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A morte de um ente é um inconveniente que trás dor e desconforto para a família, pois além
do luto, várias medidas devem ser tomadas em um curto período de tempo. O inventário
está na lista de pendências contraídas após o óbito de alguém e serve para identificar,
organizar e partilhar o patrimônio deixado (ou não) pelo falecido entre os herdeiros.

Nesse meio tempo, deve-se preparar a documentação necessária, pagar o Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), contratar um advogado como assistente
jurídico e determinar o inventariante, ou seja, a pessoa responsável por representar o
espólio. O inventariante pode ser um dos herdeiros ou algum inventariante judicial, pois
assessorado pelo advogado, ele prestará informações sobre o falecido.

O início, independente do inventário ser extrajudicial ou judicial, deverá ser feito em até 2
(dois) meses contados do falecimento, caso contrário, o atraso acarretará multa.

Por isso, se estiver passando por um momento difícil ou deseja se prevenir, saiba como
deixar tudo a postos e organizado. Confira abaixo esclarecimentos dos nossos especialistas
para te auxiliar nesse procedimento!

O que é o inventário extrajudicial?
Conhecido por ser mais barato e rápido, o inventário extrajudicial é feito através de escritura
pública realizada em qualquer cartório de notas. Porém, esta depende de alguns requisitos:

● Do comum acordo entre os herdeiros a respeito da partilha de bens;
● Todos devem ser maiores ou emancipados e capazes civilmente;
● Não haver testamento válido - Mas se tiver prévia autorização judicial, será permitido

que se dê andamento no cartório.

De acordo com o Colégio Notarial do Brasil, são necessários os seguintes documentos:

● Documentos do falecido: RG, CPF, certidão de óbito, certidão de casamento
(atualizada até 90 dias) e escritura de pacto antenupcial (se houver);

● Certidão comprobatória de inexistência de testamento expedida pelo Sistema do
Colégio Notarial do Brasil (Censec);

● Certidão Negativa da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
●
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● Certidão de inexistência de dependentes vinculados à pensão por morte;
●
● Certidão negativa de débitos trabalhista;

● Documentos do cônjuge, herdeiros e respectivos cônjuges: RG e CPF, informação
sobre profissão, endereço, certidão de nascimento, certidão de casamento ou união
estável dos cônjuges (atualizada até 90 dias).

●

O advogado deverá ter em mãos:

● Informações sobre bens, dívidas e obrigações, descrição da partilha e pagamento do
ITCMD;

●
● Imóveis urbanos: certidão de ônus expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis

(atualizada até 30 dias), carnê de IPTU, certidão negativa de tributos municipais
incidentes sobre imóveis, declaração de quitação de débitos condominiais;

●
● Imóveis rurais: certidão de ônus expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis

(atualizada até 30 dias), cópia autenticada da declaração de ITR dos últimos 5
(cinco) anos ou Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural emitida pela
Secretaria da Receita Federal – Ministério da Fazenda, Certificado de Cadastro de
Imóvel Rural (CCIR) expedido pelo INCRA;

●
● Bens móveis: documento de veículos, extratos bancários, certidão da junta

comercial ou do cartório de registro civil de pessoas jurídicas, notas fiscais de bens e
joias, etc.

Reunidos os documentos, o advogado ficará responsável por elaborar a minuta, apontando
os bens e as dívidas, além de entrar com o pedido de inventário no cartório. No local, o
tabelião irá conferir tudo e, se não houver nenhuma pendência, lavrará a Escritura Pública
de Inventário e agendará um dia para a assinatura dos herdeiros e concluir com a partilha.
Todo o procedimento leva em torno de três a seis meses.

Com a escritura pública, será possível realizar atos de registro para transferência de bens e
reaver depósitos em instituições financeiras, se houver.

O que é o inventário judicial?

O Inventário Judicial, por sua vez possui um rito mais demorado, pois objetiva resolver
questões mais complexas através de um processo judicial, tais como:

● Herdeiros incapazes;
● Conflitos sobre a partilha de bens entre os herdeiros;



● Haver testamento válido.

Quanto aos documentos necessários para o procedimento judicial, pode-se incluir o
testamento junto aos já mencionados no tópico acima, e ignorar a Certidão comprobatória
de inexistência de testamento.

Reunidos os documentos, o advogado ficará responsável por elaborar a minuta, apontando
os bens e as dívidas, além de entrar com o pedido judicial. Este tende a durar um ano ou
mais, a depender da complexidade e do comum acordo a ser construído durante o trâmite
do processo.

Além dos herdeiros, credores ou quem demonstrar interesse no processo poderá abrí-lo.

