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INFORMATIVO - LETANG ADVOGADOS ASSOCIADOS

O Letang 
Atuamos desde 2007 nas áreas cível, trabalhista/previdenciária e
tributária. Oferecemos assessoria especializada a pessoas físicas e
jurídicas, seja na definição de estratégias para prevenção de
litígios, na condução de negociações e elaboração de documentos
jurídicos, e na atuação no contencioso judicial.

Contamos com profissionais altamente capacitados e experientes,
com atuação multidisciplinar nas grandes áreas do Direito.
Desenvolvemos estratégias que possibilitem aos nossos clientes um
atendimento personalizado, feito por especialistas dedicados e
focados nas necessidades individuais de nossos parceiros.

Nossos serviços abrangem o contencioso e o administrativo, bem
como, assessoria e consultoria preventivas, além de todo o suporte
necessário para o melhor direcionamento na resolução dos
problemas.
Nossas áreas de atendimento estão prontas a auxiliar as empresas
na difícil missão de exercer seu objetivo social, bem como, no
entendimento das questões legais de qualquer natureza, que
norteiam sua rotina diária.

https://previdenciarista.com/blog/trf4-define-o-prazo-de-20-dias-para-o-inss-implantar-o-bpc-loas/


NOTÍCIAS RELEVANTESNOTÍCIAS RELEVANTES

JUSTIÇA AUTORIZA SAQUE PARA FAMÍLIAS DE CRIANÇAS
AUTISTAS

BRISA DE VERÃO

A Justiça está concedendo o direito de sacar o saldo do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para famílias que têm dependentes
com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O transtorno não está entre as
hipóteses previstas na lei que autorizam o trabalhador a usar o fundo, mas
os tribunais entendem que é possível retirar o dinheiro para ajudar nas
despesas para cobrir o acompanhamento profissional.
Fonte: Contábeis

Pai receberá indenização de R$ 10 mil por alienação parental da mãe com
a filha do casal. A decisão é do juiz de Direito Hélio Aparecido Ferreira de
Sena, 3ª vara Cível de Pindamonhangaba/SP, ao concluir que a conduta
da genitora violou o direito fundamental do homem à convivência familiar
com sua filha. Consta nos autos que o pai procurou a Justiça alegando
que a filha sofria alienação parental pela genitora, dificultando, assim, seu
acesso de convívio com a menor. Através de laudo psicossocial, foi
comprovado a prática e sentença e acórdão regulamentou as vistas entre
o pai e a menor.
Fonte: Migalhas

O governo prepara um pacote de medidas em comemoração ao 1º de maio,
Dia do Trabalho. A ideia é anunciar, pelo menos, duas iniciativas voltadas
para a melhoria das condições dos trabalhadores brasileiros. Uma delas será
uma medida provisória (MP) para aumentar a formalização do trabalho rural. A
MP deve criar uma entidade semelhante ao Ogmo — Órgão Gestor de Mão de
Obra dos trabalhadores nos portos organizados — para a escala de pessoal
em funções temporárias nas lavouras de pequenos, médios e grandes
produtores.
Fonte: Correio Braziliense 

MÃE PAGARÁ R$ 10 MIL DE DANOS MORAIS POR ALIENAÇÃO
PARENTAL CONTRA PAI

ENTENDA COMO SERÁ O PACOTE DE MEDIDAS DO GOVERNO
PARA O DIA DO TRABALHO

DECISÃO PROÍBE BANCOS DE TOMAR CARRO DE DEVEDORES
 



BUSCA DO GOOGLE DEIXA REMOVER SEU NÚMERO DE
CELULAR OU DOCUMENTOS VAZADOS

BRISA DE VERÃO

Desde 27/04, usuários podem pedir ao Google para remover números de
celular, endereços de e-mail e CEP da ferramenta de buscas. A
companhia já derrubava certos dados sensíveis e capazes de identificar
uma pessoa, mas disse em nota que está expandindo o recurso para
proteger cada vez mais clientes. Informações que podem levar ao roubo
de identidade também podem ser retiradas através de uma solicitação.
Fonte: Tecnoblog

