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VALOR NOMINAL DE QUOTAS NÃO COMPÕE BASE DE CALCULO DE
IMPOSTO SOBRE A HERANÇA

VOCÊ SABIA?

A incidência de imposto sobre herança e doações em caso de transmissão de titularidade de cotas deve considerar que o valor
do capital social corresponde ao patrimônio total da pessoa jurídica, excluídas as obrigações. Por isso, o valor patrimonial,
base de cálculo do ITCMD, não será necessariamente igual ao valor nominal do capital social da sociedade, segundo
decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
O entendimento foi firmado pelo colegiado em caso julgado recentemente. O
governo do estado questionava decisão da Vara de Sucessões de Campo Grande
em inventário de bens deixados por um empresário. O governo defendia que o
ITCMD incidisse sobre os bens inventariados e não sobre o valor estático das cotas
sociais da empresa. Já os herdeiros afirmavam que a empresa não possuía
patrimônio porque os bens em questão não haviam sido incorporados oficialmente
ao seu capital.
O imposto é devido aos estados nos casos de heranças, legados e doações, ou na
mera transferência de bens, como valores depositados em contas correntes ou
aplicações financeiras, acima de determinado montante.
Prevaleceu na discussão o voto do desembargador Paulo Alberto de Oliveira, para quem o entendimento atende aos interesses
das duas partes do processo. Concordando com o pedido do governo, o magistrado afirmou que o valor venal deve ser aquele
que mais se aproxima do valor real dos bens recebidos, já que a incidência do imposto é sobre o acréscimo patrimonial do
donatário, herdeiro, ou legatário, conforme o caso. Preservando os interesses do contribuinte, Oliveira afirma que, apenas na
hipótese em que se verificar patrimônio líquido negativo é que pode se discutir a incidência do imposto sobre o valor nominal
das cotas sociais.
Por unanimidade, o colegiado deu provimento ao recurso para reformar a decisão de primeira instância e determinou a
realização de avaliação judicial do patrimônio líquido da sociedade, apurado no último dia do mês posterior ao da morte do
empresário. De acordo com o acórdão, o valor contabilizado servirá de base para calcular o imposto.
Fonte: Conjur e Processo n º1412143-70.2016.8.12.0000

NOTICIÁRIO JURÍDICO

ESTACIONAR EM FRENTE À GARAGEM COMERCIAL GERA DANOS MORAIS
Motoristas negligentes que estacionam em local proibido, impedindo o ir e vir de outras pessoas por
várias horas, têm o dever de indenizar quem é prejudicado, pois a situação supera o mero
aborrecimento. Assim entendeu a 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ao
determinar que duas estudantes indenizem um comerciante em R$ 2 mil por obstruírem a passagem
de veículos.
O autor alega que as rés estacionaram dois veículos às 19h na porta de sua garagem, um atrás do
outro, e só foram encontradas no momento em que acabaram as aulas na faculdade, por volta das 23h.
Assim, vários clientes tiveram de esperar quase quatro horas para tirar seus carros. Ele afirma que
tentou auxílio da instituição de ensino para localizar as alunas, mas não teve sucesso.
O 3º Juizado Cível de Taguatinga (DF) já havia condenado as duas estudantes. A sentença diz que
“age com culpa, caracterizada pela negligência, incorrendo em ilícito administrativo, o condutor que,
ignorando as recomendações da normatização de trânsito e as regras de experiência comum, estaciona
em frente a garagem e obstaculiza a saída de outro automóvel”.
As rés recorreram, mas o colegiado considerou que o episódio consiste em “situação extraordinária
a permitir, além da punição administrativa [multa], a condenação em indenização por danos morais,
porque as requeridas, ao violarem norma de trânsito, impediram o autor de usufruir seu bem e também
lhe causaram prejuízos de ordem moral”. A decisão foi unânime. Com informações da Assessoria de
Imprensa do TJ-DF.
Fonte: Conjur
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CHARGE DO MÊS

FONTE: http://cezarnogales.blogspot.com.br/2012/06/

NOSSOS TRIBUNAIS

VOCÊ SABIA?
JUSTIÇA DE SP AUTORIZA PREÇOS DIFERENTES PARA
HOMENS
E MULHERES NA NOITADA
blp

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA SE APLICA A FURTO
DE CELULAR SEGUNDO O STF

