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da pefifão-padrão'

"Os advogados mais antig os lembram que, há alguns anos, era possível na OlHA tratar os processos de forma individual Recebíamos uma intimação, retilávamos os autos do processo, líamos a que se referia e então produzíamos a peça a ser protocolada no
juízo. "jailton Zanon, chefe da GHEN, em pauta sugerida quando conselheiro editorial do Boletim da Advocef

o tempo passo u. Da rotina descrita acima pouco ou nada mais resta. As
ações atin giram um número quase absu rdo na Empresa, à med ida que pioravam as condições de serem tratadas
. leia·se número de advogados. Se o
proced im ento descrito era a regra,
agora é a exceção. A saíd a fo i e é cad a
vez mais pad roni zar as peças processuais, aprove itando os recursos ilimitados da informática.
"Hoj e há modelo para tudo. Até para
quando não se deveria (ao menos não
seria conveniente) se usar o mode lo",
diz Jallton Zanon. Cita o exe mplo do
FGTS: há um modelo quandO o fundista
fez termo de adesão, outro quando não
fez, um modelo para o caso dele ter
uma conta na época dos planos eco·
nõmicos e outro para o caso dele não
ter. "Até as ações de dano moral,
Indlvldualíssimas, estão Indo para o rit-

mo de modelo, ficand o ape nas um ou
dois parágrafos para alteração', continuaJailton. "E por aí vai. A criati vidade

SFH
FGTS

dos advogados fo i. tolhid a. Isto é mui10 ruim para a CAIXA." Mas, reco nhece o ti tular do GETEN, diante do volume parece não haver o utro modo. "E

a realidade é qu e nenhum advollado
gosta disso. Nosso sentim ento é de
que sem pre deixa mos de dizer allluma coisa na defesa da CA IXA, que po·
deria e deve ri a ser dito .'
O Boletim da Advocef ap rove itou
a pauta e o sentimento e fo i ouvir os
profiss ionais. É útil, benéfico, inevi1á·
velo uso das petições padro nizadas?
Ou pode e deve ser evi tado? A CAIXA, por sua vez, deve impor a implantação dos modelos? Ou é ele sua obrigação prop ici ar cond ições de trab alh o apropriadas, para evitar justamente o uso indiscriminado dos modelos?
E, do ponto d e vista éti co, co mo se
situa o advollado ? Sua independên cia
técnica chega a ser ameaçada? Há, enfim, algum mod o de se trabalhar se m
a padronização? Perguntas, perguntas.
As respostas dos advogados da CAIXA
estão nas matérias das páginas 6 a 9.

Aprovado Plano Emergencial dos luniores
As principais reivindicações do Piano Emergencial, sugerido pelos advogados juniores e encaminhado pela
ADVOCEF, foram aprovadas pelo Con·
se lho Diretor da CA IXA, e sua
Implementação depende allora de disponibilidade de dotação orçamentária
e da divulllação da nova versão do RH

060. O tempo mínimo exigido para o advogado júnior mudar de faixa, que era de
três anos, passou para um, com exigência
de curso de extensão universilária com carga horária mínima de 120 horas, que poderá se r flexibili zada med iante a
formalização de termo de compromisso
para conduir o curso no prazo de dois anos.

O acesso à carreira Sénior telá como condição no mínimo dois anos de experiên·
cia na categoria Pleno e curso de pósgrad uação com carga mínima de 360
horas. Aprovado o Plano, prosselluem os
esforços para sua efetivação, com o com·
prometi mento da DIJUR de se empenhar na busca de dotação orçamentária.
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Novos dias por chegar
E vamos finalizando mais um tormentoso e atribulado ano. Ano de
muito trabalho, poucos trabalhadores
e algumas tantas expedativas.
Felizmente, algumas realizandose no "fechar das cortinas", ai nda que
atendendo apenas parcialmente aos
anseios justos de nossa comu nidade.
O in gresso de alguns advogados,
aprovados no último concurso público, reacende uma pequ ena chama de
esperança em muitos que talvez não

plano de carreira, responsável pelas
crescentes baixas nos quadros profissionais, notadamente no de advogados.
Também para 2004 dirigimos todos os nossos projetos em busca da
readequação do quadro profiSSional,
não apenas na recompOSição quantitativa mas especialmente na valorização remuneratória destes que defendem em juízo uma das empresas mais
importantes no cenário econômicosocial deste país.

mais cressem na histórica capaCidade de superação que nossa categoria
tem conquistado e aprendido a persegu ir nestes tempos difíceis_
Sejam bem-vindos os novos integrantes deste combativo e ao mesmo
tempo combalido corpo técnico. Tenham a certeza de que os projetos de
todos os que compõem esta pequena
grande família permanecerão
centrados na consolidação de um órgão j uríd ico forte e coeso.
E a força e a coesão de que todos
necessitam vêm de nós mesmos, todos irmanados em torno de propostas conjuntas de lutas por melhorias
e reconhecimento de nossos valores,
individuais e coletivos.
Fica para o próximo ano, na esteira
de uma série de complexas e extensas
negociações, a propalada revisão do

Esta última ed ição de 2003 traz um
tema importante e objeto de continuadas discussões internas e externas.
Ao com pilar argumentos, desejos,
expectativas e opiniões emitidos por
alguns int egrant es desta corporação,
suscitando e ampliando o debate a
toda a comunidade leitora, busca a
Associação consolidar uma de suas
funções essenciais: servir como elemento agl utinador na formação de
um corpo técnico consciente de suas
característi cas e es pec ificidades,
como form a de buscar sempre e cada
vez mais o enriquecimento de seus
conhecimentos e a plena realização
de seus esforços em favor do Direito.
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NOS últimos meses a imprensa
vem destacando opiniões a respeito da adoção pelo judi Ciário da
sú mula vinculante. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal
Gilmar Mendes. das 100 mil decisões proferidas pela inst ituição por
ano, 85% se refer em a Questões
iguais. Por isso é radi cal: a seu ver
todas as decisões do STF deveriam
ter efe it o vinculante. Mas já se poderia re solve r a "cri se numérica ",
concede o ministro, se o mecanismo fosse usado nas causas de massa, os chamados "casos homogêneos". Exem plos: FGTS (planos econõmicos), SFH (problemas In flaCionári os) e INSS (reajustes).
Em ed itorial, o jornal "O Globo"
registrou : "Há mag ist rado s Que se
opõ em à súmula vin cu lant e argumentando Que, nos casos em Que
ela se ap licar, seu trabalho será rebaixado a algo seme lhante a carimbar processos". E concl uiu, a favor
da súmu la: "Mu it o pior do Que carimbar processos é julgar em sé rie".
A advogada Elizete Oliveira
Scatigna, em entrevista à imprensa,
descartou a ne cessidade do mecanismo, recomendando aprimorar as
fontes do Direito. Ela cita André Fran-

co Montoro: fontes formais do direito são a legislação, o costum e jurídico, a jurisprudência e a doutrina; fontes materiais são a realidade
social e os valores Que o Direito procura realizar. Com base nelas, afirmou a advogada, é Que as co rtes

Gilmar Mendes: para todas
as decisões do STF

superiores pacificam entendimentos
e sumu lam Questões polêmicas. Se
fossem respeitadas, os recursos seriam bastante redu zidos.
O vice-presidente do STF, Nelson Jobim, considera Que a adoção
do efeito vinculante é Inevitável. E
Ilustra com a Informação de Que

mais de 330 mil processos julgados
pelo Tribunal em 2002 refe rem-se
a menos de 200 Questões.
já o presidente da Associação
dos Advogados de São Paulo, Aloísio l acerda Medeiros, entende Que
a adoção da súmula seria "desastrosa", tornando os juízes de primeira
instância "meros despachantes".
O advogado Marcelo Murie!, do
escritório Pinheiro Neto, fornece outro dado: 75% das ações em São Paulo envolve m a Fazenda Pública. Po rtanto, a culpa, segundo ele, seri a do
Executivo, Que não acata as orientações dominantes e leva as pessoas àjustiça.
Em debate reali zado recentemente, referi do pela revista "Consultor jurídico", Jobi m perguntou:
"Quem faz litigância de má-fé e gestão temerária? A parte ou o advogado? " O presidente do Conselho Federal da OAB, Rubens Approbato Machado, respondeu: "A parte!" Jobi m
continuou: "Q uem usa recursos
protelatórios?" Marcelo Muriel então
é Quem falou: "A lei! "

Extraído de matérias do Valor
Econômico, Consultor jurídico, O
Globo e Folha de S. Paulo.

Davi: "Só se faltar bom senso"
"A súmula vinc ula nte somente será necessária se a fal ta
de bom senso tomar conta do judiciário por compl eto ", opina o
advoga do do jU RIR/ PO Davi
Duart e. Se os tribunais superi ores cumprirem sua missão constitucional, argum enta, irão produzir j ulgament os Juridi camente
co rretos, Que serão acatados pela
im ensa maioria dos tribunais locais ou regionais.
Segundo Davi, o mecanismo
está diretamen te ligado à competê nCia atribuíd a aos tribunais
superiores. A fin alidade do recurso especial é devolve r o res pe ito à lei eventualm ente violada e
pacificar a controvérsia, explica.

Oavi: súmula engesso o
pensamento

"Com pete ao Superior Tribunal de
Just iça re po r a autoridade da lei e
pacificar a jurisprud ência, em nome
da estabilidade das relações j urídicas e da paz social. " Este, um deve r

do Estado, conform e o arti go
105, 111, 'a' e 'c' da Constitui Ção
Federal. j á ao Supremo Tribu nal
Federal cabe man te r a int egridade do texto con st it ucio nal,
cumprindo o art. 102, 111, "a", "b"
e "c", do documento de 1988 .
"A súmula vinculante", co ntinua Davi, "ainda que dotada de
mecanismos de revisão, engessa
o pensamento e impede Que, de
pronto, sej a conferido ao direito a fi exibilidade necessária para
acompanhar a evolução social e
moral, tanto mais Que os t ribu nais superio res são, ainda, mais
con servadores Que lib erais".
l eia na pág. 11 " ... E a CAIXA
tinha razão" .

.

Cena JurídIca
Novos advogados
No IOlal. 125 novos advo~ados irão
compor em breve o quadro jurídico da
CAIXA. A admissão já foi aulorizada pelo
presidenle Jor~e Mal1oso.

Ele disse à revista "Época" que é pIe
ciso criar uma cultura de penas alter
nativas. No Brasil. menos de 10% das
penas são cumpridas dessa forma,
enquanto na Inglaterra são 80%.

CAIXA vai competir

Clientes marcados

A CAIXA ilá contratar 4.800 empre~ados e abrir mais 500 a~ências
até 2004, informa a "Folha de São
Paulo". A meta é competir em i~uais
condições com os ~randes bancos.
O jornal rnostra que a participação
da instituição no mercado, em número de a~ências, caiu de 10,33%
em 2000 para 9,4% ern 2003.

