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Este documento é apenas para membros da Rota de Fuga. A disseminação do conteúdo será processada 

pelos autores. 

O conteúdo deste documento não constitui aconselhamento jurídico, fiscal ou de investimento. Nada 

deve ser interpretado como tal!

Acordo Legal e de Uso

Todo o conteúdo fornecido pela Settee.io (doravante também referida como Settee) em seu website ou 

em documentos é apenas para informação do usuário. Settee, autor / editor, sempre se esforça para 

fornecer as informações apresentadas com cuidado. 

Entretanto, a Settee não assume expressamente nenhuma garantia ou mesmo responsabilidade com 

relação à correção, completude, atualidade ou disponibilidade. Todos os conteúdos não representam 

uma recomendação individual, nem são conteúdos e representações a serem entendidos como um 

convite / solicitação / oferta para ação, omissão, compra ou venda. 

Todas as ofertas de informações e representações neste documento e/ou no site são exclusivamente 

orientadas para uma decisão independente e autônoma do leitor e não substituem o aconselhamento 

legal ou tributário.

A Settee chama expressamente sua atenção para o fato de que a renda gerada no exterior também 

pode estar sujeita a impostos em seu país de origem. A Rota de Fuga não deve ser interpretada como 

uma consultoria jurídica ou fiscal a este respeito. 

Você é o único responsável pelo cumprimento de todas as suas obrigações fiscais domésticas e 

estrangeiras. Favor consultar um consultor fiscal ou advogado a respeito de quaisquer obrigações fiscais 

que possam existir.

Nossas informações legais e de uso, nossos Detalhes Legais, se aplicam, os quais você aceita como 

obrigatórios ao utilizar este documento e/ou nosso website.

Editora

Settee OÜ

Keemia tn 4

Tallinn 10616

Estonia

Contato: info@settee.io
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