Qual o melhor para mim/minha família?
Depende dos pré-requisitos de cada um, mas em resumo, o que não cabe nos três
pressupostos necessários para o inventário extrajudicial, automaticamente se enquadrará
no judicial. Tais como a existência de filhos menores, discordância na divisão dos bens,
testamento, bens no exterior, ou seja, situações mais complexas.

Quanto aos custos, saiba que os preços do cartório são tabelados. Já os custos
processuais tendem a ser mais caros, mas se comprovar carência, é possível conseguir
isenção.

Caso algum membro da família more em outra cidade e não possa assinar a escritura de
inventário, este deverá nomear um procurador através de procuração pública - alguém para
substituí-lo.

O que fazer com as dívidas?
Pode acontecer do autor da herança deixar contas a pagar, contudo o próprio patrimônio
será utilizado para quitá-las. Se a dívida for menor que a herança, o valor restante que será
dividido entre os familiares.

Do contrário, os herdeiros podem passar todo o montante para os credores. Em nenhuma
hipótese os familiares serão obrigados a pagar o que ultrapassar o patrimônio deixado pelo
falecido devedor.

E se o falecido não deixar patrimônio?
Engana-se quem espera não precisar de agilizar o inventário caso a pessoa falecida não
deixe patrimônio, pois saiba que independente disso, o inventário será obrigatório para
comprovar a falta de bens, por isso o nome inventário negativo.



Preciso de um advogado para fazer o inventário?
Em ambos os casos sim, isso porque ele ficará responsável por elaborar a minuta de
partilha que aponta os bens e as dívidas, além de entrar com o pedido de inventário, seja
extrajudicial ou não. Cada herdeiro pode ter o seu ou podem contratar somente um para
representar a todos.

Conclusão

Você pode dar o primeiro passo com a Araújo e Advogados associados, nossos
especialistas prestarão assessoria e consultoria jurídica para clientes que buscam desde
apenas orientações a atuação judicial. Prestamos serviços extrajudiciais, dentre eles,
análise e parecer de procedimentos administrativos e judiciais.

Estamos sediados em Betim, mas atuamos em todo o Brasil e oferecemos atendimento a
distância. Entre em contato conosco!

Fonte da imagem 1: canva

https://araujoeadvogadosassociados.com.br/
https://www.linkedin.com/in/ana-clara-cordeiro-52b754208/
https://www.canva.com/photos/MAEUS1VjADk-group-of-hands-together/


Fonte da imagem 2: canva

Fonte da imagem 3: canva

---------------

4 Erros tributários mais comuns em empresas
<inserir imagem 1>

Ser dono de um negócio implica em muitas responsabilidades, e uma das principais para o
sucesso está na boa gestão financeira, em especial dos tributos. Quando esse detalhe fica
de fora, ele pode te afastar de um empreendimento bem gerenciado e te impedir de
alcançar metas maiores.

Nossos especialistas em direito tributário elaboraram este artigo para você sair do erro e
prevenir sua empresa de prejuízos. Confira abaixo!

https://www.canva.com/photos/MAEUS1suar8-group-of-hands-together/
https://www.canva.com/photos/MAEW2uMoXh0-person-holding-yellow-flower-bouquet/


O que é planejamento tributário e qual sua finalidade?

O planejamento tributário serve para diminuir a carga tributária, ou seja, pagar menos de
modo lícito sem usar da evasão fiscal. Esta por sua vez, significa realizar atos ilícitos
objetivando economia, mas que no fim, resultam em mais prejuízos e acabam com a
reputação de uma empresa. São eles: sonegação, fraude ou simulação.

4 erros tributários mais comuns
<inserir imagem 2>
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Falta de Planejamento

A falta de planejamento inclui não padronizar o recolhimento de impostos, seja através de
um calendário ou agenda fiscal atualizado. Esses materiais devem conter a data de
declaração de cada tributo e suas obrigações acessórias.

Outra falha está em não administrar os dados de clientes, compras, vendas e dentre outras
informações do seu ramo que precisam de cuidado e atualização constante. As
consequências de colocar um dado errado pode gerar gastos além do necessário,
desperdício de material e sem contar na dificuldade de elaborar projeções de desempenho
com informações erradas.

Ele pode ser feito através de consultorias com especialistas em tributação, tais como
advogados tributaristas e contadores, que vão procurar conhecer o seu negócio, para então
apontar falhas e solucioná-las.

Falhas com as Obrigações Acessórias

As Obrigações Acessórias variam conforme o regime tributário escolhido, tem a ver com a
documentação dos pagamentos feitos e, caso não sejam cumpridas no prazo, acarretam
em multas.