Não tão novo mas, segundo o
aviso na Internet assinado por um inspetor de políCia cearense, a tática de
assalto está acontecendo em Fortaleza. Uma pessoa foi ao banco retirar
dinheiro e, logo após, alguém esbarrou nela, colando um papel adesivo
em seu casaco. "Essa é a nova tática
dos bandidos: um fica dentro do banco literalm ente marcando com papéiS
colados ou tinta as pessoas que tiram
dinheiro, e o outro fica do lado de fora
assaltando os marcados."

Adeus à terceiriza~ão
Cerca de 3.000 das novas
co ntratações substituirão t erceirizados, devendo alcançar 17 rnil até
o fi nal do ~overno Lula. A CAIXA vai
acabar com a terceirização nos seus
serviços fins, como o FGTS, pois a
justiça já considerou ile~al esse processo em a l ~ um as cidades, como
Bauru e Campinas. "A CAIXA fez uma
terceirização muito se lva~e m ", com e nt o u o v ice-pres idente d e
Lo~ística Paulo Roberto Bretas.

A primeira de
Jorge Mattoso
Noticiando a ~reve dos bancários da CAIXA, que durou mais de
uma semana, a "Folha de São Paulo" re~istrou o comentário do presidente Jorge Mattoso: "A primeira
greve a gente nunca esquece".

Abuso ou obriga~ão
Dividiram-se os leitores da revista
"Consultor j urídico" sobre os motivos
das críticas recebidas pelo Ministério
Público. Para 49,2%. a instituição tem
sido mais criticada por "abusar de seu
poder" . Mas 43,7% consideram que é
por "cumprir seu dever". Os demais
7,1 % dos intemautas apontaram a alternativa "outro motivo".

A utilidade da cadeia
Há muita gente na cadeia, acha
o ministro Márcio Thomaz Bastos.

Sem a erva
Na coluna de Boechat, no "jornal do Brasil", a informação de que
circulava na Internet a convocação
para urna passeata na Avenida
Paulista, pela descriminalização da
maconha. O anúncio, salientou o
colunista, continha uma observação
no final: "É bom lembrar que não se
deve levar a erva ao evento"_

muçulmano que não pode respeitar
os direitos humanos", declarou .

Justi~a cega e muda
O publicitário Duda Mendonça
falou para cerca de 800 magistrados,
no 18° Congresso Brasileiro dos profissionais, na Bahia. Algumas frases
suas, destacadas pela "Folha de São
Paulo":
- Éfac il criticar o judiciário. Difícil
é defender, porque vocês não dão
argumentos.
- Os juízes costumam dizer que
só falam nos autos. Está na hora de
começarem a falar na televisão, no
ládio e nos jornais.
- O fato de a justiça ser cega não
sign ifica que ela precisa ser muda.
Até porque o povo não é bobo.
A mensagem do publicitário do
governo Lula foi clara: o Poder judiciário "precisa urgentemente aprender a se comu nicar com o povo".

Dupla perigosa

Recentemente falecido, o promotor de justiça do Estado de São
Paulo Cildo Giolo era, segundo seus
amigos, bom con tador de histórias.
Uma foi relembrada na coluna "Migalhas", pelo juiz de Direito aposentado
Carlos Alberto de Matos: "Numa
Fumar é um horror
das sessões do tribunal E m Franca!
"Fumar causa doença vascu lar SP, pretendendo também a condeque pode levar à amp utação." A fra- nação de um co-autor de um homicíse, ilustrada com a imagem de um dio, um iniciante que fora envolvido
homem com as pernas amputadas, no crime por inRuência de um compertence à nova série que logo esta- panheiro multirreincidente, saiu-se
lá nos maços de cigarros. Também com esta explicação aos jurados sodevelá ser informado pelos fabrican- bre o tema complexo da participação
tes o número do serviço "Disque Pare criminosa: "Sabiá que anda com joãode Fumar" (0800-703703 3). Outras fra- de-barro acaba servente de peureiro".
ses: "Ao fumar você inala arsênico e
Olho por olho
naftalina, tam bém usados contra ratos e baratas" e "Fumar causa cãncer
De agosto de 1994 a setemb ro
de boca e perda dos dentes".
de 2003, com j uros compostos cal-

Nobel mu~ulmano
A advogada Shirin Ebadi, de 56
anos, é a primeira mulher muçulma.
na a vencer o Nobel da Paz. Ofereceu o prêmio aos iranianos que trabalham pelos direitos humanos em
seu país. 'Não é porque você é um

culados mês a mês, segundo as regras do chequ e especial. a im portância de R$ 4.503,30 transformouse e m R$ 9 milhões. É o valor a ser
pago pelo Bradesco a um cliente
que teve o valor original retirado de
sua conta por um suposto funcionário . O banco está recorrendo ao

STj, argumentando que sobre juros simp les a correção totalizaria
R$ 80 mil. Sua defesa: "A lei permite que uma instituição financeira cobre de um particular juros
compostos, mas não perm ite que
um particular receba juros cumulativos de uma instituição.'

Advogados todo ano
Pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas constatou que se formam
anualmente, no Brasil, 46 mil advogados. A maioria, 25 mil bacharéis,
está no Estado de São Paulo, e 17
mil apenas na capital. Existem hoje
660 cursos de Direito.

o processo é

belo

"O processo hoje é para não ter
fim,
para hom enagear os
processualistas, para mostrar que o
processo é extremamente belo ",
ironizou o presidente do Conselho
Federal da OAB, Rubens Approbato
Machado, em evento recente em
São Pau lo. A declaração, transcrita
pela jornalista Laura Din iz, foi
dirigida ao Tribunal de justiça de São
Paulo, que, segundo Approbato,
prioriza os aspedos proce~suais em
seus julgamentos.

o tempo contra
"Por favor, julguem meu processo." O pedido estava em um outdoor,
num dos acessos à cid ade de
Sorocaba, assinado por um funcionário público que reclamava pagamento de diárias, num valor inferior
a R$ 4 mil. Segundo o jornal "O Estado de S. Paulo", a causa era de 2001,
e tramitava no Fórum Federal de
Sorocaba, onde dois juízes são encarregados de 26 mil processos.

o tempo a

favor

Os processos são mesmo demorados. Quem confirma é o juiz
João Carlos da Rocha Mattos, da 4"
Vara de Paulo, preso na Operação
Anaconda: "Só daqui a dez anos,
que é o tempo que a justiça leva
para julgar um caso como esse, é
que as pessoas saberão da minha
inocência".

A tristeza dos velhos
Carta da advogada Dalila
Suannes Pucci para o site "Migalhas" : "Até alguns anos atrás, eu não
entend ia porque os idosos são tão
tristes. HOje eu sei. Vamos perdendo a alegria de viver conforme nos
decepcionamos com as pessoas
que admiramos. Vamos entrist ecendo na medida em que constatamos que os valores morais estão
perdidos. Vamos morrendo à medida em que não vemos espe rança para o ser humano. Exp li co:
atuei como defensora dativa, por
alguns anos, junto à 7" vara criminal federal. Motivo 1: advogando
pelos carentes, cumpria com meu
dever moral junto à sociedade.
Motivo 2: adm irava o Dr. Mazloum,
titular da vara."

JEFs ganham reforlios
Após três anos de espera, foi
aprovado o projeto de lei que cria
183 novas Varas federais no país. O
projeto viabiliza a implantação definitiva dos juizados Especiais Federais, que já acumu lam 600 mil processos.

A quarta mulher
Denise Martins Arruda será a
quarta mulher a ocupar o cargo de
ministra no Superior Tribunal de justiça. Nomeada pelo presidente Lula,
ocupará a vaga do ministro Ruy Rosado de Aguiar, que se aposentou.
É paranaense, tem 62 anos

DNAe o crime
Completa 50 anos a descoberta da estrutura de dupla hélice do
DNA, feita pe lo in glês Francis Crick
e o americano j ames Watson.
Além de suas con tribuições para
o estudo sobre a ori gem do homem, a saúde, a clonagem e outros, o DNA já inocentou pessoas
acusadas de crimes . Um exe mplo
é o do americano Charles Fain, livre depois de passar 18 anos no
corredor da morte.

Políticos têm 1 %
Os advogados figuraram em
13° lugar na pesquisa Marcas de
Confiança 2003, da revista "Se le-

ções", que estuda a credibilidade
de profissões e instituições. Com
12% da preferência popular, os profissionais jurídiCOS gan haram dos
agentes imob iliários (11 %) e dos
polítiCOS (1%).

Advogados têm 41 %
Outra pesquisa, recente, encomendada pe la OAB, mostra que
55% dos entrevistados confiam na
advocacia e 30% desco nfiam. Informa a "Consultor JurídiCO" que
78% das avaliações são negativas
por causa da atuação de alguns
advogados. Para 35% dos que criticaram, alguns advogados só pensam em dinheiro. Para 29%, alguns advogados são corruptos e
desonestos. O índ ice da avaliação
positiva dos profissionais é de 41 %.
As razões para elogios são: luta
de causas até o fim e defesa real
do cliente (27 %) e hon estidade
(14%).

Hemingwaye os
advogados
Em seu último livro, a autobiografia "Viver para contar", o escritor co lombiano Gabriel Garcia
Márquez lem bra a resposta que
Ernest Hemingway deu à revista
"The Paris Review", que queria saber como o americano fazia para
transformar um personagem da
vida real num personagem de romance. Hemingway respo ndeu:
"Se eu expli car como se faz isso,
estaria dando um manual para advogados espeCializados em casos
de difamação".

Os dois burros
O presidente do STF, Maurício
Corrêa, explicou sua tumultuada relação com o presidente Lula: "Conhece a história daquele burro que
fica comendo de um lado e o outro
fica comendo do outro com um
monte de capim no meio? Um puxa
para um lado e outro puxa para
outro. Um fica acusando o outro e
o outro acusando um. Então, é preciso que haja uma reunião de esforços para que a coisa, do ponto
de vista pragmático e prático, seja
executada" .

