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O Direito do Consumidor e 
a maquiagem de produtos (2ª Parte)

O consumidor, quando lesado, pode 
apresentar denúncia ao Procon, à Anvisa 
e à Vigilância Sanitária local. Essas enti-
dades podem retirar o produto do mer-
cado. É importante que o consumidor 
denuncie as irregularidades aos órgãos 
responsáveis. Dependendo da gravidade 
da lesão ao consumidor, as empresas in-
fratoras podem ser multadas em até R$ 
6 milhões. Mas a maior punição é o pre-
juízo à imagem da empresa.

Qualquer cidadão pode apresentar 
uma denúncia à Secretaria Nacional do 
Consumidor ao verificar que houve a re-
dução da gramatura de um produto e, 
principalmente, se esta diminuição não 
é informada de forma clara e ostensiva.

DICAS AO CONSUMIDOR

1. O fornecedor não pode condicio-
nar a venda de um produto à compra de 
outro. Por exemplo, para levar o pão, ter 

que comprar um li-
tro de leite. Isso se 
chama VENDA CA-
SADA e é proibido 
por lei. É crime: Lei 
nº 8.137/90, art. 
5º, II.

2. É proibido ao 
fornecedor escon-
der um produto e 
dizer que está em 
falta.

3. Se algum fornecedor enviar um pro-
duto que você não pediu, não se preocu-
pe! Receba como se fosse amostra grátis. 
E se alguém prestar a você um serviço 
que não foi contratado, não pague. A lei 
garante que você não é obrigado a pagar 
(art. 39, parágrafo único, CDC).

4. O fornecedor não pode aprovei-
tar da fraqueza ou ignorância do con-
sumidor, tendo em vista sua idade, 
saúde, conhecimento ou posição so-
cial, para impingir-lhe seus produtos 
ou serviços.

5. O fornecedor não pode exigir do 
consumidor vantagens exageradas ou 
desproporcionais em relação ao compro-
misso que ele esteja assumindo na com-
pra de um produto ou na contratação de 
um serviço. Antes de comprar, pesquise 
o preço em outras lojas.

6. Quem presta um serviço é obriga-
do a apresentar, antes da realização do 
trabalho, um orçamento (art. 40, CDC). 
Neste orçamento tem de estar escrito o 
preço da mão-de-obra, o material a ser 
usado, a forma de pagamento, a data da 
entrega e qualquer outro custo.

7. O fornecedor não pode difamar o 
consumidor só porque ele praticou um 
ato no exercício de um direito seu.

8. Existem leis que explicam como um 
produto ou um serviço devem ser feitos. 
O fornecedor não pode vender produtos 
ou realizar serviços que não obedeçam a 
essas leis.

9. O fornecedor é obrigado a marcar 
um prazo para entregar um produto ou 
terminar um serviço.

10. O fornecedor não pode elevar, 
sem justa causa, os preços de produtos 
e serviços.

11. O fornecedor poderá aumentar o 
preço de um produto ou serviço apenas 
se houver uma razão justificada para o 
aumento.

12. O fornecedor é obrigado a obe-
decer ao valor do contrato que foi feito. 
Não pode aumentar o valor do produto 
ou serviço se o aumento não estiver pre-
visto no contrato.

Fonte: TRF1

Justiça Federal de Irecê julga 
prescrita ação civil pública contra 

funcionário dos Correios de Itaguaçu
O juiz federal Gilberto Pimentel Jr jul-

gou prescrita ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa promovida 
pelo MPF, visando à condenação de ex-
-funcionário dos Correios de Itaguaçu, nas 
sanções do art. 12, I, da Lei 8.429/92, 
por suposta apropriação de valores que 
tinha posse em razão do cargo.

O réu assumiu a unidade da ECT de 
Itaguaçu sempre exercendo a função de 
Gerente da Unidade, esporadicamente 
atuava como encarregado de tesouraria 
da Unidade. Todavia, em 2007, quando 
da sua substituição por outro funcionário, 
em razão do gozo das suas férias, consta-
taram-se algumas irregularidades.

Segundo o MPF o réu retirava valo-
res das contas-correntes de clientes do 
Banco Postal e também dos suprimentos 
recebidos para pagamentos de aposenta-
dos e funcionários da Prefeitura, para co-
brir desfalque provocado no fechamento 
do caixa diário da empresa, o que se re-
petiu por várias vezes em , de forma roti-
neira, durante o ano de 2006 e 2007, al-
cançando o montante de R$ 44.497,63.

