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Aos nossos estimados clientes, parceiros e colegas dedicamos maIs uma edição de informação,

esclarecimento de dúvidas, proteção de direitos e atualização constante através de Informativo Juridico do

Domingos Assad Stocco Advogados. É com muita honra que nos valemos deste importante instrumento de

comunicação e informação para aproximarmos os cidadãos em geral dos direitos e deveres que lhes cercam,

sempre com a preocupação de tratar de temas relevantes e com grande utilidade prática, semeando com isso a

conscientização de nossos leitores e a prevenção de conflitos. Com tais premissas, desejamos a todos uma

ótima leitura e agradecemos a recepção de nossas idéias durante todo este tempo.

Sempre lembrando que o advogado é indispensável ao exercício pleno da cidadania.

Domingos Assad Stocco

OAB/SP 79.539
domi ngos@stoche.adv.br
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tempos em que temas polêmicos despertam a
atenção da midia, pouco se fala sobre alguns direitos relevantes,
mas pouco conhecidos pela sociedade. É o caso do chamado
Direito Real de Habitação.

O direito real de habitação consiste naquele conferido
pela lei ao cônjuge ou companheiro sobrevivente de permanecer
residindo no imóvel que servia de Lar ao casal, desde que seja o
único deixado pelo falecido desta espécie a ser inventariado.

Este instituto está presente em nossa legislação desde
1964, quando inserido no então vigente Código Civil pelo
chamado Estatuto da Mulher Casada. Inicialmente, foi
conferido apenas às pessoas casadas pelo regime da comunhão
universal de bens. Décadas depois, o direito foi estendido aos
companheiros sobreviventes vinculados aos falecidos por união
estável.

Em 2003, com a entrada em vigor do Código Civil
atualmente vigente, ser casado pelo regime de comunhão
universal deixou de ser exigência para reconhecimento do
direito real de habitação. A partir de então, qualquer pessoa
casada, independente do regime de bens escolhido, mesmo em
casos de separação total de bens, poderia invocar e ver
reconhecido judicialmente este direito ao perder seu cônjuge
para a morte. Isso representou evolução legislativa.

Contudo, o legislador brasileiro não agiu com o mesmo
acerto no que se refere aos companheiros sobreviventes de
uniões estáveis. Não reiterou, no Código Civil de 2002, a
outorga do direito real de habitação a essas pessoas, a elas
conferido desde 1996 pela lei federal que então regia as uniões
estáveis. Esta triste omissão do legislador deu margem a diversas
interpretações juridicas sobre o tema. Há os que a entendem
como proposital, defendendo a ideia de que hoje o direito não
mais se estende aos envolvidos em uniões estáveis. Outros
defendem que a omissão foi mera falha do Legislativo e que a lei
estende, sim, este direito real àqueles vinculados por uniões
estáveis.

De nossa parte, diante dos princípios da Constituição
Brasileira garantidores da Igualdade entre os cidadãos e
protetivos das uniões estáveis, vistas como entidades familiares,
somos convictos de que o direito real de habitação estende-se a
elas. Logicamente, isso é tema que será decidido e o
entendimento a respeito pacificado ao longo do tempo, na
medida em que conflitos sobre ele baterem às portas e forem
solucionados Judiciário. Qucstão de tempo. Cremos que logo a
posição dominante, talvez unânime, de nossos tribunais será dc
que tal direito estende-se às uniões estáveis.

O reconhecimento judicial e o registro do direito real
de habitação, que, em tese, é vitalício, na certidão de
propriedade do único imóvel pertencente ao cônjuge ou
companheiro falecido que servia de moradia, ou seja, de Lar, ao
casal, deve ser requerido em seu inventário, ou, se já encerrado
este, em processo específico. Importante, para evitar
perecimento do direito, que seja invocado judicialmente pelo
cônjuge/companheiro sobrevivente em até dez anos do
falecimento de seu consorte. Somente poderá ser invocado, para

ser respeitado por terceiros, se já tiver sido registrado na
documentação do imóvel a mando do juizo de familia e
sucessões competente.