O STJ julgou a possibilidade de direito ao crédito de PIS e Cofins no
regime monofásico. No dia 27/04 foi finalizado o julgamento dos recursos
especiais sob a sistemática repetitiva 1093, no qual se buscava a
interpretação da legislação federal sobre a seguinte questão jurídica: “Se a
incidência monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica
do creditamento e se o benefício instituído no art. 17 da Lei 11.033/2004
somente se aplica às empresas que se encontram inseridas no regime
específico de tributação denominado Reporto”.
Fonte: Tributário nos bastidores

STJ JULGA REPETITIVO E NEGA O DIREITO AO CRÉDITO DE PIS E
COFINS NO REGIME MONOFÁSICO

 
DECISÃO PROÍBE BANCOS DE TOMAR CARRO DE DEVEDORES

Diante de muitos questionamentos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai
julgar se as notificações enviadas pelos bancos para clientes endividados
podem ser assinadas por terceiros ou se só seriam aceitas se o próprio
devedor demonstrasse a ciência. O que tem deixado o mercado financeiro
apreensivo, no entanto, é que enquanto esse julgamento não acontece, os
ministros suspenderam decisões sobre busca e apreensão de bens, como
carros e motos, financiados no modelo de alienação fiduciária em ações
sobre o tema.
Fonte: Tribuna Online

https://previdenciarista.com/blog/trf4-garante-aposentadoria-por-invalidez-para-segurado-com-doenca-degenerativa/


 
STJ SUSPENDE PRISÃO DE PAI QUE DEVE PENSÃO A FILHO COM NÍVEL SUPERIOR

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) cassou a
ordem de prisão civil de um homem que está inadimplente no
pagamento da pensão alimentícia do filho desde 2017. O colegiado
considerou que a obrigação não é mais urgente nem atual, pois o
alimentando tem 26 anos de idade possui nível superior e está
registrado em conselho profissional – condições que, a princípio,
permitem-lhe sobreviver sem o auxílio do pai –, além do fato de que
a prisão se tornou ineficaz, pois não tem mais a capacidade de
compelir o alimentante a quitar a dívida.

Embora a ação de execução de alimentos tenha sido ajuizada pelo
alimentando em 2017, a prisão civil do alimentante só foi decretada
em 2019. O mandado de prisão, contudo, ainda não havia sido
cumprido, em virtude da pandemia da Covid-19.

O decreto prisional foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP), sob o fundamento de que a discussão sobre a
capacidade do filho de se manter pelo próprio esforço não afasta a
obrigação do pai de pagar os alimentos vencidos e executados.
Além disso, o TJSP destacou que os argumentos da defesa sobre a
desnecessidade da pensão alimentícia deveriam ser discutidos em
ação própria.

Prisão civil como garantia da sobrevida do alimentando

O relator do recurso em habeas corpus submetido ao STJ, ministro
Moura Ribeiro, destacou em seu voto o entendimento da Terceira
Turma de que o objetivo fundamental da prisão civil do devedor é a
garantia da sobrevida do alimentando.

Nesse sentido, apontou, a coação extrema representada pela
privação da liberdade do alimentante apenas se justifica quando for
indispensável para o pagamento dos alimentos em atraso e quando
for a solução que combine a máxima efetividade na cobrança da
dívida com a mínima restrição aos direitos do devedor.

Por outro lado, o ministro destacou jurisprudência do STJ segundo a
qual a maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a 

DIREITODIREITO    DEDE
FAMÍLIAFAMÍLIA  

obrigação alimentar. O relator enfatizou que, de acordo com a Súmula
358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia somente pode
ocorrer por decisão judicial, mediante contraditório e ampla defesa.