Os estabelecimentos ligados à Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes – Seccional de SP estão autorizados a cobrar
preços diferentes para homens e mulheres. Decisão é do juiz
Federal Paulo Cezar Duran, da 17ª vara Cível de São Paulo/SP,
que acatou o pedido da associação e deferiu liminar para
determinar que a União deixe de aplicar a Nota Técnica que
dispõe sobre a ilegalidade na diferenciação até decisão final. A
liminar vale somente para os estabelecimentos associados à
autora.
A Nota Técnica 2/17, editada pelo Ministério da Justiça, dispõe
que a diferenciação de preços entre homens e mulheres é prática
comercial abusiva, afronta os princípios da dignidade da pessoa
humana e da isonomia e utiliza a mulher como estratégia de
marketing que a coloca em situação de inferioridade.
No entender da Associação, ao editar tal ato normativo, a
União abusa do intervencionismo na iniciativa privada, criando
cada vez mais embaraço à atividade econômica e gerando custos
e insegurança jurídica para quem se dedica a investir no setor.
Para o magistrado, não se verifica a abusividade dos
empreendedores individuais na cobrança de preços diferenciados
para homens e mulheres. Ele acredita não ser plausível que uma
nota técnica, pautada estritamente em presunções, venha a
impedir que a livre concorrência e a livre iniciativa exerçam o seu
papel no mercado.
Duran acrescenta que admitir que a diferença de preços
confira à mulher a conotação de “isca” como meio de proporcionar
uma situação que leve o local a ser frequentado por muitos
homens (gerando lucro ao estabelecimento) “conduz à ideia de
que a mulher não tem capacidade de discernimento para escolher
onde quer frequentar, e ainda, traduz o conceito de que não sabe
se defender ou, em termos mais populares que não sabe ‘dizer
não’ a eventuais situações de assédio de qualquer homem que
dela se aproximar”.
O juiz conclui afirmando que “o Estado brasileiro deve intervir
o mínimo possível na vida das pessoas, ou seja, que as pessoas
(independentemente do sexo) em suas relações pessoais e
individuais sejam as verdadeiras determinadoras do seu agir e do
seu conduzir como ser humano consciente de suas atitudes e
consequências de suas escolhas pessoais”.

Caso não esteja caracterizada grave ameaça ou violência,
o furto de um telefone celular pode ser enquadrado no
princípio da insignificância. O entendimento é da 2ª Turma do
Supremo Tribunal Federal, que reformou decisão do Superior
Tribunal de Justiça e concedeu, nesta terça-feira (16\5),
Habeas Corpus para trancar ação penal contra um homem
que furtou um aparelho de R$ 90.
A 5ª Turma do STJ havia determinado a execução da
pena sob a alegação de que o objeto tem um custo superior
a 10% do salário mínimo da época e por se tratar de um réu
reincidente. A tese era defendida pelo Ministério Público
Federal.
O voto do relator do caso no STF, ministro Ricardo
Lewandowski, foi em sentido contrário, no que foi
acompanhado por todos os magistrados do colegiado.
Reclusão e multa
O fato ocorreu em Minas Gerais. No Tribunal de Justiça
do estado, o réu foi condenado a 1 ano de reclusão e 10 diasmulta, mas a defesa interpôs uma apelação e conseguiu
absolver Costa. A acusação, então, entrou com recurso
especial no STJ e reverteu a decisão. Após a corte negar
provimento a um recurso interno, a defesa recorreu ao STF.
Neste caso, mais uma vez a tese de que a reincidência,
por si só, não impede a aplicação do princípio da
insignificância em casos de crimes de menor potencial
ofensivo venceu.
Em seu voto, Lewandowski afirmou que outros casos
similares foram julgados pelo Supremo da mesma forma,
além de alegar que há "existência de manifesto
constrangimento ilegal" no caso.
“Destarte, ao perceber que não se reconheceu a aplicação
do princípio da insignificância, tendo por fundamento uma
única condenação anterior, na qual o ora paciente foi
identificado como mero usuário, entendo que ao caso em
espécie, ante inexpressiva ofensa ao bem jurídico protegido,
a ausência de prejuízo ao ofendido e a desproporcionalidade
da aplicação da lei penal, deve ser reconhecida a atipicidade
da conduta”, explicou o relator.

Fonte: Migalhas
Processo: 5009720-21.2017.403.6100

Fonte: Conjur e STF
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