•

Quem é a favor da pe'ifão-padrão?
Em duas matérias, ouvimos os advogados da 01/»1 sobre as vantagens e desvantagens da
utilização em suas atividades da chamada petição-padrão. Nesta página e na próxima, mostramos o que pensam os profissionais que são favotáveis ao sistema. Nas páginas 8 e 9, a opinião
dos que não apóiam a padronização como regra.
A FAVOR

Para afões repetidas, é o ideal
A padronização aumenta a produtividade, unifica a defesa institucional e não
traz riscos, f!arantem estes advof!ados
Produtividade é a resposta ób·
via para os advollados que aprovam
com louvor o sistema de petições
padronizadas. Alertando que cautela
e atenção são virtudes necessárias,
aprelloam que esse modo de traba·
Ihar é sem dúvida o melhor. Sílvio
Araújo (jURIR/Rio de janeiro), advo·
Ilado há 25 anos, já trabalhou com
petições manuais e redillidas caso a
caso, ' o que causava sérios transtor·
nos'. Hoje está à von tade. 'Continuo
a adequar todos os modelos·padrão
quando bem entendo, muitas das
vezes anexando uma novajurlspru·
dência. acrescentando novos palállra·
fos, etc'. Lembra que a CAIXA é hoje
a instituição mais demandadajudici'
ai mente, superando até mesmo o
INSS. Então, diante das inevitáveis si·
tuações repetitivas, entende que as
petições padronizadas se ajustam
perfeitamente.
Edllar Luiz Dias (jURIR/Curltiba)
acrescenta que, além de allilizar o
trabalho, a padronização unifica a
defesa Institucional. Enão vê nenhu·
ma razão para que o princípio da
autonomia profissional seja atingido
pela padronização. 'O advollado não
é obrillado a utilizá·la, podendo, se
quiser, elaborar suas próprias peças',
arllumenta. Adenilson Cruz (REjUR
Umuarama/PR) também não vislum·
bra prejuízos à defesa nem à auto·
nomia profissional, desde que as petições estejam adaptadas às peculia·
ridad es de cada caso. Não se sente

constranllido em utilizá·las, 'consi·
derando·se que a maioria das peças é fruto de anos de trabalho
meus ou de colellas". Mario Serllio
Toniolo (REjUR/Campinas) pensado
mesmo jeito. "Até porque os mo·
delas são elaborados por advollados,
colellas, sujeitos à mesma ética, ao
mesmo código.' Por outro lado, re5-

Silvio Araújo: tempo para

as causas relevantes

salta. o advollado tem liberdade mas
também deve seguir as diretrizes
da Empresa, uma vez que a ética
seja respeitada.
Todos os profissionais concor·
dam que o sistema não oferece ris·
coso Salvo se 'o advollado deixar de
atentar para as especificidades do
processo', observa Edllar. ' Basta que
o profissional analise profundamen·
te a peça a ser contestada ou imo
pugnada e escolha a petição-modelo que melhor se adeque", orienta
Sílvio Araújo. Também Mário Toniolo

não vê pOSSibilidade de prejuízo:
' Pelo contoário, uma peça bem ela·
borada, estudada por uma equipe,
amplia as pOSSibilidades de defesa".

Quando usa,.
Sellundo esses profissionais, o
sistema padronizado é próprio para
as ações de massa. como as do SFH
e FGTS. "Os assuntos discutidos nes·
tas ações são os mesmos, alteran·
do·se apenas o teor da inicial quan·
to à forma de abordallem do tema",
diz Edllar. Eem que casos o sistema
não deve ser utilizado? Nas ações
que não são repetitivas, nas ações
de danos morais. Ed~ar: nas ações
sob re assuntos novos ou de interes·
se relevante da CAIXA. Sílvio: em
outras ações que. por sua natureza
sinllular, exijam tratamento diferen·
ciado. Adenilson cita a área trabalhis·
ta, na qual casos que tratam da jor·
nada e das tarefas desempenhadas
têm suas peculiaridades.
Adenilson usa os modeios pron·
tos no REjUR/Umuarama para con·
testações e apelações nas ações de
FGTS e Habitação, petições de que·
sitos em prova pericial dos proces·
sos habitacionais. petições de apre·
sentação dos cálculos de cumpri·
menta do julllado em ações do FGTS,
entre outros. 'No caso das apelações
de sentenças do FGTS, tive que criar
um padrão para o modelo de seno
tençade cada juiz. O mesmo há de

ser feito nas sentenças de Habitação, já que cadajuiz apresenta fundamentação própria - daí a dificuldade de padronizar peças em nível
nacional.'
Na unidade de Sílvio são utilizadas petições padronizadas para contestar SFH, ajuizar cobranças de títulos extrajudiciais, renovar alugueis
comerciais, execuções fiscais e outras. "No meu ponto de vista, todas
são eficazes à medida que retira do
advogado trabalho repetitivo e usual, deixando que sobre t empo para
trabalharmos em causas relevantes
ou assuntos mais importantes."
No jURIR/Curitiba, de Edgar, os
modelos são usados por exemplo
nos embargos de devedor, nas execuções de sentença proferida em
ação civil pública que determinou o
pagamento de diferenças de 1987
e 1989. De outubro de 2002 a setembro de 2003, foram recebidas
na unidade cerca de 5.500 cllações.

várias, onde são combinados diversos assuntos. Nos dois casos o advogado necessita conferir o teor das
petições para conformar à contestação. Há ainda o Inconveniente da atualização das peças, pois a mesma alteração é necessária em diversas
delas.' O programa sugerido Simplifica o trabalho, pois bastaria a
colagem dos blocos (arquivos). "No

Sugestões

caso da ação do SFH, ao bloco "cabeçalho" seriam colados os blocos
PES/CP, capitalização de juros, Seguros, etc. "Há ainda a facilidade de
atualização e a elaboração de \ários
blocos referentes ao mesmo assunto com as variações necessárias."
Outra sugestão de Edgar é a
criação de um grupo de trabalho
para analisar e aperfeiçoar as peças
padronizadas. Acredita que uma petição bem elaborada atende as ne-

Edgar encontra alguns problemas no sistema, em que as peças
são completas. Sugere a criação de
um banco de petições por blocos
de assuntos. Exemplos: ação do SFH
em que a parte alega quebra do
PES/CP, cobrança indevida de seguros, capitalização de juros, etc. "Em
regra tem-se uma petição-padrão
abrangendo todos os assuntos, ou

Maria Tonioto: peça
estudada por equipes
é melhor

cessidades da CAIXA. Reconhece, porém, um ponto fraco nesta forma de
defesa: a facilidade dos juízes elaborarem ~entenças padronizadas
desfavoráveis à CAIXA.
Adenilson considera os modelos eventualmente divulgados pela
CAIXA genéricos demais, sendo
úteis apenas nas ações de diferenças de planos econô micos-FGTS.
Conta que, quando foi trabalhar no
jURIR/Curitiba, encontrou petições
padronizadas por assuntos ou espéCies de módulos, principalmente na área habitacional. "Por exemplo: vários padrões de preliminares,
de alegações de mérito conform e
a realidade de cada contrato
habitacional, e assim por diante."
Adotou esse procedimento na
REjUR/Umuarama, em 1993, e, atualmente, nas sentenças do FGTS.
As peças padronizadas são adaptadas por um estagiário para cada
caso e depois submetidas à conferência de Adenilson.
SílviO tem também uma contribuição. "Aqui no Rio de janeiro temos um programa que ao ser acionado emite a petição desejada após
a leitura do despacho judicial também
via magnética, agilizando em muito
o serviço. O advogado lê a publicação, escolhe a petição adequada e
apenas clica em um botão, gerando
então a petição com todos os dados
daquele despacho e também com os
dados do SljUR. Éótimo!"

Eles são a favor
Por que: pela produtividade; unificação da defesa institucional; qualificação da defesa; adequação às situações
repetitivas.
Onde usar: FGTS; SFH; Poupança; execuções das áreas comercial e fiscal;
ações de massa.
Onde não usar: área trabalhista; danos morais; assuntos novos ou de inte·
resse relevante.
Suj!eSlões: banco de petições por
blocos de assuntos; grupo de trabalho
para aperfeiçoar as peças; programa
usado no Rio de janeiro de emissão de
petições.

Por que: falta de qualidade; conseqüênCias processuais;
desprestigio profissional; autonomia afetada; engessamento das
teses de defesa; anulação da criatividade.
Eventualmente aceitam: única saída devido à falta de profiSSionais; padronização dos assuntos.
Admitem usar: nas matérias eminentemente de Direito; nas
ações sem divergência de fundamentos jurídicos; nas execuções
de um modo geral; nas ações do FGTS; apenas pelas contingências de trabalho.
Não recomendam: nas ações de responsabilidade civil; nas ações
trabalhistas; de feitos diversos; do SFH; de danos morais.
Suj!eslões: distribuição de número razoável de processos por
advogado; criação de grupo permanente para analisar as petições; criaçào de software integrado ao SIjUR; analisar
criteriosamente cada caso an tes de usar a petiçào padronizada.
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CONTRA

Nem a produtividade compensa
Submetidos à avalanche de processos, estes advoéados utilizam a
padronização - mas não a aprovam
Produtividade é a razão justa, mas
nem ela justifica o uso disseminado
das petições padronizadas. Para o grupo de advogados ouvidos a seguir, o
sistema não combina com o trabalho
jurídico eficiente. Cada ação merece
análise e estratégia processual diferenciada. com preliminares e COnlestações

Henrique Chagas: a defeso
da CAJXA é sempre igual

pertinentes, na explanação de Henrique Chagas (REjUR/Presidente Prudente): "Na peça padronizada contesta-se
tudo, indusive o que não foi pedido
pelo autor". Enquanlo hã pedidos que
passam desapercebidos. "A sentença,
a apelação, relatório e acórdão também são padronizados e no final produzem monstruosidades inimagináveis: o autor ganha o que não pediu,"
O processo padronizado tem sido
talvez a única saída para não se perder
prazos ou deixar de juntar documentos, admite o advogado do jURIR/Porto Alegre, Éder lópez. Mas: "A conseqüênCia disso é a falta de detalhamento
e qualidade das manifestações, fazendo com que muitas vezes haja novas
intimações no processo, para suprir ou
resolver aquilO que o modelo padrão
não fez". Há até conseqüências processuais mais graves, iais como inépcia de inicial de embargos à execução, recursos com matéria estranha à
discutida nos autos, etc, sem falar no
desprestígio que gera não só à Empresa mas ao advogado que assina tais

peças",

Para Liana Mousinho IjURIR/
Belém!. não se pode falar em maior
produtividade se a qualidade pode ficar comprometida "Ainda mais se considerarmos que temos profISSionais
extremamente competentes que podem criar com excelência suas próprias peças processuais e certamenle terão mais satisfação na sua atividade."
Rogério Magalhães (jURIR/Belo Horizonte) concorda: certamente a defesa não selá a mais adequada "e as teses de defesa ficarão prejudicadas e
engessadas, cerceando a criatividade
do advogado da CAIXA". Sente-se pouco à vontade com O sistema, "tanto
que procuro dar alguma personalização às peças que utilizo",
Com a Ulilização do drl+v/drl+c,
diz Henrique Chagas, criam-se petições que são verdadeiras teses, que
nem sequer são lidas pelo juiz também assoberbado de trabalho. Epara
aquele caso já tem a sentença pronta no seu computador, Nesse ponto,
nota Henrique, a pressão e a falta
de tempo têm uma boa ajuda da
informática. "Anllgamente a peça linha que ser produzida na máqUina
de escrever e era improdutivo datilografar peças de inúmeras páginas."
lia na Mousinho diz que raríssimas
vezes se vale da padronização, e apenas a título de consulta, "pois entendo que não seja salutar para o profissional do Direito e nem à Empresa",
Para Fábio RangelljURIR/joão
Pessoa!. o uso de petições padronizadas acaba atingindo, mesmo indiretamente, aaUlonomla profissional,
Sua argumentação: "Afeta o compromisso maior daquele que aplica o
Direito, que é com a ordem jurídica
e a sua justa efellvação. O advogado defende seu constituinte, mas
não fica preso à sua conveniência,
Havendo choque entre a vontade do
constituinle e a do advogado, este é
que não pode ceder quando tratarse de valores morais, devendo pre-

valecer seu enlendimento e sua consciência".
Se impostas essas normas aos
advogados da CAIXA, especula Fábio,
haveria "sérios riscos de ofensa
involuntária aos princípios éticos e legais, porquanto não temos como
prestar o serviço jurídico prescindindo da padronização de petições,
mormente porque a Empresa ainda
não criou um sistema de alçada que
pudesse flexibilizar a interposição de
recursos meramente protelatórios".
Liana Mousinho: "Éóbvio que a obriga-toriedade da padronização de petições compromete por completo a
autonomia do profissional do Direito," Rogério Magalhães: "Servindo
como parâmetro para a elaboraçâo
da peça, não há problema", Assim interpreta também Henrique Chagas,
que não vê nenhuma dificuldade
nesse aspedo, "pois cada profissional usa se quiser, avaliando cada caso".

