia a seu favor e
para facilitar o andamento dos trabalhos e não de uma forma que venha a lhe
trazer consequências indesejáveis. ■

O resultado, referente a fevereiro, foi fruto de uma demanda menor por

importações em vez de um crescimento nas exportações, mostraram

dados da agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat.

O superávit comercial para os 17 países que usam o euro, não

ajustado para variações sazonais, foi de ¤ 10,4 bilhões em fevereiro.

A agência de estatísticas também revisou a leitura de janeiro para um

déficit maior de ¤ 4,7 bilhões, ante ¤ 3,9 bilhões anteriormente. Reuters

Presidente do Conselho de Administração Maria Alexandra Mascarenhas Vasconcellos
Diretor-Presidente José Mascarenhas

Publisher Ramiro Alves
Editor-Chefe (RJ) Octávio Costa
Editora-Chefe (SP) Adriana Teixeira

Editor Executivo
Gabriel de Sales
redacao@brasileconomico.com.br

BRASIL ECONÔMICO
é uma publicação da Empresa
Jornalística Econômico S.A.

Redação - Avenida das Nações Unidas, 11.633 - 8º andar
CEP 04578-901, Brooklin, São Paulo (SP)

Sede - Rua dos Inválidos, 198
Centro — CEP 20231-048
Rio de Janeiro (RJ)
Fones (21) 2222-8701 e 2222-8707

CONTATOS:
Redação - Fone (11) 3320-2000 - Fax (11) 3320-2158
Administração - Fone RJ (21) 2222-8050 - SP (11) 3320-2128
Publicidade - Fone RJ (21) 2222-8151 - SP (11) 3320-2182

Atendimento ao assinante/leitor
Rio de Janeiro (Capital) - Fone (21) 3878-9100
São Paulo e demais localidades - Fone 0800 021-0118
De segunda a sexta-feira - das 6h30 às 18h30
Sábados, domingos e feriados - das 7h às 14h
www.brasileconomico.com.br/assine
assinatura@brasileconomico.com.br

Condições especiais para pacotes e projetos corporativos
assinaturascorporativas@brasileconomico.com.br
Fone (11) 3320-2017
(circulação de segunda a sexta, exceto nos feriados nacionais)

Central de Atendimento ao Jornaleiro
Fone (11) 3320-2112

Impressão
Editora O Dia S.A. (RJ)
Diário Serv Gráfica & Logística (SP)

PONTO DE VISTA

Ilha das Bermudas assina
acordo com o Brasil

ANDRÉ DE ALMEIDA
Fundador do Almeida Advogados e ex-presidente

da Federação Interamericana de Advogados

O polêmico uso da internet
no ambiente corporativo

MARCIA BELLO
Coordenadora de relações do trabalho

no escritório Sevilha, Arruda Advogados

IDEIAS/DEBATES

O Brasil tem assinado tratados com vários “paraísos
fiscais” para buscar informações de cidadãos e empresas
que tenham valores não declarados no exterior

O empregador pode proibir tanto o uso dos
computadores da empresa para o acesso à internet
quanto o uso de equipamentos do empregado

pontodevista@brasileconomico.com.br

 Terça-feira, 16 de abril, 2013 Brasil Econômico 31

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, 16 abr. 2013, Mundo, p. 31.
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