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Po l í t i c a

Pa r e c e r
reg ulamenta
greve de
serv idores
Raquel Ulhôa
De Brasília

O senador Romero Jucá (PMDB-
RR) apresentou à comissão mista
criada para propor a regulamen-
tação da Constituição projeto de
lei que disciplina o direito de gre-
ve dos servidores públicos, que
não conta com apoio do Planalto.

Senadores governistas recebe-
ram sinalização da Casa Civil da
Presidência da República de que, a
um ano das eleições, o momento
não é oportuno para aprovar o pro-
jeto, embora o direito de greve do
servidor público esteja previsto no
artigo 37 da Constituição e até hoje
não esteja regulamentado.

Jucá disse que o texto é equili-
brado e moderno e teve como ba-
se, em boa parte, projeto do líder
do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira
(SP). Alegando que gostaria de re-
ceber sugestões dos governos e
das entidades da categoria, pro-
pôs a concessão de vista coletiva
ao seu parecer e a votação foi pro-
telada em duas semanas.

Jucá considera rígidas as regras
do projeto, como, por exemplo, a
exigência de que pelo menos 60%
do total dos servidores fiquem
em atividade, durante greve em
serviços públicos ou atividades
estatais essenciais (definidas na
proposta). Quando se tratar de
atividade de segurança pública,
tem que ficar trabalhando um
percentual mínimo de 80%. Em
caso de greve em serviços não es-
senciais, o percentual é de 50%.

Pelo projeto, 22 atividades são
definidas como essenciais: assis-
tência médico-hospitalar e ambu-
latorial, distribuição de medica-
mentos de uso continuado pelo
Serviço Único de Saúde, pagamen-
to de benefícios previdenciários, o
tratamento e o abastecimento de
água, captação e o tratamento de
esgoto e lixo, vigilância sanitária,
produção e distribuição de energia
elétrica, gás e combustíveis, guarda
de substâncias radioativas, necrop-
sia e exame de corpo de delito, se-
gurança pública, defesa civil, con-
trole de tráfego aéreo, transporte
coletivo, telecomunicações, servi-
ços judiciários e do Ministério Pú-
blico, Defensoria Pública, defesa
judicial da União, dos Estados e dos
municípios, arrecadação e fiscali-
zação de tributos, serviço diplomá-
tico, serviços vinculados ao proces-
so legislativo, processamento de
dados ligados a serviços essenciais
e operação do sistema financeiro.

Outro ponto que Jucá cita como
rígido é a proibição de greve de in-
tegrantes das Forças Armadas e das
polícias militares e corpos de bom-
beiros. Entre os efeitos imediatos
da greve, está a suspensão do paga-
mento da remuneração correspon-
dente aos dias não trabalhados.

C o n g re s s o Proposta de senador pemedebista atualiza lei de defesa do consumidor, promulgada em 1990

Código propõe mudança no comércio eletrônico
RUY BARON/VALOR - 03/09/2013

Ricardo Ferraço: “Incorporamos regras para um consumo que, há 23 anos, não estavam presentes no mercado”

Raquel Ulhôa
De São Paulo

O consumidor que fizer uma
compra à distância, como pela in-
ternet, terá 14 dias para desistir da
operação, a partir do recebimento
do produto, se a proposta de atua-
lização do Código de Defesa do
Consumidor (CDC) apresentada
nesta quinta-feira pelo senador Ri-
cardo Ferraço (PMDB-ES) tornar-se
lei. Entre outras inovações, a pro-
posta prevê medidas para comba-
ter o superendividamento do con-
sumidor, como dar poder para um
juiz fixar um plano de pagamento,
com parcelas menores, prazo
maior e juros reduzidos, caso o cre-
dor não concorde em repactuar as
dívidas de forma conciliatória.

A introdução de regras no co-
mércio eletrônico é considerada a
principal necessidade do código,
promulgado em 1990. "Incorpora-
mos na proposta temas importan-
tes, que há 23 anos, à época em que
o código foi elaborado, não esta-
vam presentes no dia a dia do mer-
cado de consumo, como o comér-
cio eletrônico, que era irrelevante e

hoje é uma plataforma muito utili-
zada por um conjunto amplo de
brasileiros", disse Ferraço.

Após apresentação do parecer
na Comissão Interna de Moderni-
zação do CDC, foi concedido prazo
de vista coletiva e a votação deverá
acontecer em duas semanas. Após
aprovação na comissão, os proje-
tos irão direto ao plenário do Sena-
do. Ferraço informou que o presi-
dente da Casa, Renan Calheiros
(PMDB-AL), quer incluir na pauta
de votações até o fim do ano.

Pelo parecer, no caso das com-
pras à distância, o juiz poderá apli-
car o chamado “follow the money”
(siga o dinheiro, em português)
aos sites, determinando a suspen-
são dos pagamentos e das transfe-
rências financeiras para o fornece-
dor do comércio eletrônico. Pode-
rão ser também bloqueadas as
contas bancárias do fornecedor,
caso ele não cumpra a ordem de
suspender as vendas no site. O pro-
jeto prevê várias obrigações do si-
te, como informar, em local de fá-
cil visualização, dados do fornece-
dor e mantenedor e preço total do
produto ou serviço, incluindo tri-

butos e despesas com frete.
Ferraço mantém, em projetos

separados, as sugestões de regras
para comércio eletrônico, de
ações para combater o superen-
dividamento do consumidor e

de medidas para dar prioridade
ao processamento e julgamento
das ações coletivas, que foram
apresentadas por uma comissão
de juristas que estudou as altera-
ções necessárias ao código.

Além desses temas, o pemede-
bista incluiu um projeto que pre-
vê o fortalecimento dos Procons
e outro que trata da publicidade
destinada ao público infantil, pa-
ra estipular casos de anúncios

abusivos. O projeto também pre-
vê medidas de estímulo ao con-
sumo sustentável, incentivando
a redução da produção de resí-
duos e emissões poluentes.

Para fortalecer os Procons, a
proposta aumenta o prazo de re-
clamação em caso de defeito (de
90 para 180 dias para produtos du-
ráveis e de 30 para 60 dias para
produtos não duráveis), dá poder a
esses órgãos para aplicar medidas
corretivas, como determinar a
substituição ou reparação do pro-
duto com vício e a devolução do di-
nheiro, com possibilidade de im-
posição de multa diária, em caso
de descumprimento.

Em relação à publicidade infan-
til, ela é considerada abusiva quan-
do se aproveita da "deficiência de
julgamento e experiência, promo-
va discriminação em relação a
quem não seja consumidor do
bem ou serviço anunciado, conte-
nha apelo imperativo ao consumo,
estimule comportamento social-
mente condenável ou, ainda, em-
pregue criança ou adolescente na
condição de porta-voz de apelo ao
c o n s u m o" .
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