As vantagens
Apesar de tudo, os advogados
concordam que em muitas situações
as petições-modelo são necessárias.
"Quase que indispensáveis", qualifica
Fábio Rangel, apontando como motivo a estrutura deficitária do quadro de
advogados. "Melhor com elas do que
nos depararmos com a ausência de
impulso processual. Trata-se de um mal
necessário, algumas vezes", pondera.
lianaMousinho: não aplicadas na íntegra e em todas as situações, podem

Éder López: conseqüências
processuais graves

-sim auxiliar no trabalho. ROllério Magalhães conforma·se também com o
modelo: "Infelizmente, é inevitável,
pela carga de trabalho e pela própria
padronização dos assuntos levados à
justiça nos processos contra a Caixa."
Se o ideal é trabalhar com tempo, para a adequada pesquisa doutr~
nária e jurisprud encial, o colega
Henrique Chagas concorda: a realidade não fornece outra allernativa. "A

Fábio Rongel: o STF considera
atituda protelatória
unidade jurídica transformou-se numa
Jabricade petições", conceitua (ele próprio tem mais de 6.000 processos).
justamente nesse número excessivo
de demandas por advogado é que
estaria o problema, nota Éder López. e
não exaiarnenle no uso indiscriminado
dos modelos. "Atuo na área do FGTS e
tenho cadastrados no SljUR mais de
9.500 processos, que nem se comparam aos mais de45.000 processos que
estão vinculados à colega Rosiane."
Se são inevia-eis, então onde usar
as peças padronizadas? Nas ações em
que não hádivergência de fundamentos jurídicos, recomenda Henrique
Chagas. "Tenho trabalhado com mala
direta do Word para acumuladas (número do processo, aulores, vara, índices e valores), mas exige atenção redobrada"Usa o sistema também, "com
grande eficácia", para liqUidar sentenças do FGTS. "Tenho feilo mala direta
para tudo", revela.
Liana Mousinho diz que as petições prontas devem ser usadas nas
execuções de um modo geral e nas
ações do FGTS.lâblo Rangel aceita que
possam ser usadas, "algumas vezes",
nas demandas judiciais que envolvam
matérias eminentemente de Direilo.
Recomendar, Rogério Magalhães não
as recomenda nunca: "Apenas as con-

tingências de trabalho justificam a sua
utilização".
Eem quais ações, segundo estes
prollssionais, osistemapadronizado não
deveria ser usado por nenhuma razão?
Henrique Chagas: nas ações diversas de
responsabilidade cMI. LianaMousinho:
nas ações trabalhistas e nas ações da
área de feitos diversos. Rogério Magalhães: em SFH e danos morais.
Fábio Rangel alerta para os "prejuízos irrepaláveis" que podem resultar do uso das petições nas ações de
matérias titicas com dilação probalória.
Entende que não devem ser usadas
também, "principalmente, nas espécies recursais que são vinculadas às hipóteses de cabimento, à sucumbência
do julgamento e ao necessário préquestionamenlo das questões disc ut~
das entre as partes". Da mesma forma, alerta para o risco de prejuízos nas
ações da correção monelíria do FGTS,
pois "o Sij já paCificou entendimento
de qu e se configura atilude
protelatória interpor recursos através
de modelos padronizados".
Henrique Chagas também adm~
te a possibilidade de prejuízo com O
sistema se não se tomar o devido cuidado. "junlà5e conlestação sobre tudo,
deixando de lado pedidos não contestados, que às vezes também não
são julgados, passando despercebido
alé pela justiça." A padronização já d~
fundiu a impressão de que a defesa
da CAIXA não traz mais qualq uer surpresa, é sempre igual, diz Henrique.

medida que o adVOllado fosse assinando o pedido, o software já iria montando a peça adequada (apelação, etc).
Haveria um banco de dados atualizado
no sistema, informatizando aquele tipo
de trabalho que não exige grandes investigações jurídicas. "Na liquidação de
sentença do FGTS, por exemplo, o
software atualizaria o Slj UR automat~
camente: o valor do cálculo, os índices
utilizados, a sistemática de cálculo, os
autores que fizeram adesão, que já receberam, que ainda não levaram os
valores, etc. "
LianaMousinhoacha que devem
ser arraIisados criterlosamente quais
casos devem sertratados com a padronização, "pois sabe-se ser incabível em
sua maioria". Para ela, na verdade, o
melhor investimento na área juríd ica
será aparelhar melhor os seus advogados, disponibilizando aaquisição de Iivrostécnicos pelas unidades (com aqu~
sições rápidas) e proporCionando pelo
menos semestralmenle a realização de
cursos de atualização. "Pois a padronização de peças pode levar à estagnação do profissional", prevê. A utilização
não deve ser a regra e sim a exceção.
"Não podemos olvidar que o profiSSiOnal do Direito trabalha essencialmente
com o raciocínio, estudando, criando,
inovando, buscando allernativas, visando sempre a melhor defesa dos interesses da Empresa e é tudo isso que o
motiva para o melhor desenvolvimento de suas atividades."

As sugestões

o grupo tem também suas sugestões. Fábio Rangel quer um grupo
permanent e para ce ntraliza r e
disponibilizar os modelos, e também,
claro, reduzir o uso da petição padronizada
Henrique Chagas sugere que algumas matérias sejam padronizadas
de forma oficial, e não oficiosa como
hoje, em que cada um inventa a sua
maneira de trabalhar. Otaa liquidação
de sentença do FGTS e mesmo matérias do SFH (revisão de contratos, por
exemplo). "A CAIXA poderia criar um
software integrado ao SljUR, com formulários/pelições adequadas para
cada situação processual (cada pedido, cada índice, cada autor, etc)." À

Rogério Magalhães: apenas pelas
contingênáas de trabalho
Qual asolução? Para Éder LÓpez,
é f.í.cil: "A solução é simples. Atribua-se
um número razoitJel e possível de processos por advogado e automaticamente se terá uma melhora sensível na
qualidade das peças processuais, terminando-se com O uso massivo das
petições-padrão" .

Perspectivas do

.
E~tatuto

Robson Celeste Candelorio (')
Toda lei é (ou pelo menos deveria
ser) fruto do momento histórico por que
passa a nação na ocasião de sua elaboração, representando os anseios da sociedade e as necessidades presentes no momento de sua ed ição.
Sob essa ótica, a Lei 8.666/93, denominada Estatuto das licitações e Contratos Administrativos, é vista por muitos
especialistas na matéria como uma espécie de reação contra os desvios e abusos
ocorridos em fins da década de 80 e início da década de 90 no âmbito daadministração pública
Em conseqüência, a atual Lei de licitações preocupou-se em fornecer disciplina minuciosa e exaustiva para todas as
possíveis hipóteses ás quais se aplicasse,
procurando reduzir ao mínimo a liberdade do administrador público na sua aplicação. Isso resultou no formalismo exacerbado da Lei 8.666/93, tendo o legislador, claramente, considerado o formalismo
excessivo preferível à outorga de qualquer
discricionariedade ao administrador, portanto, urn mal necessário.
O formalismo, em certos pontos até
mesmo irracional, da Lei 8.666/93 levou
seus Intérpretes a desvirtuarem o mais
importante dos princípios constitucionais:
o princípio da Isonomia, que, em matéria
de licitação, deve sernpre ser cotejado
com o princípio da proposta mais vantajosa para a administração.
Com efeito, qualquer advoflado cuja
atuação é voltada para as ações que visam a anulação/suspensão de certames
licitatórios pode verificar que a tutela à
Isonomia transformou-se em um fim em
si mesmo, em detrimento do princípio da
proposta mais vantajosa. oMdando-se que
a maior vantagem para a administração
também se traduz em benefícios para os
inteQrantes da comunidade.
É claro que não se eslá aqui neflando o valor essencial do princípio da
isonornia, o que não se pode é praticar
um formalismo Irracional em nome da
observância ao referido princípio, e o que
é pior: em detrimento da vantajosidade
paraaadministração, sendo que este, em
matéria de licitação e contratos adrninistrativos, sobreleva-se àquele.