No caso dos autos, entretanto, Moura Ribeiro ressaltou a
peculiaridade de que o alimentante está com a saúde física e
psicológica fragilizada, sem conseguir trabalhar regularmente. Além
disso, completou, como o alimentando já tem condições de se
sustentar, a sua sobrevida, em teoria, não depende mais da pensão.

Para o relator, colocar o devedor com tais condições psíquicas e
físicas na prisão, ainda que por pouco tempo, "se aproxima mais de
uma punição pelo não adimplemento da obrigação do que
propriamente da utilização da técnica de coação de forma efetiva e
eficaz, causando-lhe gravame excessivo".

Execução dos alimentos atrasados ainda é possível

Moura Ribeiro ressaltou que, além de a sobrevivência do filho não
estar mais condicionada à prisão civil do pai, a medida não é
indispensável à execução dos alimentos em atraso.

Ele afirmou que o filho pode utilizar os meios típicos de constrição
patrimonial e as medidas atípicas previstas no Código de Processo
Civil de 2015 para fazer com que o devedor cumpra as obrigações
alimentícias.

Diante das particularidades do caso, o ministro concluiu que,
excepcionalmente, o habeas corpus
deve ser concedido somente para evitar a prisão civil do pai, sem
afastar a sua obrigação de pagar os alimentos devidos.
Fonte: STJ

https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2012_31_capSumula358.pdf


A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO

DIREITODIREITO
PREVIDENCIÁRIOPREVIDENCIÁRIO

O planejamento previdenciário é um trabalho que
envolve a organização e preparação da pré-
aposentadoria, ou seja, é feita uma análise para
garantir que o segurado se aposente mais rápido e
com o melhor benefício possível.

Como sabemos, o processo de aposentadoria é
cheio de requisitos e exigências, por isso a
importância de se analisar toda a documentação de
forma minuciosa, para ter certeza do benefício
escolhido.

Não existe uma idade certa para iniciar o
planejamento, mas, de preferência, deve ser feito
com certa antecedência para que o profissional
identifique, desde cedo, qual a situação do
segurado, qual o melhor cenário e a melhor regra
para a futura aposentadoria, e após essa análise,
será possível orientar o futuro contributivo mais
eficiente.

O planejamento consiste em um cálculo específico,
juntamente com um estudo jurídico previdenciário,
baseado nas contribuições e nas informações
previdenciárias do segurado. Após a coleta dos
dados, será possível identificar quanto ele receberá
quando adquirir o direito de se aposentar.

Com as informações trazidas pelo planejamento, o
trabalhador pode se preparar para o futuro,
contribuindo para receber a aposentadoria que ele
planejou.

A organização da vida previdenciária do segurado, evita,
por exemplo, que ele contribua por tempo e valor além do
necessário, que no fim podem não trazer o resultado
esperado, claro, de acordo com a legislação vigente no
momento do estudo.

Na elaboração do planejamento, o profissional irá avaliar
se possuem situações que beneficiam o trabalhador,
como por exemplo, ter trabalhado em determinada
função, que lhe conceda o direito à aposentadoria
especial, e havendo, ele verificará se a documentação
necessária para comprovar esse período está de acordo
com as exigências do INSS.

Ademais, o site do INSS não é 100% confiável, uma vez
que ele não considera tempo de profissão insalubre como
sendo especial, além de não constar vínculos informais e
vínculos irregulares, por isso a importância da assessoria
de um profissional especializado.

O planejamento previdenciário deve ser entendido não
como uma despesa, mas, sim, como um investimento,
facilmente recuperável pelo segurado com o recebimento
de uma aposentadoria mais vantajosa.

https://previdenciarista.com/blog/trf4-define-o-prazo-de-20-dias-para-o-inss-implantar-o-bpc-loas/


INFRAÇÕES À LGPD – MULTAS RETROATIVAS À 1º. DE AGOSTO DE 2021INFRAÇÕES À LGPD – MULTAS RETROATIVAS À 1º. DE AGOSTO DE 2021

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº. 13.709/2018)
promulgada em Agosto de 2018, entrou em vigência – na
maioria dos seus artigos em Agosto de 2020. Em meio a
pandemia de Covid-19 (em junho de 2020), foi alterada a
entrada em vigência das penalidades, para 01/Agosto/2021.

