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A diretora de Programas Especiais do Procon-SP diz que os bancos cobram juros

CONSUMIDOR,
PONHA A BOCA
NO TROMBONE

POR JORGE FÉLIX

Os bancos, um dos setores campeões em re-
clamações do público pela má qualidade
dos serviços prestados, estão na mira do

Procon, o órgão de defesa do consumidor. Mas não
apenas no sentido de se lhes aplicar um bom puxão
de orelhas para que aprendam a respeitar mais seus
clientes. "Ninguém vive sem banco", diz a advogada
Marli Aparecida Sampaio, 44 anos, diretora de pro-
gramas especiais do Procon-SP. "Diante deste fato
inexorável, o dever do poder público é garantir os
direitos do consumidor e fazer com que os bancos
assumam sua responsabilidade social." No cargo há
quatro meses, Marli acompanha uma experiência
inédita na instituição: a câmara técnica do setor
financeiro, recém-criada pela instituição. Trata-se de
uma instância consultiva, criada com a intenção de
ampliar o raio de ação do Procon, mediante acordos
firmados com outros órgãos e entidades nacionais,
incluindo o Ministério Público e o Banco Central.

Uma vez por mês, o Procon senta-se à mesa com a Fe-
deração Brasileira dos Bancos, Febraban, para discutir a
melhora no atendimento dos clientes. Embora os dois
assuntos principais - tarifas e juros - ainda não tenham
entrado em pauta, algumas das maiores reclamações
dos consumidores já foram debatidas na câmara. Nesta
entrevista a Valorlnveste, Marli fala dos excessos come-
tidos pelo marketing agressivo e da necessidade que
o consumidor tem de tomar consciência dos próprios
poderes. "Se os consumidores rejeitarem, não há banco
que possa cobrar juros excessivos", ela afirma. "Quem
tem o poder de decisão é o consumidor."
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Que avaliação a senhora faz do funcionamento da
câmara técnica para o setor financeiro, criada há
poucos meses dentro do Procon?

A câmara do setor financeiro, assim como as
outras, estão contribuindo para uma ampliação do
papel do Procon na defesa dos direitos do consu-
midor. Queremos, por exemplo, que o Ministério
Público tenha uma participação efetiva dentro das
câmaras, e também que elas sejam abertas para a
sociedade civil, porque várias solicitações nesse
sentido foram recebidas pelo órgão. Acreditamos
que isso dará um dinamismo maior ao Procon. No
que se refere à câmara do setor financeiro, estamos
abertos também à participação do Banco Central e
de entidades como a OAB. Quanto aos temas nela
tratados, pelo menos neste início os principais têm
sido o crédito consignado, as filas nas agências e a
remessa, pelos bancos, de cartões de crédito não
solicitados pelos clientes.

O problema da remessa de cartões não desejados
parece ser crônico no setor.

O Procon já tem um entendimento de consenso
nesse assunto. O banco que enviar cartões dessa
forma está sujeito a um auto de infração e a ter
aberto um inquérito administrativo. Não acredito
que a câmara técnica venha a mudar esse enten-
dimento. Ao contrário, ela deverá é ajudar o setor
bancário a se conscientizar de que práticas como
essa representam um desrespeito ao Código de
Defesa do Consumidor.

Text Box
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Marli: "Ninguém vive sem banco. Alguém precisa cuidar do dinheiro para você, fazer investimentos, pensar no seu futuro financeiro"

excessivos porque só poucos clientes têm o hábito de pesquisar e reclamar



MARLI APARECIDA SAMPAIO

''UM BANCO PODE ACHAR QUE UMA MULTA DE 3 MILHÕES
COM O PORTE ECONÔMICO E A GRAVIDADE DA

Além de causar aborrecimento, o cartão indese-
jado pode acarretar algum tipo de prejuízo ao
consumidor?