das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
Estamos no campo da ponderação
dos valores, também chamada pelos estudiosos de "valoração dos valores", vez
que é inevitNel o atrito entre valores que,
enquanto princípios jurídicos e rneta-jurídicos, devem ser ponderados, isto é,
compatibilizados.
A ponderação de valores, a fim de
torná-los compatíveis quando em conmto, pode ocorrer tanto no piano normativo
abstrato quanto na dimensão da aplicação concreta, e necessariamente resultalá na proeminência de um dos valores
envolvidos.
É aí, e tão somente em casos estritos de conflito insupelável entre os valores, que defendemos a prevalênCia do
princípio da proposta mais vantajosa sobre o princípio da isonomia, o que encontra supedâneo em outro princípio
relevantíssimo e base de todo o direito
administrativo brasileiro: o da prevalênCia
do interesse público sobre o interesse
privado.
Realmente, a licitação não pode ser
concebida como um procedimento realizado no Interesse dos licitantes e este
interesse, privado e naturalmente
eQoístiCO, não pode ser sequer equiparado ao interesse público em obter uma
proposta vantajosa para a administração,
interesse este que é tanto primário (interesses da coletividade como um todo),
quanlo secundário (interesses do Estado
enquanto sujeito de direitos!. o que olorna ainda mais relevante e diflno de
dileção.
Em razão dos desvios como o apresentado supra, que pode fazer da lei
8.666/93 verdadeiro entrave ao desenvolvimento econômico, a Emenda Constitucional no 19/98 previu a edição do já
esperado Estatuto das Empresas Públicas
e Sociedades de Econornia Mista exploradoras de atividade econômica
Destarte, a Constituição Federal, em
seu art. 173, § 1°, 111, com a redação dada
pela EC nO 19/98, de eficácia contida, prevê a sujeição das empresas públicas e
sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica, a um reflirne licltatÓrlo diferente do que se submete a administração direta.
SiQnifica que, de lefle ferenda, as
empresas públicas exploradoras de ativi-
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dade econômica, por ocasião da promulgação do seu "Estatuto", previsto no Art.
173 da carta Maflna, estarão sujeitas a reQime de licitação menos rigoroso.
Isso porque a adoção do mesmo procedimento licitatório do Poder Público seria
inconveniente com a normalidade de suas
atuações naesferaeconôrnica, isto é, não
seria exeqüível em relação aos seus rotineiros procedimentos para operar o cumprimento das atividades negociais em vista das quais foram criadas.
Verifica-se, portanto, que o Poder
Constituinte Refonmador pretendeu minorar o riflorismo da lei 8.666/93 em relação ás empresas públicas e SOCiedades de
economia mista, pois seria irnpossível exiflir de tais entes eficiência e
competitividade sem lhes possibilitar a
adoção de procedimentos céleres e
desburocratizados, iSSO sern falar que a
competição com o setor privado deve se
dar em pé de igualdade, o que siflnifica
que se não se admite benefício ou vantagem, nada mais Justo que tarnbém não
se admita empeCilho não existente no
âmbito privado.
Desse modo, para atender ao comando constitucional, no futuro haverá dois
regimes básicos de licitação: o atual da
Lei 8.666/93 e o criado pelo Estatuto das
Empresas Públicas e Sociedades de Economia mista, que deverá subordina-Ias a
um regime especial e menos, rnuito menos rigoroso e formal do que o criado pela
lei 8.666/93, onde os princípios básicos
da administração pública serão, obviamente, respeitados, em especial os consagrados no caput do art. 37 da ConStituição
Federal, a saber: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publiCidade
e eficiência.
Enquanto o referido estatuto não é
editado, nada impede, ao contlário, é de
muito bom alvitre, que os juízes, ao aplicarem ás empresas públicas e SOCiedades
de economia mista a lei 8.666/93, procedam a urna Interpretação sistemát!ca de
seus dispositivos, interpretando-os na
mesma cadência da diretriz constitucional concebida pela EC n° 19/98, que inegavelmente tenciona abrandar os rigores
do referido diploma em relação aos entes
que cita.

VI: 2()():J

(.) Advogado da CAIXA em Brasília.

Sugestões para o próximo Congresso
Hájá su~estões para aperfeiçoar a
Instituir uma Diretoria Social, liberando
o presidente e o tesoureiro de tantas
dos próximos con~ressos
tarefas adicionais.
da ADVOCEF. O advo~ado Alfredo Neto
(jURIR/Goiânla), wn dos or~anizadores ,
do IX Congresso de Rio Quente, afirma
que entre as medidas essenciais é necessá rio : fo rm a lizar a Co m issão
Organizadora, com autonomia e o rçamento pré-aprovado pela Diretoria; contratar empresa especializada em eventos; confeccionar fo lder para divul~ação;
encerrar o Congresso no sábado, propiciando meio expediente para que o participante conheça o local.
As falhas ocorridas no último Con!lresso, de acordo co m Alfredo, podem
Alfredo Neto: idéia de uma
ser creditadas a deficiências verificadas
Diretoria Social
nesses itens. Por ser o primeiro a se realizar fora de uma capital, o even to de
Outro a sugerir modificações é o
Rio Quente também teve problemas de
advogado Alaim Giovani Fortes Stefanello
transporte. Alfredo sugere, além disso,
alteração no Estatuto da ADVOCEF para
(jURIR/Brasíl ia), para aperfeiçoar os méor~anização

••• E a CJlIJCJI tlnlta raIao
A defesa da súmula vinculante pel o ministro do 5TJ Gi lmar Mendes, referindose especialmente ao FGTS, despertou a vela poética de Davi Duarte. Experi mentado
no tema, o advoqado qaúcho pôs em versos sua opinião, contrária à do ministro .
o Fundo de Garantia,
A par de muito amad o,

Não é modelo pra nada.
Por todo o Brasil andou,
De um a outro m a~istrado,
Até que ditoso acórdão
(Da lavra do ministro TeOr!)
Afastou o grande mal:
- A O\IXA tinha razão.
o Fundo é institucional.
Os tribunais superi ores.
Mal apreciando a questão.
Mandaram a conta pagar:
- mais de 60 bilhões.
Mas o trabalho insano
De um bravo advogado
(Um tal Deocleciano),
Que não cedeu e malhou
sobre o ferro adormecido,
Interpôs recurso extremo,
Não se dando por ve ncid o,
Até que a Instãncla final
tCom trabalho de Darli),
julgando a unanimidade,
Resolveu exami nar
O tal direito pleit eado.
Equal não foi a surpresa
Ao descobrir a verdade,
Pois os valores devidos
O eram só por metad e.
E após mais de 200 laudas
A questão - à Fênix·
Das cinzas renascia,
Para solução plena.

Era a notícia do dia.
Mas o advogado da CAIXA,
Sem honorária, que penal
O outro tribunal
Bem aceitou o jul ~ado,
Mas os pontos que jul~ar a,
Deu-os por bem julgados:
Não cabia reJulgar
A matéria anterior;
Vã que encontrasse defeito,
Seria auto-desvalor.
Eis porque não me parece
Ser preciso vincu lar
O juiz da causa
Ao que o Supremo julgar.
Precisamos de bom juiz,
Que devo lva a cada pedido
Um direito preservado,
Afastando a insegurança
Que tem sido Incentivada
Por idéias tão geniais,
Que jamaiSImaginadas.
E de bom juiz está cheio
Este celeiro Imenso,
Até que o mal feito
Volte ao seu causador,
Por embargos declaratórios
Ou acórdão reformador.
Pois com Justiça segura
Não precisa vincular,
Jã que o respeito é imposto
Através do bem julgar.

todos de votação e de contagem de
votos nas plenárias. As somas dos resultados, feitas manualmente, algu mas
vezes em calculadora de celular e "cantadas" rapidamente, podem gerar resultados duvidosos, explicaAlaim. Além disso, observa, o sistema de votação mistura dois t ipos de votação, um feito
pelos que estão no Congresso, outro representado por delegados através de
procuração.
"Em singela síntese, seria a democracia direta e a democracia represe ntativa ao mesmo tempo', exemplifica o
advogado. Seria como o eleitor de um
dep utado federal Ir até a Câmara dos
Deputados e participar pessoal mente
das votações, co mpara. Alaim ressalta
também que o se~undo voto, que o Sistema atual con cede a uma mesma pessoa, pOde ser decisivo em votações em
que a diferença é de apenas um voto.

Crédito direto
de honorários
O preSid ente da ADVOCEF,
Darli Barbosa, confirmou e m email dirigido à GERID-Operações
Jurídicas que es tá correto o procedimento utilizado nos depósitos
d e honotários efetuados diretame nte na conta da ADVOCEF, no
Estado do Paraná. Lembrou qu'! o
Manual Normat ivo AE 061 01 , que
ainda contém qu estões não resolvidas como esta, não descart a a
cobrança direta, como nos casos
de honotários de sucumbência
sem vinculação com créditos da
CAIXA. Darli também salientou que
os itens 5 e 6 do capítulo X (Lembretes) da Cartilha de Honotários,
divulgada em março de 2003, tratam especificamente do assunto.
Assim, está claro que o recolhimento através de DLE se faz necessário apenas nos casos de recebimento ou acordo que envolvam créd itos da CAIXA. 'Correto,
portanto, o procedimento levado
a efeito pelos colegas do Estado
do Paraná", confirmou o presidente na mensa!lem à GERID.

-
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Para voee esfar passando adlanfe
A

"Sinta-se livre para estar fazendo tantas cópias quantas você v.í
estar achando necessárias", autorizou o autor Ricardo Freire, dando o
tom do arti~o que circula na Internet
para combater o ~eI'l>I'IdiSmo, "esta
epidemia de transmissão oral". Leia
o texto resumido.
Este arli~o foi feito especialmente para que você possa estar
recortando e possa estar deixando discretamente sobre a mesa
de al~uém que não consi~a estar falando sem estar espalhando
essa pra~a terrível da comunicação moderna: o ~erundismo.
Mais do que estar repreendendo ou estar caçoando, o objetivo deste movimento é estar fazendo com que esteja caindo a
ficha nas pessoas que costumam
estar falando desse jeito sem estar percebendo.
Nós temos que estar nos unindo para estar mostrando a nossos
interlocutores que, sim!, pode
estar existindo uma maneira de
estar aprendendo a estar parando de estar falando desse jeito.

Sinceramente: nossa paciência está estando a ponto de estar
estourando. O próximo "Eu vou
estar transferindo a sua Ii~ação"
que eu v.í estar ouvindo pode estar provocando al~uma reação violenta da minha parte.
Tudo começou a estar acon-

tecendo quando al~uém precisou estar traduzindo manuais de
atendimento por telemarketin~.
Daí a estar pensando que "We'lI
be sendin~ it tomorrow" possa
estar tendo o mesmo si~nifícado
que "Nós vamos estar mandando
isso amanhã" acabou por estar
sendo sÓ" um passo.

Pouco a pouco a coisa deixou de estar acontecendo apenas
no ãmbito dos atendentes de
telemarketin~ para estar ~anhan
do os escritórios. Todo mundo
passou a estar marcando reuniões, a estar considerando pedidos e a estar retornando Ii~ações.
Você certamente já deve ter
estado estando a estar ouvindo
coisas como "O que cê vai tá fazendo domin~ol", ou "Quando
que cê vai tá viajando pra praial",
ou "Me espera, que eu vou tá te
li~ando assim que eu che~ar em
casa".
Caramba! O que a ~ente
pode tá fazendo pra que as pessoas tejam entendendo o que
esse ne~ócio pode tá provocando no cérebro das novas ~era
çõesl A única solução vai estar
sendo submeter o ~erundismo à
mesma campanha de desmoralização à qual precisaram estar sendo expostos seus cole~uinhas
conta~iosos, como o "a nível de",
o "enquanto", o "pra se ter uma
idéia" e outros menos votados.

o dicionário do ··óbvio 'u'ante
"O lulês é mais fácil do que
o in~lês", repete o humorista José
Simão em sua coluna da "Folha de
São Paulo" . E vai montando a sua
"Cartilha do Lula", publicando diariamente verbetes do "óbvio
lulante". Selecionamos os se~uin
tes exemplos:
o

Anta!!onismo:

a ~onia

o

que voltou a estudar.

• Picardia: companheiro com
problemas no
o

õnibus em frente à faculdade.
o

o

suplício: ir ao show do Supla.

o

Catapulta: companheiro na
rua A u~usta no sábado à noite.

o

ro qu e operou as hemorróidas!

