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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.



NOTÍCIAS RELEVANTESNOTÍCIAS RELEVANTES

RECEITA FEDERAL ESTABELECE O FIM DA DIRF

BRISA DE VERÃO

Foi publicada no Diário Oficial da União no dia 20/07 a Instrução Normativa
2.096/22 que altera as regras da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e
Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e estabelece o fim da Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf). Para a apresentação da EFD-
Reinf, deverão ser observadas as regras estabelecidas no manual, disponível
no portal do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Fonte: Contábeis

O Ministério da Justiça anunciou a suspensão por tempo indeterminado, a
partir do dia 18/07, das atividades de cerca de 180 empresas do setor de
telemarketing, principalmente ligadas a bancos e instituições financeiras. A
multa pode chegar a R$ 13 milhões, anunciou em seu perfil do Twitter, o
ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A decisão prevê
multa diária de R$ 1.000 às empresas que descumprirem a regra. A decisão
exclui as demais formas de abordagem via telemarketing, como serviços de
telemarketing receptivo/passivo e aqueles que versem sobre cobranças ou
doações.
Fonte: G1

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SDI-2) do Tribunal
Superior do Trabalho garantiu a uma recepcionista de São Paulo a penhora
mensal de 30% dos proventos de aposentadoria do seu ex-empregador para
pagar a dívida trabalhista existente. De acordo com o colegiado, a legislação
em vigor autoriza a penhora da aposentadoria, pois os créditos salariais
possuem natureza alimentar. 
Fonte: TST

GOVERNO SUSPENDE O SERVIÇO DE 180 EMPRESAS DE
TELEMARKETING POR PUBLICIDADE ABUSIVA

SDI-2 AUTORIZA PENHORA DE APOSENTADORIA DE
EMPRESÁRIO PARA PAGAR DÍVIDA TRABALHISTA

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-rfb-n-2.096-de-18-de-julho-de-2022-416505862
https://www.contabeis.com.br/tributario/dirf/
https://www.contabeis.com.br/contabil/sped/


INSS: APOSENTADO COM AÇÃO JUDICIAL PODE PEDIR
BENEFÍCIO MAIOR

BRISA DE VERÃO

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que
estiverem com ação em curso na Justiça requerendo aposentadoria têm
direito, quando for concedido o benefício previdenciário, ao de maior
valor. A decisão faz parte de um julgamento no Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que estabeleceu que "o segurado tem direito de opção
pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso
de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso."
Fonte: IG

A condenação de um laboratório pelo uso de dados sensíveis para oferecer
seus serviços a uma gestante, que não havia autorizado o
compartilhamento das informações, repercutiu de maneira positiva entre
especialistas em proteção de dados. A decisão é do Tribunal de Justiça de
São Paulo. O entendimento do TJ-SP foi de que a gravidez é um dado
sensível, como dispõe o artigo 5º, inciso II, da Lei 13.709/2018, a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD). O dispositivo classifica como dado pessoal
sensível qualquer informação referente à saúde das pessoas. 
Fonte: Conjur

VÍTIMAS DE MOTORISTAS ALCOOLIZADOS PODERÃO TER DIREITO
A PENSÃO ALIMENTÍCIA

Vítimas de crime de trânsito provocado por condutor sob influência de
álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
poderão receber pensão alimentícia. É o que prevê o Projeto de Lei (PL)
1.433/2022, apresentado pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES). A
proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 1997), ao
acrescentar um dispositivo no artigo que trata da penalidade de multa
reparatória. De acordo com o texto, o pagamento de pensão alimentícia
mensal pode se estender à família. 
Fonte: Agência Senado

CONDENAÇÃO POR VAZAMENTO DE DADOS SOBRE
GRAVIDEZ EVIDENCIA IMPACTO DA LGPD

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


  
STJ: É NECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE PARA SER FIADOR DE EMPRESASTJ: É NECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE PARA SER FIADOR DE EMPRESA

Em decisão unânime, a Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça – STJ determinou que um
empresário precisa de autorização do cônjuge para ser
fiador de uma empresa, sob pena de invalidade da
garantia. O entendimento é de que o fato de o fiador
prestar a fiança na condição de comerciante ou
empresário é irrelevante, pois deve prevalecer a
proteção à segurança econômica familiar.

No caso dos autos, o correntista teve valores
penhorados em sua conta bancária, em razão de
execução movida contra sua esposa na condição de
fiadora de um contrato de aluguel da própria empresa.
Ele questionou a penhora por meio de embargos de
terceiro, e alegou que não autorizou a mulher a prestar
fiança, como exige a lei.

