
Indefinição na Reforma Política
O tempo de mandato e o direito à reeleição de parlamentares não

chegaram a ser definidos ontem, como queriam os deputados que

integram o grupo de trabalho da Câmara que tenta consolidar uma

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reforma Política. Essa

seria a última reunião do colegiado antes de consolidar o texto, que

tem que ser concluído até 6 de novembro. ABr

O Fórum de Diálogo Índia, Brasil
e África do Sul (Ibas) elevou o co-
mércio entre os três países de
US$ 2,5 bilhões para U$ 22 bi-
lhões, desde o ano da sua cria-
ção, 2003, e o ano passado. O sal-
do poderia ser maior, não fos-
sem as barreiras não tarifárias
que ainda impedem um comér-
cio mais livre.

Com o objetivo de romper es-
sas barreiras, o grupo de traba-
lho de Administração Tributária
e Aduaneira, criado no âmbito do
Ibas para superar obstáculos rela-
tivos à aduana e a fiscalização en-
tre os três países, reúne-se ao lon-
go da próxima semana, no Rio de
Janeiro, no 11º Encontro de Admi-
nistradores Tributários e Adua-
neiros. O grupo dará continuida-
de ao processo de discussão para
a cooperação mútua em temas co-
mo fiscalização, tributação inter-
nacional, preços de transferên-
cia, intercâmbio de informações,
análise de risco, técnicas de in-
vestigação, conectividade adua-
neira, capacitação e barreiras
não tarifárias.

“A troca de informações de ca-
ráter institucional possibilita
um melhor ferramental para rea-
lizar a análise de risco, estabele-
cendo controle sobre o que é de
risco de um lado, e, de outro,
simplificando e agilizando o co-
mércio naquilo que não é de ris-
co”, afirma Ernani Checcucci,
subsecretário de Aduana e Rela-
ções Internacionais da Receita
Federal do Brasil.

A cooperação, entretanto, ain-
da depende da sanção, pela presi-
denta Dilma Rousseff, de dois de-
cretos legislativos que permitem
os acordos de administração
aduaneira do Brasil com a África
do Sul e com a Índia. No caso da
África do Sul, o decreto autorizan-
do o acordo foi assinado pelo en-
tão presidente do Congresso, Jo-
sé Sarney, em 2010. Com a Índia,
o decreto foi assinado em 2011.
Checcucci ressalta que, por legis-
lação internacional, os acordos

só podem ser firmados quando
autorizados pelo Congresso e san-
cionados pelo Executivo.

No encontro do Ibas haverá um
dia dedicado aos países que com-
põem os Brics — além dos três,
Rússia e China. Combate à erosão
da base tributária, evasão fiscal,
transferência de lucros e troca au-
tomática de informações aduanei-
ras serão alguns dos temas discuti-
dos, já que estão na pauta dos paí-
ses emergentes. Nesse dia, repre-
sentantes da Rússia, da Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) e do
Centro Interamericano de Admi-
nistrações Tributárias (CIAT) tam-
bém participarão dos encontros.
O diretor de Política Tributária da
OCDE Pascal Saint-Amans fará pa-
lestra. O evento, organizado pela
Receita Federal do Brasil, será rea-
lizado no Rio de Janeiro.
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Brasil com a Índia
e África do Sul
contra barreiras
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Representantes das Receitas Federais dos três países estarão

reunidos na próxima semana para estudar soluções aduaneiras

Checcucci, da Receita brasileira: comércio tende a aumentar

A cooperação entre
os países ainda
depende da sanção de
Dilma Rousseff de dois
decretos legislativos
que permitem os
acordos aduaneiros
com a Índia
e a África do Sul
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2 e 3 nov. 2013, Brasil, p. 7.
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