Desde dezembro/2018, quando foi criada a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados, a postura da ANPD era
orientativa, a fim de possibilitar às pessoas [físicas e
jurídicas] que se adequem as disposições da norma no
tocante à Segurança da informação e ao Tratamento de
Dados.

Ainda existem muitas dúvidas não só sobre a adequação
necessária das empresas, mas, especialmente, sobre a
aplicação das sanções, seja no tocante a dosimetria dos
valores das multas ou mesmo em relação a quem será
autuado, mas, o que é certo é que, as penalidades podem ser
aplicadas de forma retroativa à 01/08/2021.

DIREITODIREITO
DIGITALDIGITAL

9) A ANPD pode aplicar sanções relativas a fatos ocorridos
antes de 1º de agosto de 2021? 
As sanções previstas na LGPD são aplicáveis a fatos
ocorridos após 1º de agosto de 2021 ou para delitos de
natureza continuada iniciados antes de tal data.
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/sancoes-
administrativas-o-que-muda-apos-1o-de-agosto-de-2021

Multa retroativa – 2% do faturamento a R$ 50 milhões

Em outubro/2021, a ANPD publicou um Guia Orientativo sobre
Proteção de Dados e, não se tem muitas notícias de atividade
fiscalizadora, mas, tudo deve mudar em breve, afinal, em recente
entrevista ao jornal Valor Econômico, o diretor-presidente da
ANPD, Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, declarou que “as
multas decorrentes de infrações cometidas a partir de agosto [de
2021], podem ser cobradas de forma retroativa”.

"Criamos o Conselho Nacional Proteção de Dados [CNPD],
realizamos alguns acordos de cooperação técnica [entre eles,
os com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)] e lançamos o guia de como
proteger os dados e, no caso vazamento, como mitigar os
danos", afirmou Waldemar G. O. Júnior.

No site da ANPD, quando se verificam as informações sobre as
‘Sanções Administrativas’, também consta a possibilidade de
aplicação retroativa das penalidades constantes na norma, não só
até 01/08/2021, mas, em casos específicos, até mesmo antes
dessa data.

Relembrando, as sanções pelo descumprimento da norma, vão
desde advertências, publicização dos vazamentos de dados,
bloqueio ao acesso dos dados vazados, suspensão parcial do
funcionamento, chegando até a aplicação de multas diárias e
multas isoladas de 2% do faturamento até R$ 50 milhões!!
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13709.htm 

 Pequenas e médias empresas

Em que pese a LGDP estar vigente desde Agosto/2018, a
maioria esmagadora das empresas ainda não se atentou para o
seu cumprimento. O Sebrae realizou um estudo que concluiu
que, 73% dos microempresários brasileiros não conhecem a
LGPD.

Num outro estudo, realizado por um pool de empresas, liderado
pela consultoria Alvarez & Marsal, foi identificado que apenas
9,8% das empresas em atividade no país, consideram estar
entre 81% e 100% adequadas as disposições da LGPD. 

Ainda de acordo com a pesquisa, os segmentos financeiros, de
seguros e serviços representam o maior nível de adequação,
somando 37,5%, pois, a chegada das fintechs e o crescente
aumento das tentativas de fraudes e golpes, fizeram com que as
empresas iniciassem uma corrida em busca da adequação de
forma a ganhar mais credibilidade e a confiança dos seus
clientes.
 

Porém, por outro lado, durante 2021, o tema LGPD ganhou
força, a lei está começando a se tornar presente e com isso,
empresas de todos os tamanhos têm buscado a adequação. 
 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/sancoes-administrativas-o-que-muda-apos-1o-de-agosto-de-2021


 

Apesar de ainda estarmos iniciando nesse cenário, a perspectiva é de que, no longo prazo consigamos incorporar e fortalecer a cultura
do respeito à privacidade das pessoas em todas as empresas. 

