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» MARILENA LAZZARINI 
Coordenadora-executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

» WALTER MOURA
Advogado, diretor secretário-geral do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (Brasilcon)

Direitos da cidadania com
prazo de validade reduzido?

Aeroporto
» Só a decolagem está

liberada no aeroporto de
Cascavel. A qualquer
momento, o tempo piora e
operações são suspensas.
Há dificuldades de voos,
que são realizados com
segurança. É por isso que
se recomenda contatar
pelo telefone e se informar
a que horas sai ou chega o
voo desejado.

Tempestade
» Serra gaúcha passa

perigos, com tufão de
120km/h em muitas
cidades. O Rio dos Sinos
encheu, invadiu terras e
multiplicou os problemas
para o outrora pacato Rio
Grande do Sul.

Tristeza 
» Peixes como robalo e

salmão são criados no
Brasil. Ficam adultos, sem
o menor contato com água
salgada. Crescem com
vitaminas e remédios para
aumentar o peso e podem
fazer mal aos
consumidores. 

Chorume
» Jogar lixo em lugares

impróprios prejudica a
terra. O chorume se
mistura com pontos de
água. Contamina o lençol
freático. Falta cuidado. O
lixo deve ser colocado em
regiões onde não vá influir
sobre a terra. Há mais de
cinco anos o Brasil não 
dá a importância devida
ao assunto.

Coleta de esgoto
» No Brasil, 3,5 milhões de

pessoas vivem sem
controle de esgoto. A
maioria corre a céu
aberto. Quarenta e quatro
por cento dos domicílios
têm acesso à rede. No
Brasil, 32,2 milhões
vivem sem coleta de lixo.
Só em Rondônia, 1,5
milhão de famílias não
têm coleta de lixo. Do seu
lado, a telefonia cresceu
tanto que, apesar dos
defeitos, há até três
telefones por pessoa.

Caminhões 
do governo
» Velhos e sem revisão, os

caminhões provocam
desastres nas estradas.
Nenhum desses veículos
está em forma técnica para
funcionar. Quando vão
fazer uma curva,
ultrapassagem ou andar
em frente, até mesmo
dentro do Distrito Federal,
provocam acidentes e
paralisam o trânsito. O
governo, por sua vez, leva
feridos para os hospitais.
São tantos que a nem
todos é possível atender.

José Fernandes
» Morreu José Fernandes,

companheiro de Juscelino
Kubitschek. Era o homem
que controlava as
repartições. Veio do Le
Bec Fin do Rio. Viveu anos
no Distrito Federal.
Afastado do trabalho,
residia numa cidade do
DF, fora do Plano Piloto,
onde sempre recebia os
amigos que soube fazer
em todo o Brasil.

Postura
» Mais uma vez, quem perde

é o contribuinte. O tempo
e dinheiro empenhados
em campanhas infrutíferas
são um abuso que o eleitor
não merece assistir. O fato
de o TSE prorrogar o prazo
de julgamento de
candidaturas barradas só
adia o problema. Não
resolve. A democracia está
nas mãos do TSE.

Novidade
» Com a vida na palma da

mão. Esse é o destino do
aposentado. O INSS se
prepara para implantar o
sistema de
reconhecimento do
usuário com a leitura da
mão. Depois de
cadastrado, todas as
vezes que for receber o
pagamento é só pousar a
mão no equipamento.
Quem tiver
impossibilitado de se
locomover, uma
procuração resolve.
Como acontece
atualmente.

“Não me sequestre. 
Sou professora.”
» Adesivo em carro que circulava pela W5 Sul.

A frase que foi pronunciada

Dez alunos, quatro
médicos e um detento

Em Sorocaba, no interior de São Paulo, o presidente Lula
acertou. Ele inaugurava o câmpus da Universidade Federal de
São Carlos. Disse que um preso custa mais que um aluno. O as-
sunto vai e volta, mas não se resolve. Há estados brasileiros em
que um aluno custa até 10 vezes menos que um preso. São ne-
cessários quase três salários mínimos para manter um crimino-
so atrás das grades. Se o custo de um preso pudesse ser base para
o valor que se dá aos que produzem, não seria absurdo dizer que
com o montante usado para sustentar cada interno daria para
formar quatro médicos. A sociedade banca a falta de políticas
públicas. Valem os projetos do Ministério da Justiça e o esforço
de ONGs sérias que propõem o resgate dos vulneráveis pela arte.
Por mais programas que se façam, os presos que voltam às ruas
não entendem a vantagem de se trabalhar para ganhar uma mi-
séria. Raras vezes o crime não compensa. É hora de pensar não
só em quanto custa formar um cidadão, mas no futuro que va-
mos deixar para os nossos netos. (Circe Cunha)