O credor defendeu que o cônjuge pode atuar
livremente no desempenho de sua profissão, inclusive
prestando fiança, sem a necessidade de outorga
uxória, conforme o Código Civil. Ao avaliar o caso, o
Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, concluiu
que, mesmo o titular da empresa locatária deve ter
autorização do cônjuge para prestar fiança locatícia,
sob pena de nulidade da penhora.

Segundo o ministro Antonio Carlos Ferreira, relator do
recurso, a necessidade de outorga conjugal para o
contrato de fiança é uma regra geral, prevista no artigo
1.647, inciso III, do CC. O magistrado ponderou que a
falta de autorização conjugal pode provocar a
anulação do negócio por iniciativa do outro cônjuge, 

DIREITODIREITO    DEDE
FAMÍLIAFAMÍLIA  

independentemente da qualidade de empresário do
fiador, porque, embora possa prejudicar o
dinamismo das relações comerciais, essa
autorização é exigida pela legislação civil para
proteger o patrimônio comum do casal.

O magistrado afirmou que é aplicável ao caso a
Súmula 332 do STJ. Conforme a súmula, a fiança
prestada sem autorização de um dos cônjuges
implica a ineficácia total da garantia.

"Considerar, isoladamente, a previsão do artigo
1.642, I, do CC implicaria reconhecer que o
fiador poderia comprometer o patrimônio
comum do casal se prestasse a fiança no
exercício da atividade profissional ou
empresarial, mas não poderia fazê-lo em outras
situações", ressaltou o ministro.

REsp 1.525.638
Fonte: IBDFAM



SEGURADO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA TEM DIREITO À APOSENTADORIA PORSEGURADO COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA TEM DIREITO À APOSENTADORIA POR
INVALIDEZINVALIDEZ

DIREITODIREITO
PREVIDENCIÁRIOPREVIDENCIÁRIO

A 7° Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) concedeu a Aposentadoria por Invalidez a um
segurado com insuficiência cardíaca congestiva.

Em primeira instância, a Justiça Estadual de Ribeirão Pires/SP julgou o pedido de aposentadoria como
procedente. No entanto, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recorreu da decisão ao TRF3. Para o
Órgão, o segurado não estaria incapacitado para o trabalho. Logo, não teria direito ao benefício.

Ao analisar o caso, o TRF3 constatou que o requerente cumpria os requisitos de carência, completando 12
meses de contribuições para a concessão da aposentadoria por invalidez. Além disso, o segurado também
estava totalmente e definitivamente incapacitado para o trabalho, conforme os dados do laudos periciais.

Portanto, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu confirmar a sentença da Justiça Estadual de
Ribeirão Pires/SP e conceder o benefício ao segurado incapacitado, desde a data do requerimento
administrativo.

Número do processo: 0004542-51.2019.4.03.9999 
Fonte: Previdenciarista

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

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.

 

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.

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

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. 



CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REVISÃO CONTRATUALCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REVISÃO CONTRATUAL

  

DIREITO DODIREITO DO
CONSUMIDORCONSUMIDOR

Grande parte das ações baseadas no Código de Defesa do
Consumidor no país, tratam de pleito dos consumidores, para
modificarem a relação contratual.

Essas ações são ajuizadas buscando modificar as condições
dos contratos pactuados o que gera imenso transtorno do ponto
de vista financeiro para as Empresas, vez que os resultados de
tais demandas impactam nos provisionamentos realizados.

Manutenção do contrato

Ainda que reconhecendo que o CDC é notadamente pró-
consumidor, com a argumentação jurídica adequada é
possível às Empresas manterem as disposições
contratuais combinadas.

O conjunto probatório fornecido pela Empresa, suporta a
argumentação e possibilita buscar a manutenção das
condições pré-estabelecidas, tendo em vista o aceite
inicial – sem vícios – formalizado pelo consumidor.

Nossos Serviços

Nosso trabalho consiste em comprovar a lisura das
contratações, com o intuito de desconstituir quaisquer
alegações relativas à abusividade de cláusulas, juros
indevidos ou restituição de valores.

A atuação é planejada em conjunto com a Empresa,
buscando adquirir o necessário conhecimento sobre os
seus produtos e, a documentação pertinente para a defesa
dos seus interesses.