Elas são numerosas, mas alguns exemplos de obrigações acessórias são:
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, do Balanço patrimonial e da
Demonstração de Resultados do Exercício.

Falhas no cálculo do ICMS

https://araujoeadvogadosassociados.com.br/4-erros-tributarios-mais-comuns-em-empresas/


O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços possui alíquotas que variam de
estado para estado, mas é na hora do cálculo que o contribuinte pode pagar além do
devido. Um erro comum está em diminuir a base de cálculo a fim de pagar menos e garantir
maior crédito fiscal, contudo se tal base não for legalmente justificada o benefício vira risco.

Por isso, prestar atenção em detalhes como a classificação fiscal da empresa, observar a
legislação e não deixar passar os benefícios fiscais de cada estado, são cruciais para a
economia tributária.

Regime tributário inadequado

O regime de tributação está intimamente ligado ao sistema de cobrança de impostos do
CNPJ a depender do tipo de empresa, porte, tipo societário, atividade exercida e etc. Muitas
vezes, por não buscar conhecimento adequado, os empresários acabam optando por um
regime tributário mais oneroso ao invés de tributos proporcionais com o tamanho do
empreendimento. São três regimes a serem escolhidos:

● Lucro Presumido

Sua principal característica está na tributação simplificada do Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). As alíquotas de
ambos impostos são de 8% para atividades industriais e comércio e 32% para prestação de
serviços.

Quanto a tributação do PIS e COFINS, possuem alíquota de 3,65% e não são abatidos nas
compras da empresa.

O parâmetro para escolha do regime está no faturamento de até R$ 78 milhões por ano,
bem como para empreendimentos que não tem obrigatoriedade de se enquadrar na
modalidade Lucro Real.

Como o próprio nome já diz, o valor a ser pago considera uma margem de lucro prefixada.
Isso significa que, se sua empresa lucrar acima da margem você terá lucro, mas se for
abaixo, independente disso, a tributação será sobre a margem presumida, ocasionando
prejuízo. Portanto, é ideal para quem possui lucros acima do valor prefixado e de acordo
com projeções feitas por especialistas.

● Lucro Real

Diferente do primeiro, o cálculo do IRPJ, com alíquota a partir de 15%, e do CSLL, com
alíquota a partir de 9%, é realizada com base no lucro real do empreendimento. Quanto a
tributação do PIS e COFINS, as alíquotas variam de 0,65% a 7,60%.



O parâmetro para escolha do regime está no faturamento acima de R$ 78 milhões por ano,
também é obrigatório para certos empreendimentos, tais como bancos, empresas com
rendimentos fora do país, factoring, empresas com redução ou isenção de impostos e
dentre outras.

No Lucro Real, o valor a ser pago considera o lucro real fielmente contabilizado pela
empresa. Isso significa que pagará um valor mais justo em tributação, pois caso apresente
prejuízos fiscais o cálculo não vai considerá-lo, além da possibilidade de créditos tributários
a serem descontados no próximo ano.

Portanto, é ideal para quem possui lucros abaixo de 32% e de acordo com projeções feitas
por especialistas.

● Simples Nacional

Sua principal característica está na tributação simplificada de oito impostos em um para
Microempresas. São eles: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e INSS.

O parâmetro para escolha do regime está no faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano,
bem como de acordo com seu tipo de negócio.

O papel de um escritório de advocacia no planejamento
tributário
O Planejamento Tributário é a melhor alternativa para evitar prejuízos, muitas vezes
impossíveis de resolver, sem perdas seja em status, credibilidade, demissões, capital e
dentre outras dores evitáveis.

Diferente do senso comum, um escritório de advocacia especialista em direito tributário não
atua somente em cobranças indevidas levadas ao judiciário ou em outros litígios. Além de
amparar quando o prejuízo já aconteceu, ele também te ajuda a prevenir seu
empreendimento através do serviço de consultoria tributária. Tal serviço contribui para a
diminuição da carga tributária, além evitar a ocorrência do fato gerador tributário.

Nos termos “Cobranças indevidas” Inserir link para artigo sobre IPTU x ITR

Conclusão
<inserir imagem 3>

Com o planejamento financeiro, o sucesso do seu negócio é ainda mais certo!

Você pode dar o primeiro passo com a Araújo e Advogados associados, nossos
especialistas prestarão assessoria e consultoria tributária para clientes que buscam desde
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apenas orientações a atuação judicial. Prestamos serviços extrajudiciais, dentre eles,
análise e parecer de procedimentos administrativos e judiciais.

Estamos sediados em Betim, mas atuamos em todo o Brasil e oferecemos atendimento a
distância. Entre em contato conosco!
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