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‘Espiões’ levaram
570paraacadeia

Cada vez mais o brasileiro vai
se habituando aos chamados
acidentes de consumo. E a co-
brarosprejuízos.Éumdadopo-
sitivoporquemostramaturida-
desocial e consciência arespei-
to dos direitos básicos do cida-
dão, quando ofendido por uma
falha de produto ou prestação
de serviços.
Os exemplos mais fáceis pa-

ra caracterizar acidentes de
consumosãoosaparelhosdete-
lefonescelularesquetêmexplo-
didonosbolsosdeseusproprie-
tários. Em tese, uma falha des-
tas pode caracterizar um aci-
dente de consumo, já que, se
nãohouverqualquerinterferên-
cia dousuário nas condições de
funcionamento normal do apa-
relho, não é de se esperar uma
explosão,oquefazdelaumcaso
típico de acidente de consumo.
Ou seja, ela caracteriza a falha
de funcionamento do aparelho
e gera a obrigação do causador
do dano reembolsar os prejuí-
zos sofridos pela vítima, tanto
no âmbito patrimonial, como
nocorporal enosdanosmorais.
A legislação brasileira é efi-

ciente para fazer frente a estas
situações e, principalmente,
sua interpretação pelos tribu-
naistemcolocadooBrasilentre
as nações com visão moderna
sobre ao assunto.
A reparação dos danos é

uma constante nas sentenças,
mas dentro de limites razoá-
veis, em cada um dos tipos de
prejuízos,notadamentenosda-
nos morais, que, ao contrário
doque ocorre nosEstadosUni-
dos, aqui temencontrado parâ-
metrosrígidos,capazesdeinde-
nizar o dano sem, todavia, dei-
xar a vítima desproporcional-
mente rica.
Massea leibrasileiraindeni-

za, ela exige que a prova do da-
no seja feita pela vítima e esta
prova deve ser substancial, pa-
ra ficar claro que o acidente de
consumo, em primeiro lugar,

efetivamente ocorreu e, em se-
gundo, que ele causou os danos
reivindicados pelo consumidor
atingido.
Assim,nãobastaalguémale-

gar que o celular explodiu para
caracterizar um acidente de
consumoereceberuma indeni-
zação. Ele precisa provar que o
celular explodiu apesar de es-
tarsendousadodentrodasnor-
mas estabelecidas pelo fabri-
cante e sem qualquer interfe-
rênciairregularnaformadeuti-
lização.
Da mesma forma, não basta

alguémalegarquebebeuumre-
frigerante que tinha uma bara-
ta morta dentro da garrafa e
que,poristo,precisouser inter-

nado,porcausadeumprocesso
de envenenamento, para rece-
ber uma indenização.
É preciso provar que o inse-

to realmente estava dentro da
garrafa, que a tampa fechada
pelo engarrafadornão foi viola-
da e, se o acidente aconteceu
num bar ou restaurante, que
não seria possível ver o inseto
dentro da garrafa antes de ser-
vir a bebida.
Ajustiçabrasileira temacei-

tado o acidente de consumo co-
mo um fato normal dentro das
relações comerciais e sociais
modernas, onde amassa se im-
põe como regra no dia a dia do
mundo. São milhões de bens e
serviços de todos os tipos colo-

cadosnomercadodiariamente.
Namedidaquenabasedetodas
estas relações estão seres hu-
manos, capazes de falhas as
mais comuns, é lógico e normal
que aconteçam acidentes.
Acidentesque,porseremhu-

manos, exigem também que os
prejuízossejamreparados.Eis-
to acontece regularmente, des-
dequerespeitadasasregraspa-
raprovaraocorrênciadoeven-
to e a perda resultante dele.
Nos países ricos este tipo de

danotemcobertura fazmaisde
cem anos. Quem garante as in-
denizações são as apólices de
responsabilidade civil que,
aqui, ainda não são regra geral
nos investimentos emproteção
feitos pelas empresas.
Pelocontrário,sóumamino-

ria se protege contra este tipo
dedano, cada vezmais comum,
contratandoseguroparasuaex-
posição a ele.
O curioso é que o seguro de

responsabilidadecivil, hoje, po-
de ser contratado semmaiores
dificuldades,pela imensamaio-
ria das empresas industriais e
comerciais em operação no
país.
As garantias diretamente

vinculadas aos acidentes de
consumo são responsabilidade
civil para operações, responsa-
bilidade civil para produtos e
responsabilidadecivilprofissio-
nal. Basta um bom corretor de
seguros para se ter acesso a
qualquer uma delas.
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Serviço secreto da Receita amplia número de
operações e recebe reforços para combate a fraudes