O réu alegou falhas no sistema opera-
cional da Agência, pelo que foi lhe dada 
oportunidade de demonstrar as supostas 
falhas existentes por meio da instauração 
de processo administrativo que concluiu 
pela inexistência de justificativa para 
a irregularidade praticada. O requerido 
foi demitido por justa causa a partir de 
12/06/2007, respondendo ainda a ação 
penal em trâmite na subseção.

O julgador salientou que o réu era 
empregado público dos Correios e deve-
ria ser utilizado o critério prescricional 
definido pelo art. 23, da Lei 8.429/92: 
“As ações destinadas a levar a efeitos as 
sanções previstas nesta lei podem ser 
propostas:  dentro do prazo prescricio-
nal previsto em lei específica para fal-
tas disciplinares puníveis com demissão 
a bem do serviço público, nos casos de 
exercício de cargo efetivo ou emprego”.

“Por outro lado, dentro da CLT, regi-
me aplicável aos empregados da ECT, 
não há qualquer dispositivo que regule 
o prazo prescricional para a pena de 
demissão, pelo que o entendimento 
jurisprudencial do nosso Tribunal é 
no sentido de que deve ser aplicado, 
subsidiariamente, o art. 23,I, da Lei 
de Improbidade, que prevê o prazo 
prescricional de cinco anos, a contar 
do término do exercício da função pú-
blica, para as ações de improbidade 
administrativa.

O magistrado entendeu que a prescri-
ção quinquenal já se consumou, pois o 
ajuizamento da ação se deu mais de cin-
co anos após a data de demissão do réu.

 No que se tange a imprescritibilidade 
em relação ao pedido de ressarcimen-
to de dano, o posicionamento adotado 
pelo TRF1 é no sentido de que, opera-
da a prescrição da aplicação da sanção 
por ato de improbidade administrativa, 
nos termos do art. 23, I ou II, da Lei 
8.429/92, o ressarcimento deverá ser 
buscado em ação autônoma, não sendo 
possível a utilização da ação de improbi-
dade unicamente para este fim.

Empregado suspeito de fraude não 
pode ser demitido por justa causa

A suspeita de fraude em relação a 
um funcionário não confere à empre-
sa o direito à demissão por justa cau-
sa. Assim decidiu, unânimemente, a 6ª 
Turma do Superior Tribunal do Trabalho. 
O entendimento aborda o caso de uma 
gerente do banco Bradesco acusada de 
participar de atos ilícitos em licitações 
da Secretaria de Segurança Pública do 
Estado da Bahia.

Com a decisão, somada à absolvição 
da funcionária na esfera penal, a justa 
causa foi desconstituída e o banco foi 
condenado a pagar indenização de R$ 
80 mil. A relatora, ministra Kátia Arruda, 
assinalou que o banco não seguiu o prin-
cipio da presunção de inocência. 

"As acusações que pesaram contra 
a trabalhadora, gravíssimas, capazes 
de destruir sua vida profissional e sua 
imagem perante à sociedade, e com re-
percussão inequívoca na sua esfera ínti-
ma, estavam fundadas em elementos de 
prova duvidosos desde o nascedouro", 
afirmou a ministra relatora.

O Bradesco afirmou que a justa causa 
seguiu os seguintes pontos do art. 482 
da CLT: ato de improbidade, negociação 
habitual por conta própria e indisciplina. 

O banco lembrou também que ofere-
ceu à funcionária um acordo de R$ 300 
mil mediante manutenção da justa cau-
sa, o que foi rejeitado pela bancária por 
considerar que seria a confissão de um 
ato que não praticou. 

Mesmo com os argumentos da insti-
tuição financeira, a 26ª Vara do Traba-
lho de Salvador deferiu a indenização e 
considerou que a gerente foi inocentada 
criminalmente. 

Já o TRT da Bahia absolvera o banco 
do pagamento por entender que a justa 
causa, por si só, não justifica a indeni-
zação. Para corroborar sua decisão, o 
tribunal mencionou que a empregada 
não comprovou dano psicológico ou re-
percussão negativa da dispensa na sua 
esfera pessoal.