Adequação na prática
 Como é sabido, todas as pessoas físicas e jurídicas que tratam dados pessoais e/ou sensíveis, precisam se adequar à LGPD. E isso,

exige certo grau de comprometimento de quem trata os dados, bem como, de consultorias especializadas.
 

A adequação se inicia com o mapeamento das atividades, a fim de identificar as possíveis exposições a que esse agente esteja
exposto. Nesse aspecto é verificado o consentimento para captação dos dados, a utilização, o armazenamento e o descarte dos
dados.

Se essas atividades não estiverem ocorrendo de forma adequada e/ou suportada pela própria LGPD, é necessário ajustar os
procedimentos, criando projetos e adotando políticas e programas, que possibilitem a adequação.

Mas, finalizados os ajustes das rotinas, não se estará no final da adequação, afinal, é importante treinar o pessoal envolvido com os
dados e, sempre que houver alguma modificação nas rotinas, é necessário retomar o mapeamento das atividades, para que seja
possível se manter adequado.

Se você não iniciou e nem sabe por onde começar as tratativas para adequação das suas atividades à Lei Geral de Proteção de
Dados, entre em contato conosco; nosso time de especialistas pode auxiliar você desde o Diagnóstico de impactos, passando pela
elaboração do Projeto de adequação e ainda, atuando em parceria, na efetiva Implantação do projeto de adequação.



A JUDICIALIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES COTIDIANAS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIASA JUDICIALIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES COTIDIANAS NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS

DIREITO DODIREITO DO
CONSUMIDORCONSUMIDOR

Porta giratória - Constrangimento de clientes em
detecção de metal devido à má conservação e defeitos
em equipamentos de segurança é passível de
indenização a depender do caso concreto. A instituição
financeira responde objetivamente junto às empresas
de segurança terceirizadas.

Segurança - A responsabilidade pela segurança dos
clientes é das instituições financeiras. Desta forma,
assaltos ocorridos dentro, na porta ou próximos a
agência são de responsabilidade das instituições
financeiras e, portanto, passíveis de indenização.

Fraudes - Da mesma forma, casos de fraudes
cometido por terceiros dentro das agências bancárias
levam a responsabilidade para as instituições
financeiras.

É importante ressaltar, que a responsabilidade por
proporcionar um ambiente de segurança, confiança e
conforto pertence exclusivamente às instituições
financeiras. Assim, independente de qual seja a situação,
constatada a falha na prestação do serviço, a instituição
deverá ser responsabilizada, pois, os fornecedores na
forma do CDC, respondem pelos riscos em razão da sua
atividade empresarial.

Assim, resta clara a necessidade do domínio técnico para
investir em tecnologias que viabilizem um ambiente seguro
e de confiança para os clientes/consumidores, por parte
das instituições financeiras.

Tempo de Espera - A orientação de acordo com a
FEBRABAN é de que, o tempo de espera para
atendimento seja de até 20 minutos em dias de
movimento normal e de 30 minutos em vésperas de
feriados, dias seguintes a feriados ou datas de
pagamento entre o dia 1º. e o dia 10. Sobre esse
tema, salvo casos muito específicos, a
jurisprudência entende que não é passível de
indenização por danos morais por se tratar de mero
aborrecimento do dia-a-dia.

O relacionamento entre as instituições financeiras e
seus clientes é considerado de consumo -
regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor -
CDC, em parceria com a Associação Federativa de
Bancos – FEBRABAN, que atuam no sentido de
garantir que os interesses dos clientes/consumidores
sejam respeitados, vez que se encontram em situação
de reconhecida vulnerabilidade perante as grandes
empresas.