Seguro de acidente de consumo
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Se necessário, eles não dispen-
sam peruca e bigode falso. É
preciso ficar ‘invisível’. Espa-
lhados pelo País, eles estão por
trás das maiores operações de
combateafraudes,quedesman-
telaramnosúltimosanosesque-
mas de corrupção, contraban-
do,pirataria e sonegação fiscal.
Pouco conhecido do cidadão
comum, o esquadrão de agen-
tes secretosdaReceitaFederal
ajudouadesbaratar, por exem-
plo, o esquema de subfatura-
mento das importações feitas
pela famosa loja de artigos de
luxoDaslu, freqüentadaporpo-
líticos, celebridades, socialites
e empresários.
Em 2006, eles já participa-

ram de 12 megaoperações. Ou-
trasaçõesestãosendoprepara-
das e devem ser deflagradas
nas próximas semanas. Desde
2003, foram 570 prisões resul-
tantes de operações que parti-
ram de investigações da área
de inteligência do Fisco.
Por necessidade de sigilo, o
chefe do esquadrão, Gerson
Schaan, não dá detalhes sobre
ospróximospassos.Revelaape-
nas que na lista das pessoas in-
vestigadashá“figurascarimba-
das”.“Éimportanteestarinvisí-
vel no transcorrer das investi-
gações”, justificaSchaan, coor-
denador de Pesquisa e Investi-
gação da Receita. Um eventual
vazamento da operação pode
destruir meses de trabalho in-
vestigativo.
Com 133 agentes, a inteligên-
cia completa 10 anos este ano e

se prepara para receber, nas
próximas duas semanas, 38 no-
vos espiões, homens e mulhe-
res que estão na fase final de
treinamentonaEscoladeInteli-
gência do Exército. Os futuros
arapongas já fazem parte dos
quadrosdaReceitaeconhecem
bem o funcionamento da admi-
nistraçãotributária,pré-condi-
çãoparaseremaceitosno time.
“Não recebemos pessoas ver-
des”, diz Schaan. A Agência
Brasileira de Inteligência
(Abin) tambémdátreinamento
de táticas de contra-espiona-
gem.Emagosto,agentesdoTe-
sourodosEUAvãodarumtrei-
namento sobre fraudes finan-

ceiras. Apesar de comandar
aequipedeespiõesdaRecei-
ta,Schaansedefinecomoex-
espião, justamente por de
terumamaior exposiçãopú-
blica depois que assumiu a
coordenação:“Minhacarrei-
ra de agente secreto aca-
bou”, diz ele.Há sete anosna
área de inteligência, Schaan
nãonegaa saudadedos tem-
pos em que estava nas ruas.
“O mais emocionante é a vi-
danocampo”, diz. “Sinto fal-
ta daquela vida.”
“Asreaçõesdos investiga-
dos sãodiferentes, o que exi-
ge atuação diferente em ca-
da caso;É sempre uma novi-
dade”, afirma. Schaan diz
queaáreade inteligênciaga-
nhoufôlegocomaaproxima-
ção e integração com a Polí-
ciaFederaleoMinistérioPú-
blico.Essaparceria temper-
mitido que grandes sonega-
dores sejampresos.
Ao contrário do que acon-
tecenosEstadosUnidos,on-
demuitas vezesaPolíciausa
a sonegação fiscal como ins-
trumento para colocar as
mãos empessoas reconheci-
damente criminosas atrás
das grades, como no exem-
ploclássicodomafiosoAlCa-
pone,noBrasil a inteligência
da Receita é que se serve da
ação policial para botar as
mãos nos sonegadores.
“Dificilmente alguém vai
para a cadeia por sonegação
fiscal noBrasil, por causa da
extinção da punibilidade”. A
extinçãodepunibilidadeper-
miteàpessoaselivrardapri-
são se o imposto sonegado
for pago. Essa é a principal
razão para não se encontrar
nas prisões do País nenhum
condenado por sonegação
fiscal. ●

ARAPONGAS

Inteligência recebe
38 novos espiões na
comemoração dos
seus 10 anos

A legislação
brasileira é eficiente
para fazer frente a
essas situações
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