Importante, enfim, que os titulares deste beneficio legal
tenham em mente que o direito real de habitação não se
confunde com o instituto do usufruto. Ao contrário deste,
aquele não admite exploração econômica, como, por exemplo,
via locação do imóvel a terceiros. Isso porque, como seu próprio
nome inspira, o direito real de habitação foi criado visando
garantir o exercício da moradia pelo consorte sobrevivente no
imóvel que servia de pouso e aconchego ao casal, como
instrumento de proteção da Dignidade daquele que perdeu seu
consorte para a morte, de preservação da memória histórico-
afetiva familiar vinculada ao imóvel. De forma que a exploração
econômica da coisa, com sua ocupação por terceiros e não pelo
consorte sobrevivente, pôe-se como desvio de finalidade do
instituto, que pode ensejar até o ajuizamento de ação pelos
proprietários do imóvel, como, por exemplo, pelos herdeiros do
falecido, buscando a revogação do benefício concedido ao
consorte sobrevivente e do registro do direito real de habitação
na certidão de propriedade do bem. Em todo caso, convém aos
interessados em maiores esclarecimentos a respeito do tema,
buscá-los junto ao Advogado de sua confiança, apto, diante das
peculiaridades dos casos concretos, a sanar dúvidas mais
pontuais sobre ele.

Gilberto Bendini de Pádua

OAB/SP n. 193.377

gilberto@stoche.adv.br
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&Código de Defesa do Consumidor tem por finalidade
regular as relações havidas entre os consumidores e os
fornecedores de bens e serviços, visando a proteção da parte mais
vulnerável desta relação, o consumidor. Por este motivo, o
Código de Defesa do Consumidor consagrou vários principios e
regras para proteger o consumidor dos atos e danos causados
pelos fornecedores de bens e serviços. Uma dessas regras
protetivas visa responsabilizar toda a cadeia de consumo por
eventuais danos causados ao consumidor.

Um exemplo claro desta regra é a responsabilidade das
empresas concedentes pelos danos causados ao consumidor
pelas suas concessionárias. Nestes casos, tanto a empresa
concessionária, quanto a empresa concedente, respondem pelos
danos causados ao consumidor. A relação entre a concedente, a
concessionária e o consumidor final encontra proteção no
Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 12e 14.

À luz do entendimento destes artigos, denota-se que a
responsabilidade por danos causados ao consumidor é de todos
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os entes da cadeia de consumo, ou seja, tanto a empresa
concedente, quanto a empresa concessionária, é responsável
solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor,
ou seja, não havendo necessidade da demonstração de dolo ou
culpa da concedente nos danos causados pela sua
concessionária. Um exemplo claro é o comércio de automóveis
por concessionárias, em que a fabricante (empresa concedente)
deve ser responsabilizada pela má prestação de serviços de suas
concessionárias autorizadas.

Dessa forma, tendo em vista a ocorrência da má-
prestação de serviços por parte de concessionária autorizada,
deve a empresa concedente responder, solidariamente com a
empresa concessionária, por todos os danos sofridos pelos
consu midores.

Imperioso ressaltar que em se tratando de
concessionária autorizada de fabricante de automóveis aplica-se
a chamada teoria da aparência, pois o consumidor que adquire
um automóvel de uma marca mundialmente respeitada em uma
de suas concessionárias autorizadas, obviamente, espera ter o
respaldo desta marca. Neste caso a marca mundialmente
respeitada, sem dúvida alguma, confere uma expectativa de
segurança e solidez aos consumidores. Este é um caso clássico de
aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor muitas vezes
só adquire um automóvel em uma concessionária de uma
determinada fabricante em razão da respeitabilidade e segurança
desta marca. Logo, ocorrendo falha na prestação de serviços por
parte de concessionária autorizada, a empresa concedente não
pode negligenciar a respeito e deve ser responsabilizada
solidariamente, estendendo-se a relação de consumo, entre a
concessionária e o consumidor, para a empresa concedente.
Portanto, por todas as razões expostas no presente artigo, resta
claro que a empresa concedente responde de forma solidária e
objetiva pelos danos causados por suas concessionárias.

Assim, sempre que o cidadão ou empresa sentirem-se
lesados por qualquer ente da cadeia de consumo, devem
procurar o (a) advogado (a) de sua confiança, para que este (a)
tome as providências necessárias contra o ato lesivo, valendo-se,
para tanto, das regras de estabelecidas no Código de Defesa do
Consumidor, que visam basicamente reequilibrar e tornar mais
justa a relação entre partes quase sempre desiguais.

Daniel Barbosa de Menezes Lima

OAB/SP 286.956

daniel@stoche.adv.br

~1 virtude da dificuldade do Estado em reger a
grande quantidade de serviços públicos, foi criado o instituto

da concessão, consistente em um contrato administrativo,
por meio do qual o Estado transfere a execução desses serviços
públicos a particulares, por prazo certo e determinado, sendo
que neste caso o particular prestará o serviço em nome
próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e
alteráveis unilateralmente pelo Poder Público. Dentre várias
obrigações da Concessionária de Serviço Público, está a
prestação de um serviço adequado, o qual deve ser regular,
contínuo, eficiente, seguro, geral, atual e módico nas suas
tarifas.