A despeito do crescente número de pessoas que
preferem o atendimento digital, as agências bancárias
ainda são consideradas fundamentais para o
fortalecimento deste relacionamento entre as
instituições financeiras e seus clientes. 

No entanto, ao contrário do seu objetivo de criação,
rotineiramente dentro das próprias agências ocorrem
situações de conflito, que levam os consumidores às
portas do judiciário com os mais variados pleitos, em
uma verdadeira judicialização dos seus interesses.
Importante destacar que, mesmo reguladas [pelo CDC,
pela Febraban ou mesmo pelo Banco Central do
Brasil], nem todas as situações geram indenização
contra as instituições. Os fatos que comumente geram
essas ações são:



OPERACIONALIZAÇÃO DO PORTAL NACIONAL DA DIFAL

 

No ano passado o Supremo Tribunal Federal decidiu (Repercussão
Geral – Tema 1093) que a cobrança do Diferencial de Alíquota do
ICMS (DIFAL/ICMS) introduzida pela Emenda Constitucional (EC)
87/2015 sem a edição de Lei Complementar é inconstitucional.
Naquela decisão, modulou os seus efeitos para aplicação a partir de
2022, dando oportunidade ao Congresso Nacional para que fosse
editada lei complementar sobre a questão, mas, até 31/dez/2021,
nada aconteceu.

 

TRIBUTÁRIOTRIBUTÁRIO

DIFAL é a diferença entre as alíquotas de ICMS interna da Unidade
da Federação (UF) de destino e a alíquota interestadual, nas
operações e prestações destinadas a consumidor final não
contribuinte do ICMS, localizado em outra UF.

A Lei Complementar que veio para regular o DIFAL foi publicada em
04/jan/2022 (LC 190/2022) e, ato contínuo, em 25/fev/2022, foi publicado
pelo CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária, órgão que
regula o ICMS em nível nacional), o Ato COTEPE/ICMS nº 14/2022, que
disciplina a operacionalização do Portal Nacional do DIFAL.

Tendo sido publicada a LC 190 em 04 de Janeiro de 2022, a interpretação
geral é de que o pagamento do DIFAL deveria se iniciar apenas em
01/2023, respeitando-se, portanto, as regras de anterioridade das normas,
mas, os estados têm buscado nos tribunais, outra interpretação, sob o
argumento de que, por não se tratar de novo imposto ou aumento de
alíquota, a vigência da norma e sua aplicação seria imediata.

Num ato que apresenta um viés mais político do que jurídico, presidentes
de tribunais estaduais têm suspendido liminares obtidas por empresas para
não pagar o DIFAL em 2022. A decisão mais recente é do presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Ricardo Anafe, que derrubou 19
decisões provisórias.

O pedido fora feito pelo governo estadual, sob argumento de que as
decisões são capazes de gerar danos à gestão fiscal e a sobrevivência de
São Paulo neste ano, tendo em vista que elas têm efeito multiplicador;
assim, de acordo com a administração, a estimativa conservadora projeta
R$ 1,63 Bilhão a ser arrecadado de DIFAL entre abril e dezembro de 2022. 

Assim, através do Comunicado CAT nº. 02/2022, o Governo do Estado de 

Portal Nacional da DIFAL 

Para apuração dos valores devidos ao fisco, relativos as diferenças entre
a alíquota interna da Unidade Federada de destino e a alíquota
interestadual do ICMS, foi instituído o Portal Nacional da DIFAL, através
do Convênio ICMS nº 235/2021, que entrou em operação, oficialmente
no dia 31 de dezembro de 2021, e cumpre providencia da Lei
Complementar nº 87/96.

A norma determinou que o Portal Nacional da DIFAL deve conter:
I- A legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas
soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de
caráter vinculante;
II- As alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou
prestação;
III- As informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes
especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto;
IV- As obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação
ou prestação realizada

Assim, cabe aos Estados e ao Distrito Federal a publicação, em portal
próprio, que permita a centralização das informações necessárias para
apuração de obrigações tributárias, principais e acessórias, nas
operações e prestações interestaduais acerca das diferenças entre a
alíquota interna da Unidade Federada de destino e a interestadual (Difal)
para consumidor final, não contribuinte do ICMS.

