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NOTÍCIAS JURÍDICAS
Promulgada Convenção Multilateral para Intercâmbio Internacional de Informações
Tributárias
A Convenção alcança a assistência administrativa para prevenção e combate a ilícitos
tributários relativos aos períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2017, sem prejuízo da
previsão expressa de que duas ou mais partes contratantes possam acordar sua aplicação em
relação a períodos anteriores.
Receita Federal divulga nova versão do "Perguntas e Respostas" sobre a Lei de Repatriação
Foi publicado no Diário Oficial da União, o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) nº 9 que
aprova a versão 1.2 do Perguntas e Respostas da Declaração de Regularização Cambial e
Tributária (Dercat), incluindo esclarecimentos acerca da aplicação da Lei de Repatriação (Lei
nº 13254).
Receita Federal esclarece tributação na integralização de capital de empresa no Brasil por
residente no exterior
A Receita Federal publicou o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) nº 7/2016 para definir o
entendimento sobre o tratamento tributário quando residente no exterior integraliza capital
social de pessoa jurídica no Brasil por meio de cessão de direito.
Receita Federal intensifica fiscalização junto a emigrantes
A Receita Federal no estado de São Paulo está intensificando a fiscalização de contribuintes
que saíram do Brasil apenas como forma de sonegar tributos. Junto aos contribuintes que
teriam deixado o País entre 2015 e 2016, já foram abertas 91 fiscalizações, que resultaram em
autuações superiores a R$ 112 milhões.
Lucro destinado a reinvestimento não deve ser incluído em partilha de bens
A capitalização de reservas e lucros decorrentes da própria atividade empresarial constitui
produto da sociedade por incrementar o seu capital social. A quantia destinada à conta de
reserva, que não é distribuída aos sócios, não integra o acervo comum do casal, tendo em
vista pertencer apenas à sociedade, e não ao sócio.
STJ reconhece validade da corretagem de imóvel, mas declara taxa Sati abusiva
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, decidiu que é válida
a cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de
corretagem na venda imóveis. Em julgamento realizado nesta quarta-feira (24), o colegiado
entendeu, entretanto, ser abusivo impor ao comprador o pagamento da taxa de Serviço de
Assessoria Técnico-Imobiliária (Sati).
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