A
movimentada agenda
eleitoral da América do
Sul neste ano, com reno-
vação política no Uru-

guai, Chile, Colômbia e, agora,
no Brasil e na Venezuela, evi-
dencia a fragilidade da semide-
mocracia no país de Hugo Chá-
vez. A despeito de seguir rigo-
rosamente o calendário eleito-
ral desde que assumiu a Presi-
dência, há 10 anos, Chávez pro-
moveu mudanças nas regras
eleitorais que garantem seu
domínio na Assembleia Nacio-
nal e no Judiciário, quase intei-
ramente nomeado por parla-
mentares da base governista. O
controle do governo nos pode-
res constituídos permite a per-
seguição judicial das principais
lideranças da oposição, assim
como de empresários que ou-
sam desafiar as diretrizes eco-
nômicas do governo. As orga-
nizações da sociedade civil,
que garantem a participação
política da população e a vigi-
lância sobre um governo, como
imprensa, sindicatos e entida-
des do terceiro setor, também
foram esvaziadas.

Entidades engajadas na de-
fesa de direitos humanos têm
sido duramente reprimidas pe-
lo governo Chávez. Algumas
dessas organizações foram acu-
sadas de cumplicidade com
subversivos. O governo tam-
bém tentou impedir a partici-
pação de ONGs em fóruns in-
ternacionais quando recebes-
sem financiamentos do exte-
rior, prática procurada pelas en-
tidades que buscam maior in-
dependência política. A im-
prensa igualmente tem sido
atacada abertamente. O gover-
no abusou dos controles esta-
tais sobre frequências de trans-
missão por meio de ameaças ou
punições aos canais que te-
nham programação mais crítica
e favoreceu canais estatais ou
comerciais que abrem mão de
criticar o governo de forma mais
dura. Dos 12 canais atualmente

em operação na TV aberta, seis
pertencem diretamente ao go-
verno. As mais importantes re-
des de TV do país, Globovisión e 
RCTV, foram fechadas e seus
proprietários perseguidos pelo
governo como criminosos. 

A instabilidade jurídica im-
pacta diretamente na iniciati-
va privada. Contratos firma-
dos, com frequência, não são
cumpridos. Apenas no fim de
2009, foram fechados sete pe-
quenos bancos e uma segura-
dora, presos vários de seus ad-
ministradores e transferidos
ativos para bancos estatais.
Grandes bancos estrangeiros
também foram ameaçados e
alguns dos mais importantes
encerram as operações no país,
reduzindo a geração de divisas
e causando desemprego. No
setor de abastecimentos, além
das nacionalizações muitas
vezes não serem compensa-
das, foram estabelecidos 
requisitos de produção e tetos
para preços dos produtos, 

desestimulando a produtivi-
dade e o desenvolvimento.
As interferências que distor-
cem decisões de investimen-
to e  consumo prejudicam
ainda a capacidade de plane-
jamento de pequenos e mé-
dios comerciantes.

Pesquisa  real izada este
ano mostrou que 74% da po-
pulação venezuelana é con-
tra as estatizações. A rejeição
foi justificada por dois fato-
res em especial: o fato de o
governo não compensar os
empreendedores  que têm
bens assumidos e principal-
mente a má gestão das em-
presas nacionalizadas. En-
quanto a gestão ideologizada
da maior empresa do país, a 
PDVSA, gera dívidas bilioná-
rias à União, o governo utili-
za reservas para financiar go-
vernos politicamente alinha-
dos, ignorando o impacto so-
cioeconômico gerado pelos
maus resultados econômicos
que se acumulam.

A adoção de um modo mais
liberal traria diversas vanta-
gens econômicas para as famí-
lias venezuelanas, além de in-
centivar o crescimento do país
— que está desalinhado em re-
lação ao bom desempenho la-
tino-americano. Crescimento
e integração liberais signifi-
cam que o governo reserva a
quase totalidade dos investi-
mentos produtivos ao setor
privado. Nesse modelo, não é
função do Estado escolher os
setores em que o capital priva-
do (doméstico e estrangeiro)
será investido. No formato li-
beral, o governo não proí-
be nem cria sobretaxas para
importações, que só ocorrem
quando o produto importado
é mais barato e/ou de melhor
qualidade do que o similar na-
cional. A população sairia ga-
nhando, pois não sofreria com
congelamentos de preços ou
manipulação cambial e os em-
presários locais ou estrangei-
ros não seriam ameaçados.

C
ertas coisas são conside-
radas insuperáveis em
matéria de defesa do con-
sumidor. Uma delas é que

há prazos determinados para o
exercício dos direitos, prazo es-
se que é fixado por lei. No voca-
bulário jurídico, isso se chama
prescrição. De modo geral, é
com base nela que consumido-
res, advogados, defensores pú-
blicos e promotores públicos
podem “ir à Justiça”, decidindo
se vão ou não ingressar com
ações judiciais.