Manírio: ir pro casamento da

o

o

Tenacidade: tudo qu e não
tem no campo.

o

Abreviatura: abrir carro de
polícia.

Ex cê ntri co: deputado do
centrão que virou companheiro, ex-cêntrico!

Menosprezo: diminu ição da
população carcerária.

Marta!

Cretino: companh eiro que
Escul hambado: companhei-

Sandices: fã-clube da Sandy!

Suaviza: suar pra p a~ar o Visa.
é::.::=-"''::::'
• Ponto facultativo: ponto de

nasceu em Creta.
o

pin~olim !

o

Estado de coma: companheiro preparado pra atacar o
churrasco da Granj a do Torto.

o

• Desembestar: companheiro

de

uma anta.

U

o

Alopat ia: dar um telefonema
pra tia.

RESPONSAB"'DADE CIVI'
DO CONSI'RUI'OR

JURIS TANTUM

Or. Antonio Kehdi Neto (')

, - Generalidades
De ~ ra nd e relevo na vida em sociedade
são as ati vidades IiQadas à co nstrução civil,
não só as que se destin am ao fomento da
política habit,acional do país, mas também
as relativas às ob ras públicas, nas quais a
participação do Poder Público, co mo ente

contratan te, é característica marcante.
A atividade relacionada à constr ução
civil demanda do profissional do ramo a
consecução de tarefas de ordem técnica e
industri al. Isso porque, pratica o const rutor, aqui em sua acepção mais lata, além
do t rabal ho intelectual, que lhe exiQe ti no
e perícia, também um trabalho de ordem
física, similar ao desenvolvido no setor industri al, eis que a atividade de construir
demanda clara transformação dos materiais utili zados, que após se co nju garem
darão ensejo à ob ra pronta.
No desempenho de se u labor, o construtor ce lebra com o tomador dos se rvicos, ou sej a, o dono da ob ra, ve rdad eiro
éontrato, que não exIge maiores f onnalidades, pode ndo, assim, se r escrito ou meramente verbal.
Por co ntrato de construção, en ten de
Hely Lopes Mei relles 1 , "todo ajuste para
execucão de obra certa e determin ada, sob
direção e responsabilidade do construtor,
pessoa física ou jurídica legalmente habilitada a co nstru ir, que se incumbe dos trabalh os especificados no projeto, mediante as cond ições avençadas co m o proprietário ou comitente".
Portanto, pela definição trazida pelo ilustre autor, infere-se o nítido caráter contratual
da relacão, eis que o vín culo exsurge mediante a avença estabe lecid a entre as partes,
evidentemente que observados os requisitos técnicos e as normas de ordem pública
que re~e m a espécie, em especial no que se
refere ao direito de terce iros.
Também se percebe a possibilidade de
se r o co nstru tor pessoa fís ica ou jurídica,
podendo explorar sua ativid ade, inclusive,
sob regim e empresarial. desde que detenha co nh ecimentos técnicos acerca da mesma, eXigind o-se, ainda, prévia habilitação
profissional, Inclusive com registro junto
ao órgão de classe co mpetente.

--

" - Contrato de construféio
o co ntrato de constru ção tem por objeto a execução de uma obra previamente
contratada entre as part es. Por isso que na
d efinição su pra cons ignad a se diz obra
"certa e determinada" .
Assim, não se tem presente o elemento "álea" nessa modalidade de contrato,
eis que a obra é previamente en tabulada
entre as partes, co m todas as suas
1

Direito de Construir. p. 105

especificações, após proj eto devidamente
aprovado, segu ind o-se as norm as técnicas
e legais relativas à co nst ru ção civil, para
assim ser executada pelo profissional do
ramo, dentro do prazo avençado, mediante o pagamento de um preço estipulado
entre os con tratan tes.
Infere-se, nessa ord em, tratar-se de um
contrato sinalagmáti co, porquanto têm-se
presentes obrigações para ambas as partes: para o co nst ruto r, de levar a efeito a
ed ificação da obra, que deve atender às
condições previamente co mbi nadas entre
as partes, vi nd o a atingir o resultado aspir ado pelo se u dono. Este, e m
contrapartida, responde pelo preço, que,
via de regra, ab ran~e a ativid ade intelectual (ex.: desenvo lvimento do projeto) e a de
indústria (execução da ob ra).
A l ém disso. seg und o Hel y Lope s
Meirelles] os co ntratos de co nstrução são
pessoais, porque têm por escopo uma obriQação de fazer, co nsid erando-s e as qualidad es indi viduais dos co ntratantes; são,
ainda, co nse nsuaIs, Já que, co mo assinalado anteri orme nte, res ultam da vo ntade das
partes contratantes, com utativos, porque
contêm obr igações equ ivalentes, e onerosos, demandando uma remuneração pelos trabalhos realizados pelo construtor.
Im pe ri oso considerar, porém, que a
vontade das partes, quandO da celebração
do co ntrato, há de ceder passo a determ inados requisitos, de manifesta ordem pública, em especial al~ un s de cunho administrativo, caso da legislação urban ística,
de posturas municipais, do plano diretor
do M uni cípio, etc., dos quais não se pode
fazer tabula rasa, a pretexto de se tomar
por foco a cllamada teo ri a da autonomia
da vo nt ade.
Via de regra o contrato de construção
tem co mo partes, de um lado, o beneficiário
da obra, em geral o proprietário do terreno
sobre o qual será a mesma edificada, também denomi nado comiten te, e de outro o
construto r, que, consoante j á afirmado,
pode ser pessoa fisica ou jurídica. Éessencial
que o construtor esteja legalmente habilitado ao exe rcício da profissão. Com efeito, a
Lei 5.194/ 66 (que regulamenta as profissões
de engenheiro, arquiteto e agrônomo) exige. além da habilitação (art. 2°). também o
registro da empresa como firma individual
ou sociedade constru tora regularmente inscrita no Co nselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (arts. 55 e 59).
Ass im, não se adm ite o exercíci o da atividade por pessoa leiga ou não registrada
no respectivo Conse lh o, excet o nos casos
de co nst ru ção de resid ências de pequena
dimensão e iso ladamente.
O descumprimento da regra importa,
além da responsabili dade civil do execu-

1
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lor, também a responsabilidade na esfe ra
penal, co mo se ndo aq uela que decorre da
execução de uma in fração definida em lei
co mo crim e ou contraven ção penal (Código Penal, arti go 256 e Lei de Contravenções Penais, artigos 29 e 30 ).
Quanto ao co ntrato de construção, a
doutrina costuma dividi-lo em duas modalid ades: o contrato de emp reitada e o de
administração.
No t ocante ao contrato de empreitada
subs istem obrigações recíprocas às partes,
e da exec ucão da ob ra poderão surgir responsabilidádes também perante t erce iros.
Como abaixo se verá, a ob ri gação que
ass ume o empreiteiro é de resu ltado, deve nd o tal profissional. destart e, responder
pe la segurança e perfeição da obra.
A empreitada, nos termos do novo Código Civil (Lei n° 10.406, de 10/ 01/2002).
em se u arti Qo 610, se subdivide em :
a) Empreitada de mão·de-obra (ou de
lavor), em que o emp reiteiro con t ribu i apenas com o se u t rabal ho;
b) Empreitada de material. na qual o
empreiteiro, além de con t ribuir com o seu
tra balho, também é responsáve l pe lo fornecimento de materiais.
Nesse aspecto, aliás, a nova lei manteve a mesma disciplin a do Código Civil revOQado, apenas in se rindo dois parágrafo s
no sob redi to arti go 610, sendo o primeiro
para estabe lecer que a obri gação de fornece r materiais não é pres umida, d evendo
resu ltar da lei ou do co ntrato, e o segundO
para ressalvar que a ce leb ração de co ntrato para elaboração de um projeto (plantai
croqui) não Im plica na obrigação de execução ou mesmo de fiscalização da respectiva obra pelo se u autor.
Já o contrato de co nstrução por administração, na lição de Hely Lop es Meirelles
1, "é aquele em que o co nstrutor se encarrega da execução de um projeto, mediante remuneração fixa ou percentual sobre o
custo da ob ra, corre ndo por conta do proprietário todos os encargos econômicos do
empreendimento ".
Este, po rtant o, não se co nfunde com a
empreitada, em que o co nstrutor respond e pe los encargos técn icos da obra e também pe los riscos econômi cos da construção, que por ele é custeada, por preço inicialmente fixado.
)

Op. Cit., p. 111

••••••••••••••••••••••••••••••
li. - Nature%a Cla
obrigafGO do construtor.
o construtor. independentemente do
reQime sob () qual desempenha a sua atividade, tem o dever de levar a efeito a obra
na form a co mo lhe fora encomendada
pelo comite nte. Deverá atingir o escopo
de seu contratante, logrando o resultado
esperado e buscado pelo mesmo.

Por co nta disso, a doutrina mais abalizada é unânime em definir como de resultado a ob rl Qação a carQo do construtor.

Nessa linha. o insigne Caio Mário da Silva
Pereira 4 ensin a que ·0 empreiteiro obriga-se pela sua boa execução Ida obra) ___ "

Nessa circunstâncIa, também define como
de resultado a sua obriQação, devendo,
por Isso, atingir aquilO que foi objeto de
avença com o do no da obra.
Portanto, di fere a natureza da obri gação do co nstrutor com aquela a cargo da
maioria dos profissionais libe rais, v.f}. do
médico e do advogado. Isso porque, estes não têm o dever de atingir o resultado
fin al da atividade desempenhada em favor de seu cl iente. Devem. sim. empre~ar
na tarefa a m elh or té cnica. a melhor
acuidade e o maior zelo possíveis. Porém.
não necessari amente haverão de atin~ir o
escopo no desempen ho do labor.
Co m o construtor, aqui entendido o
empreit ei ro. o engenheiro, a empresa de
co nstrução, etc, assim não ocorre. O
atingimento do resultado é conditio sine
qua non para o bom desempenho da tarefa que lhe foi confiada.
Para Carlos Roberto Gonçalves s, a obrigação do empreit eiro é nitidamente de
resultado. Na mesma linh a a opinião do
mestreA~uiar Di as', para quem o empreiteiro deve ~arantir ao dono da obra, nos
termos do contrato, a sua so lid ez e capacid ade para servir à finali dade para a qual
fOi encomendada.

