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VOCÊ SABIA?

A PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA NO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS!

A Uma importante e recente discussão em nossos tribunais é a inclusão ou não dos
valores depositados em previdência privada fechada na partilha de bens em caso de
separação sob o regime de comunhão parcial ou união estável.
Inicialmente, é importante esclarecer que sob o ponto de vista patrimonial, a união
estável é equiparada ao regime da comunhão parcial de bens, conforme dispõe o artigo
1.725, do Código Civil, salvo se houver pacto antenupcial em contrário. Deste modo, as
conclusões deste artigo aplicam-se tanto aos casamentos pelo regime da comunhão parcial
de bens, quanto às uniões estáveis sem pacto antenupcial estabelecendo regime diverso.
Nesse sentido, a lei estabelece quais bens entram ou não na partilha de bens em caso
de separação, havendo, contudo, lacunas que permitem a existência de dúvidas e
interpretações divergentes, como ocorre com a Previdência Privada Fechada, havendo decisões tanto no sentido de que deve tal patrimônio ser dividido,
quanto no sentido de que não.
Isto ocorre porque, dentre as rendas excluídas da comunhão de bens, há as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, rol no
qual alguns juristas enquadram também a previdência privada. Portanto, seguindo tal entendimento, não haveria comunicação da previdência entre os
cônjuges, isto é, não entraria na partilha quando da separação.
No entanto, há diversos casos em que um dos cônjuges adere a previdência privada fechada com o intuito de futuramente ter uma renda adicional
para a família, assim, nestes casos, há juristas que entendem ser justa a partilha do benefício da previdência privada, vez que adquirida em favor da família.
Em nosso sentir, contudo, o primeiro entendimento é o mais correto. Isto porque considerar ser a previdência fechada partilhável representa
desafios técnicos, pela própria natureza de tal investimento, vez que destinada a pessoa de grupo determinado, para recebimento futuro. Por conta disto,
muitas vezes quando o casal resolve se separar ainda não chegou o tempo de receber tal benefício, tornando impossível partilha-lo.
Este, inclusive, é o entendimento esposado pela recente decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso
especial interposto por ex companheira que pretendia incluir nos bens a serem partilhados a previdência privada fechada aderida pelo então companheiro
quando da relação. Isto porque basicamente o Ministro Relator Villas Bôas Cueva entendeu que legalmente tal renda se encontra elencada como
incomunicável no rol do artigo 1.659, VII, do Código Civil.
Entretanto, o Ministro vai além, argumenta que o benefício não poderia ter sido desfrutado durante a relação, considerando que o ex companheiro
nem sequer estava aposentado no interim da relação, portanto, não há que se falar em partilha já que se trata de bem personalíssimo.
A decisão também nega a possibilidade de resgate antecipado da previdência fechada, posto que realizar-se-ia em desfavor de uma massa de
participantes e beneficiários de um fundo, significando assim lesionar terceiros de boa-fé que assinaram previamente o contrato sem tal previsão.
Deste modo, antes de “um casal” aderir uma previdência privada fechada, deve levar em conta a real intenção deste investimento, pois este tipo
de previdência é para benefício pessoal e normalmente não prevê resgates antecipados nem tampouco se comunica em caso de separação, revertendo
somente em favor do cônjuge que o contratou.
Autora: Dra. Marcela de Brito Rosa
BEM NÃO DEVER SER APREENDIDO SE QUASE TODAS AS PARCELAS FORAM PAGAS!
Se o executado quitou 70% de um consórcio, não é razoável apreender o bem por inadimplência.
Assim entendeu a maioria dos integrantes da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, ao revogar liminar que deferiu busca e apreensão de um carro.
A primeira instância havia concedido a liminar à instituição financeira dona do consórcio. Depois,
o comprador do carro foi intimado para, se quisesse, pagar o restante da dívida. Caso o fizesse, o
carro seria devolvido. Mas o devedor decidiu agravar da liminar de apreensão do carro, requerendo
a extinção da ação no TJ-RS.