Sim. Basta considerar a seguinte possibilidade:
um cartão do gênero é extraviado antes de chegar
ao consumidor e cai nas mãos de um fraudador.
Como não sabia que ia receber o cartão, o consu-
midor não liga para a administradora reclamando
que ele não chegou. E um belo dia descobre que
está com restrição de crédito, por conta das dí-
vidas feitas pelo fraudador com o cartão de cuja
existência ele nem desconfiava.

Se algum dos bancos que batem recordes de lucro levar
uma multa do Procon, essa multa vai doer no bolso?

O artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor, estabelece que as multas vão de
200 reais a 3 milhões de reais. Depende do porte da
empresa. Um banco pode achar, sim, que uma multa
de 3 milhões não é muito. Mas já houve uma revi-
são nas portarias que estabeleciam as sanções, e o
montante das multas foi atualizado. Houve também
a individualização da pena. De acordo com a renda
e o porte econômico, e mais ainda, da gravidade da
infração, as multas podem ser mais altas.

Com o aumento da atuação dos bancos no crédito
consignado, um mecanismo de cunho mais popular,
aumentaram também as reclamações dos clientes?

O maior problema do crédito consignado está
no marketing agressivo, que lança mão até de
publicidade enganosa. Isso já está sendo alvo de
uma ação civil pública movida pela Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro contra vários bancos.
A publicidade apregoa que o aposentado fará o
empréstimo com determinada taxa de juro, mas
quando o aposentado entra na agência há uma sé-
rie de restrições para ele obter aquela taxa. Então,
por conta disso, há essa ação pública. Nós estamos
acompanhando de perto.

O que o Procon entende como marketing agressivo?
O marketing agressivo é aquele que funciona

assim: um cidadão está andando na rua e, de

repente, uma pessoa pula na frente dele, cheia
de conversa para levá-lo para dentro de algum
estabelecimento. Se você resiste, ela o segue pela
rua, falando e falando. Esse crédito consignado
vem sendo vendido como se pudesse resolver os
problemas da população mais pobre, mas, pelo
que estamos vendo, o que ele faz é endividar o
consumidor em excesso.

Isso tem a ver com o público idoso, aposentado e de
baixa renda?

Exato. O que preocupa é isso. A população de
baixa renda, de idosos, sem poder aquisitivo. É a
camada mais humilde da população. O crédito
consignado representa para ela, muitas vezes, um
mergulho às cegas. É uma população carente de
informação.

O que o consumidor pode fazer para ajudar a reduzir
as taxas de juro?

Pesquisa. O Procon orienta sempre que o con-
sumidor pesquise as taxas de juro. O Código de
Defesa do Consumidor não normatiza essa questão.
Mas dá parâmetros, fala do princípio da boa-fé
objetiva, que ninguém contrata com o intuito de
levar um parceiro contratual à ruína, ou seja, você
quer que a pessoa pague. Não tem a finalidade de
uma parte enriquecer e de a outra empobrecer. O
banco só cobra aquela taxa porque alguém paga.
Mas se o consumidor pesquisar, comparar custos e
escolher o banco que cobra menos, ele conseguirá
sensibilizar os bancos para essa questão. Se todos
os consumidores agissem assim, os bancos não
poderiam cobrar esses juros excessivos. O poder de
decisão é do consumidor.

Uma cliente teve o seu nome levado à lista do SPC
porque o banco alegou que ela não encerrou uma
conta-salário que estava inativa há 13 anos e, por
isso, estava devendo a tarifa de manutenção. Como
um cliente nessa condição deve agir?

Essa questão da conta não encerrada é um pro-
blema grave. Essa cliente deve processar o banco.
A simples inclusão indevida na restrição ao crédito

''SE O TRABALHADOR TIVER O NOME DELE INSCRITO
NÃO ENCERRAMENTO DE UMA CONTA-SALÁRIO, DEV
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NÃO É MUITO. MAS JÁ HOUVE UMA ATUALIZAÇÃO. DE ACORDO
INFRAÇÃO, AS MULTAS PODEM SER MAIS ALTAS''

já demanda indenização. Há uma linha doutriná-
ria do Direito que prevê isso. Se ela passou algum
constrangimento por conta disso, como não abrir
um crédito, piora. E existe também a questão da
responsabilidade. Como as contas-salário são aber-
tas pelas empresas, estas é que deveriam informar
o banco do encerramento, quando o trabalhador é
desligado de seus quadros.