Como está definido em lei,
todos ficam seguros de que, se o
prazo foi atendido, o direito ain-
da tem aproveitamento. Se o ci-
dadão deixa o prazo fluir, e nada
faz, faz sentido o jargão de que
“o direito não socorre aos que
dormem”. Essa regra traz a to-
dos o conforto a que chamamos
de “segurança jurídica”.

Daí porque, tal qual o título
deste pequeno artigo, temos
prazo determinado para exercer
nosso direito de cidadania. Na
dinâmica das ações judiciais, é a
partir das leis que credores e de-
vedores calculam, por exemplo,
se vão ter que responder ou não
por dívidas. A fixação de prazo
legal para o exercício de um di-
reito (por intermédio de uma

ação judicial) é justa porque
não deixa que uma pessoa res-
ponda eternamente.

Agora, prestes à data em que
o Código de Defesa do Consu-
midor comemorará 20 anos, o
consumidor corre o risco de so-
frer pesado golpe em suas ga-
rantias. Pela primeira vez, os
bancos querem reduzir o prazo
de validade de nossa cidadania,
ao limitar que as ações civis pú-
blicas versando sobre os direi-
tos do consumidor tenham um
prazo máximo de cinco anos
para serem ajuizadas.

O prazo de cinco anos, visto
rapidamente, pode parecer ra-
zoável, especialmente sob o ar-
gumento de que, hoje em dia,
com a internet e os avanços de
comunicação, prazos de 10 ou 20
anos seriam bastante alongados.

Apesar de sedutor esse argu-
mento, deve haver limites. De-
vemos respeitar as leis brasilei-
ras e o direito adquirido das
pessoas que, no passado, fo-
ram à Justiça com os prazos en-
tão vigentes no Código Civil.
Isso acontece, na vida real, e
está sendo discutido no Supe-
rior Tribunal de Justiça, afetan-
do a todos os brasileiros.

Os conhecidíssimos planos
econômicos de quando o Brasil

não possuía moeda estável aca-
baram por afetar consumidores
que tinham dinheiro na pou-
pança. Quando os planos trans-
formaram uma moeda em ou-
tra (exemplo: quando foi criado
o cruzado novo, nos idos de
1989), o montante aplicado na
poupança foi diminuído pelo
cálculo de conversão da moeda.
Isto é, as aplicações ficaram cer-
ca de 20% menores do que real-
mente valiam.

Cada um de nós tinha, desde
que afetados pela perda, o pra-
zo de 20 anos para reclamar. O
mesmo direito era estendido ao
Ministério Público e às defen-
sorias, que também fizeram
centenas de ações civis públi-
cas buscando esse direito dos
cidadãos no prazo fixado pela
lei, isto é, de 20 anos. Tanto é
que este jornal e vários outros
canais de mídia anunciaram
com intensidade que o direito
de rever os planos “prescreveu”,
no caso do cruzado novo (Pla-
no Verão), em 2009.

Tais planos já foram conside-
rados devidos aos consumido-
res em todas as instâncias do
Poder Judiciário, inclusive no
Superior Tribunal de Justiça e
no Supremo Tribunal Federal.
Não podem os bancos suprimir

o valor real do patrimônio do
consumidor, especialmente em
matéria de poupança, que é um
bem de família e da economia
popular inestimável.

Mas, agora, 20 anos depois,
quando vários consumidores,
promotores de justiça, defenso-
res públicos e advogados já ajui-
zaram tais ações buscando re-
verter uma situação injusta, vi-
mos a notícia de que, depois do
jogo encerrado, o prazo prescri-
cional das ações coletivas será
reduzido para cinco anos. 

O mais grave, nesse caso, é
tentar aplicar um entendimen-
to atual que vincule e alcance
situações passadas. Se esse en-
tendimento vingar — e esta-
mos confiantes que não —, ele
ao menos só poderá afetar si-
tuações futuras. A nova regra,
na verdade, só poderia ser apli-
cada se houvesse uma lei espe-
cífica determinando que as
ações coletivas e públicas têm
prazo de até cinco anos para
serem ajuizadas. Mesmo as-
sim, nesse caso, a lei não afeta-
ria as situações passadas. Co-
mo pode, então, uma decisão
judicial fazer isso? Na verdade,
parece que nossa cidadania es-
tá com prazo de validade dimi-
nuído! Vamos ficar atentos.

Resultados econômicos
ruins impactam no

campo social
» CARLOS PIO 

Professor de política internacional da Universidade de Brasília (UnB)

A notícia sobre a pintura da escola classe da SQ 107 não
agradou ao sr. Efigênio José Souto, que foi o autor da obra. Já nos
telefonou esclarecendo que a pintura plástica requer mais de oito
demãos, eis porque tanta gente pintou durante tanto tempo. Está
esclarecido. (Publicado em 13/3/1961)
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