NOTICIÁRIO JURÍDICO

CHARGE DO MÊS

A relatora do recurso, desembargadora Míriam Tondo Fernandes, revogou a liminar, por
entender que estava diante de um "adimplemento substancial do contrato". Afinal, o devedor já havia
pagado 97% das parcelas contratadas, conforme apontado na consulta consolidada do sistema de
consórcio do banco. Para as parcelas não pagas ao final do contrato, considerou, o credor poderia
lançar mão da ação de cobrança.
Para ilustrar seu entendimento, a desembargadora citou precedente do Superior Tribunal de
Justiça, que fixou: "Se as instâncias ordinárias reconhecem, após a apreciação de ações
consignatória e de busca e apreensão, com fundamento na prova dos autos, que é extremamente
diminuto o saldo remanescente em favor do credor de contrato de alienação fiduciária, não se
justifica o prosseguimento da ação de busca e apreensão".
A relatora foi seguida pela desembargadora Judith dos Santos Mottecy, presidente do colegiado,
formando a maioria.
Fonte: Conjur

FONTE: wagnerhosokawa.blogspot.com.br

NOSSOS TRIBUNAIS

VOCÊ SABIA?
PERDEU A COMANDA DE CONSUMO E AGORA?
Respostablp
certa a ser dada: Afirmar (amparado pelo Código de
Defesa do Consumidor) que a multa imposta pelo
estabelecimento é ILEGAL E ABUSIVA.
A prática habitual dos estabelecimentos de impor uma multa
ao consumidor que perdeu, extraviou ou teve uma comanda
furtada, trata-se de medida extrema e indevida, pois a
responsabilidade é do estabelecimento em comprovar o consumo
do cliente através de mecanismos administrativos próprios.
Portanto, ao perder uma comanda se deve primeiramente
tentar solucionar o problema pedindo para pagar somente o que
foi consumido, alegando estar amparado pelo Código de Defesa
do Consumidor.
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: [...]
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
[...]
V - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Se ainda assim o estabelecimento continuar cobrando a
multa, você poderá ingressar em juízo posteriormente através de
seu advogado pedindo indenização por danos morais e
recebimento em dobro daquilo que foi cobrado indevidamente,
além de registrar denúncia junto ao órgão de Defesa do
Consumidor para a aplicação de eventual sanção administrativa
ao estabelecimento, para que casos idênticos não voltem a
acontecer.
Autora: Dra. Marcela de Brito Rosa

TJRS – BLACK FRIDAY: ANUNCIANTE CANCELA
VENDA.
Juízes da 1ª Turma Recursal Cível dos Juizados
Especiais Cíveis do RS mantiveram, por unanimidade, a
decisão de 1º Grau para que a empresa A. do Brasil S/A
entregue 10 pares de tênis a um consumidor que
comprou os produtos pelo site durante a promoção Black
Friday.
O consumidor, autor da ação, pagou o valor de R$
1.234,90, via internet, por 10 pares de tênis. Segundo ele,
dois dias depois a compra foi cancelada pela empresa.
Além de requerer o recebimento da compra, o autor pediu
a condenação da empresa ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos no total de R$ 5.000,00.
O Juiz de Direito Marcos Luís Agostini, da Vara do
JEC da Comarca de Erechim, determinou que os pares
de tênis fossem entregues em 10 dias úteis e negou o
pedido de indenização por danos morais.
A empresa recorreu alegando que havia um erro
grosseiro na propaganda, imputando má fé ao autor, pois
os preços ofertados seriam muito abaixo dos usuais,
podendo ser caracterizados como vis.
O relator do recurso, Juiz de Direito José Ricardo de
Bem Sanhudo, discorreu que as ofertas foram realizadas
no site oficial da ré e disponibilizadas na promoção Black
Friday, dia notoriamente destinado no varejo à prática de
descontos muito acima dos usualmente praticados no
comércio, razão pela qual o autor não teria como supor
que o preço ofertado era incorreto.
Nos e-mails enviados pela ré ao autor foi informado
que o cancelamento dos pedidos se deu por problemas
operacionais no site e não por diferença no preço dos
produtos anunciados.
Em seu voto, o magistrado diz que não cabe a mera
justificativa de erro material levantada pela ré, a fim de se
livrar da obrigação de entregar os produtos. Outrossim,
por não restar demonstrada a má-fé do consumidor nem
o erro grosseiro de propaganda – considerando que se
trata de promoção na Black Friday, repito -, é
responsabilidade da recorrente fornecer a mercadoria,
como decorrência do dever de vinculação à oferta,
consagrado no CDC.
Processo: 7006826606
Fonte: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
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