'V - Responsabilidade
do construtor

,v., -

Na'v,eza da ,esptlnsaDI'Idade dtl ~tlns',v'tI,

A responsab ilid ade do construtor
pode advir tanto da lei como do contrato.
No que respeita à co nstrução, o tema
da respo nsabilidad e civil tem suscitado
inúmeras divergências na doutrina e na
jurisprudência.
Em relacão à responsabilidade do construto r, urgé co nsid erar nào soment e as
normas civis que a disciplinam, mas também as que dizem respeito às disposições
éti cas e adm ini st rativas deco rrentes do
exercício da Engenharia e da Arquitetura.
Sendo assim, id entificar a natureza da
responsabilidade do construtor não significa apegar-se tão somente ao vínculo qu e
possui este para com o tomador da obra,
ou seja, aquele que a encomendou. Demanda-se levar a questào ao enfoque da atividade do construtor em relação também a ter~

>
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ceiros, tais como os vizi nhos da obra, já que
é necessário que esta seja sólida e s~ura.
de forma a não causar prejuízos a outrem, à
Administracão Pública. já que o empreendimento haVefá de atender aos parâmetros
impostos nas normas de postura do M unicípio, no Código de Obras, no Cód igo Sanitini o, e a inúmeras outras regras que dizem
respeito ao Direito Adm inistrativo.
Bem por isso, a responsabilidade do
co n strut o r pode ser contrat ual ou
ex tracon trat ua l. A primeira deriva da
in execução culposa de suas obri~açôes. Disso decorre o dever de observância das regras co ntratuais. Vi olando-as, o construtor
responde civilm ente, na qualidade de contratante inad implente, por perdas e danos.
nos termos dos artigos 389 e 402 da lei Civil
hoje em vigor Il, 10-406/2002), dispositivos
estes correspondentes aos artigos 1.056 e
1-059 do Código revogado. Ao referido profissional é dado eximir-se do dever de reparar o dano se invocar, e efetivamente provar. a ocorrência de alguma causa excludente
de responsabilidade, tendo como exemplo
o caso fortuito e a forca maior, nos termos
do que prevê o novo 'Código Civil. em seu
artigo 393, seguindo a trilha do que já dispunha o diploma revogado lart. 1.058)_
No entanto, ao co nstrutor pode subsistir. ainda. a responsabilidade extracontratual,
que se refere à responsabilidade pela so lidez e se~ura n ça da obra. Decorre daí o dever de não lesar a outrem, e aí se inclui a
responsabilidade por danos a vizinhos e a
terceiros, inclu in do-se, seg undO Carlos
Roberto Gonçalves F, "sanções civis e penais
previstas na l ei n. 5.194/66ICódigo de Ética,
que atualmente regula a profissão de enQenheiro. arquiteto e a~rônomo). na legislação penal (que prevê o crime de desabamento ou desmoronamento, no art. 256) e
na Lei das Contravenções Penais (que prevê
as contravençôes de desabamento e de perigo de desabamento, nos arts. 29 e 30),
além das sanções adm inistrativas pela construção de obra clandestina".
Em suma, em relação ao dono da obra,
a respo nsabi li dade do construtor é de
natureza contratual. Já em relação a terce iros, tal responsabi li dade é de cunho
extracontratual, também denominad a
responsabilidade aq uili ana.

v - O contrato de

constru~áo

e o Código de
Defesa do Consumidor

Com o advento do Cód igo de Defesa
do Consumidor Ilel 8.078/90), a disciplina
jurídica dos chamados contratos de construção enveredo u-se para outro rumo.
O artigo 3' daque le diploma legal define fornecedor como pessoa física ou jurídica que desempenl1a determinadas ativid ades, dentre as quais a construção.
Com isso, os contratos de construçào,
em que o fornecedor realiza sua atividade em benefício de outra pessoa (física
ou jurídica), a qual utiliza seus produtos
ou se rviços como destinatária final. enquadram-se perfeitam ente nas chamadas
relações de co nsumo.
Op. clt" p. 291

JURIS

Consoante e nsi na m e nto de Carlo s
Roberto Gonçalves 8, "desde a entrada em
vigor do Cód igo de Defesa do Consumidor,
as relações jurídicas entre as partes contratantes. dos contratos de empreitada. passaram a ser reguladas diretamente por aquele
diploma. sendo como que destacadas do
Código Civil. que só terá aplicaçâo subsidiá·
ria, desde que não contrari e norma ou principio do Código do Co nsumidor".
Nesse raciocínio. não há mais que se
qu esti onar sob re o fundame nto da responsab ilid ade civil na hipótese ora em
comentário, eis que o arti go 12 do COC é
taxativo, ao estatuir que o fabricante, o
produtor, o construtor.... respo ndem, independentemente da existência de culpa.
pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de
projeto, fabricação, construção ...
Novamente o CDC enfatiza a responsabilidade obj etiva, tal co mo no dispositivo acima citado. para o caso do fornecedor d e serviços. É esta a di cção do artigo
14 daquele Codex
O novo Cód igo Civil Ilei n' 10 -406/
2002), por sua vez, andou bem ao inserir
di spositivo especial. no tocante à obrigação de reparar o dano, ainda que não haja
cu lpa do ofensor, apenas levando em co nsideração a atividade por ele desenvolvida, notadamente quando a mesma implique em ri scos para o direito de terceiros.
Co m efeito, o arti go 927, parágrafo único,
do referido Codex. ass im veio dispor:
"Ar!. 927...
Parágrafo úni co. Haverá obrigação de
reparar o dano, independentemente de culpa. nos casos especificados em lei, ou quando a atividade no rma1m ente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza. risco para os direitos de outrem."
Relativamente à necessidade de existir
previsão legal para a objeti\ 'ação da responsabilidade, nenhuma novid ade. eis
qu e. realm ente, para se abstrair o elemento culpa na aferi ção dos pressupostos para
a reparação do dano. mi ster que o
ordenamento jurídico co ntenha disposição legal exp ressa neste sen tido.
Porém, o Código houve por bem positivar
a responsabilidade civil decorrente do risco
da atividade, nos termos da segunda parte
do palágrafo único, de seu artigo 927.
Portanto, se com a vigência dú Cód igo
do Consumidor j á se podia falar claramente na objetivação da responsabilidade civil
do construto r, mesmo porq ue expressamente prevista em seu bojo (artigos 12 e
14), agora, com o advento do novo Códi\!o
Civil. menos razão ainda para se suscitar
qualquer dúvida neste sentid o, inclusive
porque a atividade construtiva, sem sombra de dúvidas, in clui-se no rol daquelas
que expõem a risco o direito de terceiros.
Assim. deftui-se estar objetivada a responsabilidade civil do construtor tanto na empreitada de lavor londe tem destaque apenas o serviço prestado pelo referido profiSSional), quanto na empreitada mista, onde,
além do serviço, também existe fornecimento de material por parte do profiSSional.
Op. cil.. p. )00
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Por conta disso, a teoria das excludentes
de responsabilidade, extraída do Código Ci-

vil de 1.916, sofreu profundas modificações
e, evidentemente, cedeu passo àquela de-

corrente da lei consumerista. Segundo o
parágrafo 3o, do arti~0 12, do referido (ódiQO, o fabricante, o construtor, o produtor ou

importador só não será responsabilizado
quando provar: I) que não colocou o produ-

to no mercado; 11) que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

111) a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro. Ainda no coe, o artigo 14. paláQrafo 3°, preconiza que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: I) que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; 11) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

VI - Formas-de
responsabilidade do
construtor
A doutrina costuma subdividir as formas de responsabilidade do construtor.
No Direito Brasileiro, a construção de
obra particular ou pública, além das responsabilidades decorrentes do co ntrato,
pode implicar em outras para aquele profissional (pessoa física ou jurídica).
Dentre estas modalidades de responsabilidade, impõe-se destacar algumas, tais
como a responsabilidade pela perfeição da
obra, a responsabilidade pela solidez e
segurança da obra, a responsabilidade por
danos a vizinhos e terceiros e a responsabilidade ético-profissional.

Y'- r - l/espDnsallllidade pe/a
p er'eifãD da Dllra
Trata-se de um tipo de responsabilidade
que não se impõe constar do contrato, embora nos afigure tratar-se de responsabilidade contratual, já que é inerente ao vínculo
existente entre o construtor e o dono da obra.
De acordo com Hely Lopes Meirelles 9,
presume-se existir esse tipo de responsabilidade, uma vez que a construção civil é,
modernamente, mais do que mero empreend imento leigo, tratando-se de um processo técnico de alta especial ização, que
exige, além da peritia artisdos práticos do
passado, a peritia technica do profissional
da atualidade. Por isso, demanda-se do
profiSSional, além de conhecimentos técnicos, também noções de estética e arte.
O Código Civil revogado, em seu artigo
1.242, autorizava o cliente a rejeitar a obra
imperfeita ou defeituosa, ou a recebê-Ia com
abatimento no preço, se assim fosse conveniente ao mesmo (artigo 1.243). O novo
Codex, nesse aspedo, em nada inovou, nos
termos do que se conclUi pela leitura de
seus artigos 615 e 616, respedivamente.
Dessa responsabilidade, todavia, não
se exime o construtor, ainda que tenha
segUido orientações do proprietário, pois
sendo ele detentor de conhecimentos técnicos, não tem o dever de seguir recomendações de pessoa leiga, em especial quando disso possa advir defeitos na
Op. ciI., p. 256

edificação ou comprometimento à sua
segurança.
O Código do Consumidor regula a
responsabilidade pelas falhas construtivas nos artiQos 12 a 17 (defeitos) e nos
artigos 18 a 25 (vícios).
Quanto ao prazo de subsistência da
responsabilidad e por defeitos da obra, a
Lei Civil (tanto a antiga quanto a nova) é
omissa. Por isso, entendia-se que a. responsabilidade do construtor por defeitos
aparentes cessava com a entrega e o recebimento definitivo da obra. Em relação aos
defeitos ocultos, relegava-se o prazo à disciplina do artiQo 178, parágrafo 5", IV, do
Código Civil de 1.916, que estatuía ser de
06 (seis) meses a ação para haver o abatimento do preço da coisa imóvel, recebida
com vício redibitório, ou para rescindir o
contrato comutativo, e haver o preço pago,
mais perdas e danos, contados do recebimento definitivo do bem.
Ao advento do Código de Defesa do
Consumidor a questão passou a disciplinar-se de maneira diversa, já que o referido diploma legal estabelece o prazo de
90 dias para qualquer reclamação, seja
por vícios aparentes ou ocultos. No primeiro caso, o prazo inicia-se com a efetiva entrega da obra (artiQo 26, 11, e parágrafo 10). Para a segunda 11ipótese, tal
prazo é contado a partir do momento em
que se evidencia o defeito, nos termos
do artigo 26, 11 e parágrafo 3".