A empresa tem o direito de levar o empregado obri-
gatoriamente para aquele banco onde é ela quem
tem as vantagens?

Alguém oferece essas vantagens com a abertura
de contas de empregados, claro. Mas a responsabi-
lidade é da empresa e do banco. Se o consumidor
tiver o nome dele inscrito em órgãos de restrição
ao crédito por conta do não encerramento de uma
conta-salário, deve acionar o banco. Ou o antigo
empregador. Porque se a empresa obriga a abrir
a conta e depois não a encerra, é a responsável
pela conta.

Outra história. Um banco vende um plano de pre-
vidência privada para uma professora primária
aposentada, de 65 anos. Quando ela descobre a
natureza da aplicação, resgata, e depois descobre
que pagou um mês de aposentadoria só de Imposto
de Renda. Como se pode impedir isso?

Mais uma vez caímos na falta de informação.
Uma coisa é você dar explicações técnicas para um
pessoa de nível aquisitivo alto, instruída, outra é
fazer o mesmo com a parcela mais pobre da popu-
lação. Em geral, as maiores vítimas de enganação
no momento de celebrar o contrato são os idosos
e os mais pobres.

Como o bancário tem de cumprir metas de vendas,
ele não é treinado para dar a explicação, mas sempre
tentando seduzir o cliente?

Isso é o que chamamos de marketing agressivo.
Não pode vale tudo para vender alguma coisa. O
professor Rizzato Nunes, da Universidade de San-
tos, diz que se você recebe um telefonema em casa,
durante o seu sossego, invadindo sua privacidade,

com a oferta de uma série de produtos que você
não quer, então da mesma forma você poderia
ligar para o empresário que contratou o serviço de
telemarketing, tarde da noite, para dizer: oi, seu
fulano, eu queria fechar o negócio agora. Mas de
madrugada? Pois é. Também não lhe perguntaram
se você queria receber a proposta.

Essa questão é discutida na câmara técnica?
Os bancos dizem que não são eles que fazem isso.

Culpam as financeiras menores. Mas não é verdade.
Não é totalmente verdade. Eu vejo grandes bancos
utilizando o marketing agressivo.

Os tais quinze minutos de fila. Essa lei vai pegar?
Como o consumidor pode ajudar?

Reclamando. Um consumidor outro dia foi fazer
um saque no caixa automático e se assustou porque
havia fila na calçada do banco. O segurança não
deixava ninguém entrar na agência. As pessoas
olhavam para dentro da agência e ela estava vazia.
As pessoas revoltadas, no sol. O segurança só dei-
xava entrar quando tinha certeza de que o cliente
não ficaria na fila, lá dentro, por mais de quinze
minutos. Ou seja, conseguiram dar um jeito de
"respeitar" a lei. O consumidor tem de denunciar.
Com a denúncia, podemos mandar na mesma hora
uma equipe de fiscalização ao local, para lavrar o
auto de infração. No entanto, é bom destacar que
o grande fiscalizador é o Banco Central.

E por isso ele deve estar na câmara técnica?
Claro. Além de normatizar, o Banco Central tem

também a obrigação de fiscalizar. Está na lei. A
câmara técnica do Procon é um órgão colegiado
e consultivo, e não temos vergonha em mostrar
aos bancos que precisamos deles. Ninguém vive
sem banco. Alguém precisa cuidar do dinheiro
para você, fazer seu investimento, pensar no seu
futuro financeiro. No mundo de hoje, o cartão de
crédito e o cheque são credenciais de cidadania,
sobretudo para as pessoas mais pobres. É por isso
que o setor bancário tem uma grande responsa-
bilidade social. •

EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CREDITO POR CONTA DO
ACIONAR O BANCO, OU SEU ANTIGO EMPREGADOR''
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