Além de reunir as legislações aplicáveis, as alíquotas, benefícios fiscais
e etc., o portal permite o direcionamento para a emissão das guias de
recolhimento para cada Unidade Federada.

O Portal está disponibilizado no endereço eletrônico mantido pela Sefaz
Virtual do Rio Grande do Sul – SVRS (difal.svrs.rs.gov.br) destinado a
prestar as informações necessárias ao cumprimento das obrigações
tributárias.

São Paulo, determinou que “a diferença entre as alíquotas interna do
Estado de São Paulo e interestadual - DIFAL, nas operações e prestações
destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado neste
Estado, será exigida a partir de 1º. de abril de 2022”.



RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE DE SOCIEDADES
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A dissolução parcial da sociedade pode ocorrer por motivos
de falecimento, exclusão, direito de retirada ou recesso, de
forma extrajudicial ou judicial. Nesse sentido, durante a
dissolução é realizada a apuração de haveres, para que os
sócios retirantes, ou ainda o espólio e/ou herdeiros recebam o
que lhes é devido. 

Após a dissolução, a responsabilidade do ex-sócio prevista no
artigo 1.032 do Código Civil, têm o prazo de 2 (dois) anos
posteriores ao registro no órgão competente, respondendo o
ex-sócio pelas obrigações sociais contraídas pela empresa no
período anterior a sua saída, não se responsabilizando por
dívidas futuras, ressalvadas obrigações trabalhistas que
guardam algumas peculiaridades.

O entendimento dos julgadores foi de que, não é
possível extrapolar a responsabilidade dos ex-
sócios, para além de sua responsabilidade pessoal,
aplicando o artigo 1.110 do Código Civil, que prevê
que nos casos de liquidação, o credor não satisfeito,
somente poderá exigir dos sócios o pagamento do
seu crédito, até o limite da soma por eles recebida
em partilha.

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o
exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas
obrigações sociais anteriores, até dois anos após
averbada a resolução da sociedade; nem nos dois
primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo,
enquanto não se requerer a averbação.

Responsabilidade limitada ao valor recebido

Contudo, o sócio retirante que, quando sócio da empresa
responderia de forma solidária com os demais sócios pela
integralidade de sua dívida, agora somente pode responder
de forma limitada a soma recebida em liquidação de haveres
ante a dissolução, conforme entendimento do TJ-SP por meio
de sua 5ª turma, nos autos do Processo nº. 2110112-
07.2020.8.26.0000. 

Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor
não satisfeito só terá direito a exigir dos
sócios, individualmente, o pagamento do seu
crédito, até o limite da soma por eles
recebida em partilha, e a propor contra o
liquidante ação de perdas e danos.

O efeito prático, é resguardar a segurança jurídica à
pessoa que acaba de sair da sociedade, afinal, de
acordo com a decisão, ela só responderá
financeiramente até o limite do que tenha recebido e
isso ocorreu com o advento do novo Código de
Processo Civil, que buscou blindar os direitos da
pessoa física. 

Se você tem direitos como sócio retirante ou mesmo
tem interesse em conhecer as limitações e
consequências da saída da sociedade, entre em
contato conosco, pois, somos especialistas no
assunto e podemos colaborar respondendo suas
dúvidas.
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O Letang Advogados mantém a análise crítica dos
Atos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
visando orientar as pessoas físicas e jurídicas no
cumprimento da legislação aplicável.

(11) 2291-0285 / (11) 4521-2789
 

(11) 97574-0997 
 

contato@letang-advogados.com.br
 

lInked.in/letangadvogados
 

facebook.com/letangadvogados 
 

instagram.com/letang.advogados
 

www.letang-advogados.com.br


