
Estão abertas as inscrições para
o Seminário de Compras Públi-
cas Sustentáveis do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), que acon-
tece no dia 28 de maio, das 14h
às 18h. O seminário oferece 250
vagas a gestores e demais intera-
dos. O objetivo é fomentar atua-
ção em equipe e uniformizar
procedimentos de licitações pú-
blicas. As inscrições vão até 23
de maio, e poem ser feitas exclu-
sivamente por meio de formulá-
rio eletrônico. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelos te-
lefones (XX-61) 3319-9218 e
3319-9638. ■ Redação

A OAB SP obteve na Justiça Fe-
deral liminar contra o exercício
ilegal da advocacia promovido
por empresa sem advogados em
seus quadros e que oferece servi-
ços jurídicos. Segundo a deci-
são, “o perigo de dano irrepará-
vel ou de difícil reparação evi-
dencia-se pela prestação de ser-
viços por profissionais não habi-
litados, colocando em risco inte-
resses jurídicos de várias pes-
soas orientadas indevidamente.
Daí a necessidade de interrup-
ção da atividade.” ■ Redação

A volatilidade da “indústria”
de danos morais está colocan-
do os escritórios de advocacia
em alerta. O motivo está na
grande diversidade de decisões
judiciais, que deixa uma zona
cinza no cálculo de riscos. E a
prerrogativa de buscar indeni-
zação por abalos à honra, boa-
fé subjetiva ou dignidade vem
atraindo cada vez mais consu-
midores insatisfeitos com com-
pras ou serviços.

Para ter uma medida da força
dessa onda, o escritório Viseu Ad-
vogados, de São Paulo, realizou
um estudo com mais de seis mil
casos de sua carteira de clientes,
de uma janela de cinco anos, que
inclui grandes varejistas de ele-
troeletrônicos, e verificou que
em 90% os consumidores pedem
a compensação, ainda que o nexo
de causalidade pareça evidente.

“Frequentemente, o Judiciá-
rio condena a empresa em dano
moral, sem que efetivamente o
tenha ocorrido, assim como dei-
xa de condenar em casos em
que, de fato, há dano”, diz Ri-
cardo Motta, responsável pela
pesquisa. “O consumidor cria a
falsa ideia de que houve tal tipo
de dano e, hoje, pode buscar in-
denização por dano moral mes-
mo quando só aconteceu um dis-
sabor numa relação comercial.”

Casos do gênero, afirma Mot-
ta, podem levar ao surgimento
de uma “indústria” de danos
morais. “Há advogados que se

beneficiam estimulando o con-
sumidor a tomar uma medida ju-
dicial.” A preocupação é com-
partilhada por Gustavo Gonçal-
ves Gomes, sócio do escritório
Siqueira Castro. “No intuito de
punir, o Judiciário acaba conde-
nando as empresas em valores
exorbitantes, enriquecendo de
forma indevida o consumidor.”

Loteria de ações
O fato de os valores estipulados
como compensação variarem
muito dificulta a atuação dos ad-
vogados e os têm levado a reco-
mendar aos clientes que evitem
o início das ações, em vez de
considerá-las risco do negócio.

As decisões têm proporciona-
do pagamentos na casa de R$
1.000, conta Rodrigo Ribeiro,
sócio da Barros Ribeiro Advoga-
dos, mas o pleiteante costuma
solicitar volumes bem maiores,
na casa dos R$ 20 mil. “Em me-
tade dos casos, o consumidor ga-
nha indenização”, conta Ribei-
ro que, neste ano, recebe cerca
de cinco queixas por semana.
“Não há uniformidade de deci-
sões. Varia conforme o estado e
o juiz. Por isso, estimulam ‘lote-
ria’ de ações”, avalia Gomes. “A
Constituição de 1988, o Código
de Defesa do Consumidor, de
1990, e o surgimento dos juiza-
dos especiais, em 1995, deram
força.” Isso explica o fato de as
ações terem aumentado desde
2000. “Nos últimos cinco anos,
o fortalecimento da atuação do
Ministério Público aumentou a
dor de cabeça das empresas.”

Problemas num clique
O ímpeto dos consumidores por
compensações desse gênero ga-
nhou força com a disseminação
do comércio eletrônico, concor-

dam os especialistas ouvidos pe-
lo BRASILECONÔMICO . “As varejis-
tas vendem muito por internet,
mas ainda não encontraram so-
luções de logística para apoiar
essa expansão”, explica Rodri-
go Ribeiro, que atende uma re-
de varejista. E quem compra
por internet sabe que é muito
comum o produto não chegar

no prazo combinado. “Daí, as
empresas dão uma resposta-pa-
drão. Depois perdem o prazo de
novo”, diz Ribeiro. Os consumi-
dores se irritam e pedem a devo-
lução do montante pago em do-
bro. “Finalmente, chegam à Jus-
tiça quando estão cansados.”

Com a imprevisibilidade dos
resultados nesse tipo de desdo-
bramento, as bancas passaram
a orientar as empresas a evitar
problemas em vez de esperar pa-
ra resolvê-los. “As empresas
tentam se adequar”, diz Ribei-
ro. “É melhor tentar resolver
antes que o consumidor chegue
à Justiça”, concorda Gonçalves
Gomes. “Vale a pena criar proce-
dimentos internos para evitar
que os conflitos se estendam de-
mais”, conclui Motta. ■

A comissão de reforma do Códi-
go Penal decidiu trazer ao texto
do anteprojeto que será entre-
gue ao Senado diversas condu-
tas previstas em tratados inter-
nacionais sobre os direitos hu-
manos. Atualmente, a maioria
dessas condutas está prevista
no Estatuto de Roma, tratado
do qual o Brasil é signatário e
que instituiu o Tribunal Penal
Internacional. O objetivo do no-
vo código é incluir essas condu-
tas na legislação brasileira para
evitar que o Brasil fique sujeito
a julgamento em tribunal inter-
nacional. ■ Redação
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“Embora as empresas tenham
interesse em contentar os
consumidores, elas também
querem se alinhar com o que
realmente acham correto”

Compras
públicasmais
sustentáveis

DIREITOS HUMANOS

As empresas
encaravam as ações
como um risco do
negócio. Mas elas
vão além do prejuízo
financeiro, pois
arranham a imagem

Justiça proíbe
serviçojurídico
sem advogado

GustavoGomes,doSiqueiraCastro,dizqueémelhorevitarações

Escritórios de advocacia veem aumento das demandas de consumidores por
indenização em casos como atraso na entrega de produtos comprados pela internet

Novo Código
Penal prevê
o que é crime

Fonte: advogados

EVITE PEDIDOS 
DE INDENIZAÇÃO

Medidas para prevenir 
dano moral

    Analise as origens das reclamações 

    Adeque e aperfeiçoe os procedimentos 
de atendimento aos consumidores

    Cumpra os prazos ou mude-os

    Revise as políticas de acordos e as 
campanhas de encerramento de ações

    Crie comitês internos para discutir 
ações judiciais e administrativas

    Crie um comitê de integração entre as 
áreas da empresa 

    Avalie o cumprimento das obrigações da 
empresa 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 28.