Contudo, não é o que se verifica regularmente,
principalmente no que se refere à prestação de serviços
relacionados à energia elétrica, haja vista a frequente
ocorrência de danos decorrentes da falha na prestação destes
serviços, tais como a perda e/ou oscilação de energia elétrica,
que podem causar, dentre outros danos, o perecimento de
mercadorias, a queima de equipamentos eletrônicos ou o
impedimento do regular exercício de determinadas
atividades.

Ocorre que, em virtude das Concessionárias de
Energia Elétrica serem prestadoras de serviço público,
respondem objetivamente pelos danos causados em razão da
falha da prestação de seus serviços, conforme estabelece o
artigo 37, parágrafo 6" da Constituição Federal. Inclusive, a
responsabilidade objetiva das Concessionárias de Serviço
Público também está prevista no Código de Defesa do
Consumidor em seu artigo 14.

Dessa forma, as Concessionárias de Energia Elétrica
respondem independentemente da existência de culpa pelos
danos causados aos usuários de seus serviços, de modo que
basta a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta
da Concessionária e o dano para que haja o dever de
indenizar. Sendo assim, aquele que tenha experimentado
qualquer prejuízo por conta da falha na prestação do serviço
elétrico pode requerer a reparação do dano
administrativamente ou judicialmente.

Caso o consumidor deseje obter a reparação do dano
pela via administrativa, terá o prazo de 90 (noventa) dias a
contar da data do prejuízo sofrido para recorrer à

concessionária distribuidora do serviço, sem prejuízo de em
havendo uma resposta negativa, buscar amparo no Poder
J ud iciário.

No entanto, caso o consumidor eleja a via judicial,
terá o prazo de 5 (anos) para requer a reparação do dano
sofrido, ressalvando-se que em ambos os casos a vítima deverá
demonstrar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano,
bem como o valor do prejuízo suportado.

Aline Basile

OAB/SP n0291.834

aline@stoche.com.br
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~ dia 28 de dezembro de 2012, foi publicado o
Decreto n.O 58.811, de 27 de dezembro de 2012, que regula-
mentou o Programa Especial de Parcelamento do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação ("PEP do ICMS"),
conforme autorizado pelo Convênio ICMS n. o 108/2012,
firmado no âmbito do Conselho Nacional de Política
Fazendária ("CONFAZ").

Com essa nova medida, o Governo do Estado de São Paulo
possibilita que contribuintes em débito junto ao Fisco
Paulista regularizarem pendências tributárias de ICMS, com
redução das multas e dos respectivos juros, decorrentes de
fatos geradores ocorridos até 31 de julho de 2012,
constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa,
inclusive ajuizados.

Em breve síntese, o novo Programa Especial de
Parcelamento permite a liquidação dos aludidos débitos
fiscais de duas formas, quais sejam: ill em parcela única (à
vista) ou lli.l via parcelamento, com prestações constantes,
em até 120 vezes, observado o valor mínimo de cada parcela
fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e a incidência de
encargos financeiros de 1% (um por cento) ao mês, se a
opção for pelo pagamento em 61 a 120 parcelas, por

exemplo.

Quanto aos descontos, caso os contribuintes optem pelo
pagamento à vista, será concedida a redução de 75%
(setenta e cinco por cento) das multas e 60% (sessenta por
cento) dos juros incidentes, ao passo que, na hipótese de
parcelamento em até 120 prestações mensais e consecutivas,
haverá redução de 50% (cinquenta por cento) das multas e
40% (quarenta por cento) dos juros aplicáveis. Vale destacar
que para débitos fiscais de ICMS, exigidos por meio de Auto
de Infração e Imposição de Multa, desde que ainda não
inscritos em Dívida Ativa, fica autorizado desconto
adicional e cumulativo no valor atualizado da multa
punitiva, nos percentuais de 75% (setenta e cinco por
cento), 60% (sessenta por cento) ou 45% (quarenta e cinco
por cento), a depender do momento da liquidação.

O PEP do ICMS estará disponível para adesão dos
contribuintes no período decorrido entre 10 de março de
2013 e 31 de maio de 2013.

De todo modo, aos interessados em maiores
esclarecimentos, é aconselhável que a tomada de decisão
pela adesão ao PEP do ICMS esteja amparada não tão
somente na análise de conveniência administrativa e
financeira, mas também na assessoria de um advogado de
confiança, apto para verificar os critérios, requisitos e as
possíveis consequências previstas na legislação, de acordo o
caso concreto.

Tiago Cruz Stocco

OAB/SP n° 309.516

tiagostocco@stoche.adv.br
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