Processos Referência

No processo nº. 0000121-62.2018.8.26.0498 que tramitou
perante a Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de
Ribeirão Bonito/SP, buscando demonstrar que a Empresa
cumpriu com o dever de informação, obtivemos a seguinte
decisão:

“( ... ) é possível observar que a autora não se
desincumbiu quanto à comprovação dos fatos
alegados. Observa-se que a requerida juntou aos
autos em (fls.76/80) a tabela de juros e serviços
devidamente exposto na loja, bem como placas
informativas sobre as formas de pagamento. O
direito à informação, conforme mencionado, foi
devidamente realizado pela requerida. Na exordial,
a própria autora narra que fora informada pela
funcionária da requerida sobre a possibilidade de
parcelar a quantia em até seis vezes sem juros,
porém, houve o parcelamento pelo número de sete
vezes, desta forma, conforme demonstrados nos
documentos (fls.76/77), ocorrendo naturalmente à
incidência de acréscimo de juros no momento da
efetivação da compra pela natureza da transição
escolhida e realizada pela requerente.

Em outro caso semelhante (processo nº. 0005297-
05.2017.8.26.0224 que tramitou perante a 3ª Vara do
Juizado Especial Cível da Comarca de Guarulhos/SP), foi
proferida a seguinte sentença: 

“Os pedidos são improcedentes. A autora comprou
produtos no estabelecimento réu cujo valor totalizou
a quantia de R$ 501,89. Segundo a autora a
funcionária do local teria informado que o débito
deveria ser parcelado em oito vezes de R$ 62,75,
porém, ao sair do local, observou que o valor havia
sido parcelado em oito vezes de R$ 99,88. Apesar
de a autora alegar vício no consentimento, não há
nos autos elementos a comprovar tal vício. Os
documentos de fls.73/75 comprovam de maneira
insofismável o parcelamento do valor efetivado pela
ré em oito parcelas, nele constado (fls.76) a
assinatura da autora. Assim, improcedem os
pedidos de quitação do débito e restituição de
qualquer valor.”



PERMUTAS IMOBILIÁRIAS DEVEM OU NÃO SER TRIBUTADAS?PERMUTAS IMOBILIÁRIAS DEVEM OU NÃO SER TRIBUTADAS?

  

TRIBUTÁRIOTRIBUTÁRIO

Em tempos de crise, é natural o movimento do mercado para a
abertura do “leque” de opções no intuito de se diversificar em
negociações ante a ausência de capital das companhias.
E o setor imobiliário não foge a essa regra, fazendo com que as
incorporadoras para a construção de empreendimentos, busquem
alternativa que não impacte no seu caixa, realizando a chamada
Permuta (troca), do terreno onde será construído o
empreendimento por futura(s) unidade(s) autônomas a serem
construídas.

Ocorre que os efeitos tributários para tais negociações devem ser
regulados, no intuito de se manter o maior nível de segurança
jurídica possível e, para tanto, é necessário determinar o fato
jurídico tributável.

A Receita Federal do Brasil, na Solução de Consulta Cosit nº. 339,
publicada em janeiro de 2018, entendeu que o “valor do imóvel
recebido em permuta compõe sua receita bruta e é tributado no
período de apuração do recebimento deste”. Dessa forma, pela
orientação daquele órgão administrativo, a incorporadora deveria
recolher aos cofres públicos os tributos competentes (IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS) como se tivesse auferido receita com a permuta.

Comprovada documentalmente a existência da empresa
com quem se realizou a operação (compra/venda) e,
também, a regularidade da operação, é possível ingressar
com Ação Anulatória do Débito Fiscal, para afastar o Auto
de Infração em questão.

Frisa-se que tal orientação atinge fundamentalmente as
incorporadoras que estão no regime do lucro presumido,
visto que a Instrução Normativa nº. 107/88 da Receita
Federal do Brasil (IN/SRF 107/88) libera as que estão no
lucro real dessa obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) questionado a respeito,
vem solidificando o entendimento de que as permutas
imobiliárias não devem sofrer tributação, pois que, nos casos
em que não há torna (valor em dinheiro pago pela diferença
de valores) não há efetiva receita, faturamento ou lucro,
inexistindo, portanto, fato gerador a ser tributável.
Em decisão no Recurso Especial nº. 1.733.560 – SC,
publicada em NOV-2018, o Ministro Relator Herman
Benjamim, assim ementou seu voto:

UNIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA.
INEXISTÊNCIA DE RECEITA/FATURAMENTO,
RENDA OU LUCRO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS,
COFINS, IRPJ E CSLL. DESCABIMENTO. A operação
de permuta envolvendo unidades imobiliárias não
implica o (sic) auferimento de receita/faturamento,
nem de renda e tampouco de lucro, mas sim mera
substituição de ativos, razão pela qual não enseja a
cobrança de contribuição ao PIS, COFINS, IRPJ e
nem CSLL.