Y'-2 - l/espDnsallllidade pe/a
sD/idez e seguranfa da
Dllra
Hely Lopes Meirelles 10 define como
legal e de ordem pública a responsabilidade pela solidez e segurança da obra.
À luz do CódiQo Civil de 1.916, tal
modalidade de responsabilidade decorria da letra do artigo 1.245, que assim preconizava:
"Art. 1.245. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções con·
sideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante cinco anos, pela
solidez e segurança do trabalho. assim em
razão dos materiais, como do solo, exceto,
quanto a este, se, não o achando firme,
preveniu em tempo o dono da obra".
Ao advento do novo Código houve pequena, porém significativa, alteração na redação do dispositivo, o que culminou com
alQumas modificações no disciplinamento
da matéria, sobretudo no tocante ao prazo
de Qarantia, confirmando antiga tese acerca
da impOSSibilidade de sua diminuição, bem
assim no que se refere ao prazo para
propositura da ação contra o empreiteiro,
por vícios ou defeitos da obra.
A questão, com o inQresso do novo
Cód igo Civil no ordenamento pátrio, passou a ser disciplinada em seu artigo 618,
cuja dicção é a seguinte:
"Art. 618. Nos contratos de empreitada
de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responde, durante o prazo
10
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irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e
segurança do trabalho, assim em razão dos
materiais, como do solo."
Parágrafo único. Decairá do direito asseQurado neste artigo o dono da obra que
não propuser a ação contra o empreiteiro
nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes
ao aparecimento do vício ou defeito." (2rifamas).
Da leitura do dispositivo supra transcrito, infere-se que para a sua aplicação
demanda-se a concorrência simultãnea de
três situações concretas, a saber: a) a existência de contrato de empreitada com fornecimento de materiais; b) ser a obra considerada de vulto; c) o defeito ou fallla na
construção deve efetivamente ameaçar a
solidez e a segurança da obra.
Tal forma de responsabilidade recai ,
portanto, sobre o empreiteiro de materiais e de lavor (empreitada mista), que responde não somente pelos serviços prestados, mas também pela qualidade do material empregado na obra. Não se aplica,
portanto, aos contratos de e mpr eitada
puramente de lavor, em que o profissional responde apenas pelo seu trabalho.
De outra parte, a idéia de construção
de vulto corresponde aos edifícios e demais construções consideráveis, v.g. pontes, viadutos, etc.
Outrossim, a solidez e seQurança da
obra haverão de estar efetivamente
ameaçadas, importando em ruína, destruição e perecimento do empreendimento.
Contudo, vem se admitindo também a simples ameaça de ocorrência de tais situações (RTJRS 84/411). Pelo que nos demonstra Caio Mário da Silva Pereira li, ainda sob
a luz do Código Civil revogado "não cobre
a responsabilidade do arl. 1.245 o aparecimento de qualquer defeito, pois que em
toda obra humana não se pode impor o
requisito da perfeição. Somente aq lleles
que põem em risco a solidez e segurança
da obra contratada".
Destarte, faltando algum dos requ isitos supra elencados, exclui-se a hipótese
do regime do referido artigo 618 do novo
Código Civil, correspondente ao artigo
1.245 da antiga Lei.
A doutrina costuma definir como excepcional este tipo de responsabilidade.
No tocante a vícios de construção, o
Superior Tribunal de Justiça f irmou entendimento que existem duas espéCies de prazos que delimitam a responsabilidade civil do construtor, sendo o primeiro o ' prazo de garantia" da obra. e o segundo o
"prazo de prescrição' para o exercício do
direito subjetivo de ação contra o mesmo
(REsp. 95.073022/SP, ReI. M in. Waldemar
Zveiter, DJU de 24.06.96, p. 22.755).
Por isso, segundo o entend imento
daquela Corte, ainda sob o pálio da legislação revoQada (Código Civil de 1.916}, o
prazo de garantia seria de 5 anos, sendo
previsto no art igo 1.245 daquele diploma
leQal, enquanto o prazo de prescrição seria de 20 anos, nos termos do artigo 177
do Código Civil daquele Estatuto.
n
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Tal entendimento, inclusive, deu ensejo à edição da Súmula 194 do Superior
Tribunal de Justiça, que assim verbera:
"Prescreve em 20 anos a ação para obter,
do construtor, indenização por defeitos
da obra". Vale ressaltar, ainda, que em
julgamento do 5TJ, de Dezembro de 1.999
(Resp. 51.169-5P), ficou assentado que o
prazo de 20 anos não é válido para qualquer defeito, mas somente para aqueles
que ponham em risco a solidez e a segurança da obra.
Ao advento do novo Cód igo Civil, pelo
menos no tocante ao prazo de garantia
da obra, não houve qualquer alteração.
Com efeito, pela nova dicção do texto,
conti nua o mesmo sendo de 05 (cinco)
anos. No entanto, a nova lei veio acabar
com antiga celeuma em torno da questão
relativa à possibilidade de restrição do referido prazo, estatuindo que o mesmo é
irredutível, o que denota que o dispositivo é de ordem pública, portanto
insuscetível de transação entre as partes.
De outro turno, as críticas que mereciam a parte final do artiQo 1.245 do CódiQo
antigo não podem mais subsistir. O dispositivo assegurava ao construtor eximirse de responsabilidade quanto ao solo
sobre o qual a obra fosse edificada, quando, não se achando aquele firme, prevenisse em tempo o proprietário.
A propósito, entendíamos absurda tal
ressalva, quando na verdade ao profissional impõem-se deveres éticos e de observância de regras técnicas, os quais permitem ao mesmo, verificada aquela situação
(ausência de firmeza do solo), recusar-se
ao desempenho da tarefa_ Portanto, ainda que seguindo orientações do proprietário, se o construtor executasse a obra
em solo defeituoso, deveria responder
pelos danos causados a terceiros.
Nosso legislad or, em lapso de extrema felicidade, e imbuído do mais absoluto senso de razoabilidade, entendeu por
bem acabar com a sobredita ressalva, de
tal sorte que, pelo novo Codex, o empreiteiro nâo mais se eximirá de responsabilidade quanto ao solo, ainda que tenha
advertido o dono da obra, podendo, se
for o caso, até mesmo -recusar-se a
executá-la.
No que conce rne à natureza da responsabilidade civil, no prazo de garantia
a mesma é objetiva, ou seja, o construtor
responde independentemente de culpa,
que no caso é presumida, motivo pelo qual
o proprietário poderá exigir-lhe a obrigação de fazer reparos na obra.
O novo Código, nesse aspecto, inseriu
o parágrafo único no artigo 618, estatuindo
que "decairá do direito assegurada neste
artigo o dono da obra que não propuser a
ação contra o empreiteiro, nos 180 (cento
e oitenta) dias seguintes ao aparecimento
do vício ou defeito".
Bem por isso, assim que detectado o
defeito, o qual coloque em risco a solidez e segurança da obra, o proprietário
terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
para reclamar seu direito, devendo nesse
interregno propor ação contra o emprei-

teiro, visando o reparo da obra. Todavia,
poderá o pedida do proprietário representar efetiva condenação em face do
construtor, na órbita da responsabilidade civil, hipótese em que o prazo será de
prescrição, regulando-se pelo disposto
no artigo 189 do novo Código Civil. Nessa situação, o dono da obra terá o prazo
de 10 (dez) anos para a propositura da
açao de reparação de danos, a contar do
dia em que surgiu o defeito, nos termos
do que dispõe o artigo 205 do aludido
Estatuto.
Em suma, o prazo qÜinqüenal, previsto
no artigo 618 do Código Civil (artigo 1.245
do Código antigo), segundo a maciça maioria de doutrinadores, amparada pela jurisprudênCia pátria, é de ~arantia. e não de
prescrição. Bem por isso, a falta de solidez
ou de segurança da obra, manifestada dentro do lapso temporal de 05 (cinco) anoscontados de seu efetivo recebimento -, acarreta a responsabilidade do construtor, cuja
culpa, nesta situação, é presumida.
Contudo, o direito de reclamar judicialmente o reparo dos defeitos da obra,
nos moldes do parágrafo único do referido artigo 618, subiste pelo prazo
decadenCial de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar do aparecimento do vício, cabendo ao proprietário, se assim entender por bem, optar pelo pedido de reparação de danos em face do construtor e
demais participantes do empreendimento, pretensão esta que deverá ser
deduzida no prazo prescricional de 10
(dez) anos, cujo termo inicial é a data do
sur~imento do defeito, neste caso revelando-se impreSCindível a comprovação
de culpa do responsável.

VI.3 - Responsabilidade por
danos a vizinhos e a
terceiros
Com relação aos danos provocados a
vizinhos, entende-se que deverão ser reparados por quem os causa e por quem
aufere os proveitos e benefícios da obra.
Conforme o escólio de Hely Lopes
Meirelles IZ, essa responsabilidade é independente de culpa do proprietário ou do
construtor, já que não se oriQina da
ilicitude do ato de construir, mas sim da
lesividade do fato da construção. Tratase, portanto, de responsabilidade sem
culpa (novo Código Civil, arl. 1.277).
Provada a lesão, e desde que decorrente ela da construção vizinha (nexo de
causalidade), configura-se a responsabilidade, que no caso é solidária entre o construtor e o beneficiário da obra, impondolhe, portanto, o dever de reparação.
O proprietário, porém, tem ação regressiva contra o construtor, se os danos
decorreram de culpa de sua parte (imprudência, neQligência e imperícia).

Yf.4 - HesptlHsafllfídade ptl,
dantls a 'en'el,tls
Nos casos de danos causados a terceiros, em decorrência de obra ou constru12
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çao, a apuração de responsabilidade cai
na vala comum da indenização civil. baseada na culpa aquiliana (art. 186 c/c art. 927,
ambos do novo Código Civil).
Assim, nos casos, por exemplo, de desabamentos, quedas de materiais, obstruções, etc, em que o prejudicado é terceiro
não vizinho, a apuração da responsabilidade demanda a concorrência dos requisitos da ação ou omissão ilícitas, da culpa
do agente, da existência do dano e do nexo
de causalidade.
Neste caso, a responsabilidade, de início, deverá recair exclusivamente sobre o
co nstrutor, com ele se solidarizando o
proprietário somente se houver confiado
a obra a pessoa não habilitada para a con secução de trabalhos de En~enharia e Arquitetura_

Yf.5 - HesptlHsaflllldade
p,tlFlssltlnal

é';~tI

Afora as formas de responsabilidade
acima elencadas, a atividade construtiva
pode gerar a chamada responsabilidade
ético-profissional, que recairá sobre o autor do projeto, sobre o seu executor, e também sobre os fiscais e construtores da obra.
Pondera Hely Lopes Meirelles 1.J que
essa responsabilidad e deriva de imperativos morais, de preceitos regedores do exercício da profissao e do respeito mútuo entre profissionais e suas empresas.
Como exemplo dessa modalidade de
responsabilidade, podemos mencionar as
condutas contrárias aos preceitos constantes do respectivo Códi~o de Ética Profissional, merecendo destaque o pláQio de projeto, a usurpação de projeto e a alteração
de projeto, que inclusive podem tipificar o
crime de violação de direito autoral, previsto no artigo 184 do Códi~o Penal, tudo isso
sem prejuízo das sanções civis e administrativas previstas na lei de proteção dos direitos autorais (Lei 9.610/98).
13
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(') Advogado da CAIXA
em Ribeirão Preto/SP
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