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Repatriação de bens e direitos mantidos no exterior
No último mês, em audiência publica na CCJ da Câmara dos Deputados, foi discutido o Projeto
de Lei 5528/2005, que visa à legalização de bens e direitos mantidos no exterior ou repatriados
irregularmente. Estiveram presentes representantes do governo, magistrados, procuradores e
advogados. Para conhecer melhor o projeto de lei e conferir o áudio de uma palestra basta
acessar o nosso website. Não deixe de participar de nossa enquete no Fórum de Debates.
ADI 2.588 e RE 611.586
Foi reconhecida a repercussão geral no RE 611.586 (Coamo). É provável que ele
venha a ser pautado juntamente com a ADI 2.588. O RE 541.090 (Embraco) será
julgado depois. Sobre a relação da ADI 2.588 com esses dois casos preparamos
no nosso website uma enquete de como você acha que o STF deveria “colocar
ordem na casa”. Participe e dê sua opinião no nosso Fórum de Debates.

Preço de Transferência – OCDE – Países Membros e Não-membros
O Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE abriu o prazo para consulta pública sobre safe harbours,
na análise de preços de transferência. Foi publicado, ainda, o rascunho do projeto sobre
aspectos específicos dos preços de transferência de intangíveis. Aqueles que estiverem
interessados em se manifestar sobre os temas, devem enviar as colaborações até o dia 14 de
setembro de 2012. Acesse a seção de notícias do nosso website para maiores detalhes.

66º Congresso da IFA será em Boston
A partir do dia 30.09, Boston sediará o 66º Congresso da
IFA, trazendo como os 2 temas centrais “Enterprise
Services” e “The Debt-equity Conundrum”. Outros temas
interessantes também serão objeto de palestras, como
“Developments in cross border taxation in Latin America
region” e “Cross-border arbitrage”. Faça já sua inscrição!
Cursos de Verão (Europa e EUA)
Já estão abertas as inscrições para os “summer courses” em Direito Tributário Internacional em
diversas universidades espalhadas na Europa e EUA. Detre eles, indicamos os seguintes: Principles
of International and Comparative Taxation – IBFD (Amsterdam); International Tax Law
(International Tax Center – Leiden University); e Introduction to International Taxation and
Advanced International Taxation (New York University). Para manter-se afiado disponibilizamos
no nosso website esses e outros cursos que podem ser do seu interesse.

