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NOTÍCIAS JURÍDICAS
Ministério da Fazenda facilita regularização de capitais no exterior
A Receita Federal do Brasil publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira a Instrução Normativa nº
1.654, de 27 de julho, para facilitar a regularização de capitais no exterior prevista na Lei nº 13.254, de 13 de
janeiro de 2016.
Apenas 4% das empresas estão prontas para o eSocial
Um levantamento do Sescon-SP mostra que muitos empresários ainda não se conscientizaram da necessidade
da adequação ao sistema. O custo para implantar o eSocial também é um obstáculo.
É indevida cobrança de direitos autorais por música em festa junina escolar
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou indevida a cobrança de direitos autorais pela
execução de músicas em festa junina promovida por instituição de ensino. Por maioria de votos, os ministros
entenderam que o evento tem caráter pedagógico, de forma que a exibição de canções de temas culturais e
folclóricos em evento sem finalidade lucrativa constitui exceção à proteção autoral.
Dupla incidência do IPI na importação para revenda é tema de repercussão geral
O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no
desembaraço aduaneiro de produto industrializado e também na sua saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno representa violação ao princípio da isonomia, previsto no artigo 150, II, da
Constituição Federal. A matéria teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual da Corte e será
apreciada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 946648, de relatoria do ministro Marco Aurélio.
NOVA PARCERIA
Celebramos parceria com o 24º Cartório de Ofício de Notas, localizado na Avenida Nilo Peçanha nº 11, Grupo
505, Centro, (www.24oficio.com.br). Agora todas nossas escrituras, autenticações e reconhecimento de firmas
serão direcionados para o cartório que concederá um atendimento diferenciado para nossos clientes.
VITÓRIAS NOS TRIBUNAIS
 Obtenção de liminar em Mando de Segurança ordenando que a Receita Federal decida em 30 dias sobre
requerimento de contribuinte com mais de 1 ano de espera.
 Extinção de execução fiscal em razão da ausência de juntada do processo administrativo fiscal.
NA MÍDIA
 01.07.2016 – Reflexões sobre as propostas de flexibilização da legislação trabalhista (Consulex)
 25.07.2016 – Receita Federal deverá se tornar mais rigorosa na fiscalização aduaneira (DCI-SP)
COMEMORANDO EM 2016
 17 anos de advocacia
 15 anos ensinando Direito (desde 2007 no IBMEC e desde 2008 na FGV)
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