Vejamos que a decisão guarda coerência com os princípios
gerais do direito tributário, visto que, se prevalecesse o
entendimento pela tributação, o contribuinte seria tributado
duas vezes, a primeira quando da permuta e a segunda na
venda das unidades.

Assim, com base nesse precedente e nos princípios gerais
do direito tributário, para as pessoas (físicas e/ou jurídicas)
que foram tributadas pelas permutas realizadas, é possível
o ingresso de ação de repetição de indébito para reaver os
tributos pagos, observado o prazo prescricional de 5
(cinco) anos e, mais, nas operações futuras, as permutas
também não devem ser tributadas.



DA EXTINÇÃO CONTRATUALDA EXTINÇÃO CONTRATUAL

  

EMPRESARIALEMPRESARIAL

No curso natural de um contrato, seu fim ocorre quando todas as obrigações
assumidas foram cumpridas voluntariamente ou com o término da sua
validade. No entanto, o contrato pode ser extinto antes mesmo do seu
término por diversos motivos. Como exemplos, podemos citar o término
através da anulação contratual, da resolução, da resilição, do distrato e ainda
da rescisão, entre outros.
 

Como motivo bastante comum, temos a anulação contratual, que ocorre
quando são verificados vícios na sua elaboração, podendo o contrato ser
considerado anulável - quando possui vícios sanáveis - ou nulo - quando
possui vícios insanáveis.

Em uma situação onde ocorra de forma extraordinária e
imprevisível um acontecimento, que cause onerosidade e
dificulte o cumprimento da obrigação de um dos
contratantes gerando um desequilíbrio contratual, a parte
lesada pode ingressar com ação judicial requerendo
ajustes no contrato ou até mesmo sua extinção. 

Quando o contrato é considerado nulo de pleno direito, significa
que ele não possui qualquer validade, não sendo necessárias
outras providências para que a nulidade ocorra. Já o contrato
anulável, pode ter seu vício corrigido, tornando-o integralmente
válido. Caso as partes não cheguem a um acordo quanto a essa
correção, a parte lesada pode ingressar com uma ação judicial e
requerer a nulidade integral do contrato, que passa a ter seus
efeitos, somente após a sentença.

A extinção contratual também pode ocorrer, por resolução, resilição e
rescisão. 

Resolução 

Ocorre quando não há o cumprimento das obrigações por uma das
partes, de forma culposa ou involuntária.

Se houver cláusula contratual expressa prevendo a sua extinção em
caso de inadimplemento, p.ex., a partir do momento do
descumprimento da obrigação o contrato já está extinto. No entanto, se
não houver previsão contratual, será necessário decisão judicial para
sua extinção. 

Já em situações de descumprimento do contrato por impossibilidade
total do cumprimento da obrigação, as partes serão libertadas do
vínculo contratual. Se o contrato for unilateral quem suporta o risco é o
credor, agora se o contrato for bilateral as partes voltam a situação
anterior à assinatura do contrato. 

No entanto, é necessária uma observação, caso haja cláusula
expressa, se o devedor estiver em atraso no cumprimento da obrigação
poderá ser responsabilizado a indenizar por perdas e danos o credor.

Resilição

Ocorre quando há interesse de uma, ou ambas as partes,
em encerrar o contrato. Se ambas as partes estão em dia
com suas obrigações, mas possuem interesse mútuo em
encerrar o contrato, ele é chamado de Distrato, sendo
necessário apenas um termo formalizando as intenções.

Agora, caso o interesse seja unilateral, a parte interessada
deve se manifestar através de notificação - conhecida
juridicamente como Denúncia - comunicando seu interesse
na extinção do contrato. Sendo certo, que não há
necessidade de justificar os motivos para o pedido de
extinção do contrato. 

Rescisão

Por fim, temos a rescisão contratual, que ocorre quando
há lesão e não é possível restaurar o equilíbrio contratual.
Sendo necessária sentença judicial para sua declaração.
Como exemplo, podemos citar a vantagem
desproporcional obtida por uma das partes.

De fato, o interesse na extinção do processo requer uma
série de cuidados, na qual a figura de um profissional se
faz necessária para evitar assessorar as partes, evitando
assim, quebras contratuais desnecessárias. 
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