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O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, ontem, que o Código de Defesa do Consumidor se 
aplica aos bancos, mas não pode ser utilizado para contestar a política monetária do governo.  
 
A decisão foi tomada por nove votos a dois, após quatro anos de debates no tribunal. A 
maioria dos ministros se convenceu de que não é possível fazer exceções à aplicação do CDC. 
"O argumento de que a defesa do consumidor teria derrogado a legislação referente ao 
Sistema Financeiro Nacional é insustentável", afirmou o ministro Cezar Peluso. Ele havia 
pedido vista do processo em maio passado e, ontem, deu o voto decisivo.  
 
"O CDC cumpre exatamente esse papel de regulamentar as relações de consumo entre bancos 
e clientes", completou o ministro Celso de Mello. Para ele, tanto o Sistema Financeiro quanto o 
de Proteção ao Consumidor devem seguir regras específicas. De um lado, os bancos têm de se 
sujeitar ao princípio constitucional da defesa do consumidor e, de outro, o uso de CDC deve 
ser limitado a proteger e defender o consumidor, "o que não implica interferência no Sistema 
Financeiro Nacional", ressaltou Celso de Mello.  
 
O ministro Marco Aurélio Mello ressaltou que os lucros cada vez maiores dos bancos mostram 
que o CDC não está lhes trazendo prejuízo. Mais um motivo, segundo ele, para que as 
instituições financeiras sigam às regras de proteção aos consumidores.  
 
Apesar da derrota, os advogados Arnoldo Wald e Ives Gandra Martins, que atuaram para os 
bancos no processo, disseram que o STF deu uma importante sinalização. Segundo eles, em 
vários votos os ministros reiteraram que o Código não pode ser aplicado em questões de 
política monetária, como, por exemplo, ações contra a fixação da taxa básica de juros, a Selic. 
"Os ministros disseram claramente que problemas de política monetária não constam do CDC", 
enfatizou Wald. "O CDC se aplica a todas as relações, com exceção daquelas reguladas pelo 
Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional", completou Ives Gandra.  
 
De fato, vários ministros fizeram essa exceção. O ministro Carlos Velloso, por exemplo, 
concluiu que a definição da taxa de juros das operações bancárias deveria ser retirada do 
elenco de matérias protegidas pelo Código. O ministro Nelson Jobim foi além e retirou também 
todas as operações bancárias, como obtenção de crédito e empréstimos. Ambos votaram 
parcialmente a favor dos bancos.  
 
Mas, até ministros que votaram contra os bancos fizeram ressalvas de que o CDC não pode ser 
usado em ações que discutam a fixação da Selic, ou a implementação de políticas monetárias 
pelo BC e pelo CMN. O ministro Eros Grau afirmou que a definição do custo das operações 
ativas e a remuneração das operações passivas dos bancos deveriam ficar protegidas de ações 
propostas com base no CDC.  
 
Esses trechos dos votos dos ministros deverão ser utilizados pelos bancos em ações no futuro. 
"O julgamento foi positivo ao esclarecer que questões envolvendo o custo do dinheiro, como a 
remuneração do depositante e do mutuário, estão fora do CDC", disse Arnoldo Wald. "Neste 
sentido, essa decisão foi uma espécie de roteiro, já que vários fundamentos colocados aqui 
serão utilizados em outros processos", completou o advogado.  
 
Ressalvas feitas, as entidades de defesa dos consumidores ficaram bastante satisfeitas com o 
resultado do julgamento. "O STF concluiu a favor da aplicação horizontal do Código, ou seja, 
que ele se aplica a todas as atividades econômicas", explicou o presidente do Instituto 
Brasileiro de Defesa e Política do Consumidor (Brasilcon), Roberto Pfeiffer.  
 
Ele reconheceu que ficou claro, nas ressalvas feitas pelos ministros, que não se pode usar o 
CDC como obstáculo à formação de política econômica do governo. "Mas isso não enfraquece 
em nada a aplicação do CDC, pois ele não é usado para essas questões", completou o 
presidente do Brasilcon. "O Código não é usado para questionar a política de juros, mas para 
que o consumidor obtenha informações sobre o preço dos juros", diferenciou. Para o Brasilcon, 



a decisão de ontem representa um reforço à legitimidade das ações do Ministério Público e dos 
Procons. 
 
Leia mais 
 
Entidades comemoram; Febraban já esperava  
 
As entidades de defesa do consumidor comemoraram a decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), contrariando os bancos que pretendiam ficar fora do Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), embora o resultado do julgamento já fosse esperado. Já os bancos perderam a 
esperança de ver aprovada sua ação logo no primeiro julgamento, em março, quando o 
resultado foi cinco votos contrários e apenas dois a favor, disse o diretor jurídico da Federação 
Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Johan Albino Ribeiro.  
 
"Foi uma vitória importantíssima", afirmou Marli Sampaio, Diretora Executiva da Fundação 
Procon São Paulo. "Hoje eu tenho uma quantidade enorme de queixas de cobranças indevidas, 
falhas nas transações eletrônicas, que espero que os bancos atendam melhor daqui para 
frente, tomando mais cuidado com as pessoas e não com o patrimônio", disse Sampaio.  
 
O Promotor de Justiça de São Paulo, Vidal Serrano Junior, disse que "já esperava" o resultado. 
"É uma questão clara e evidente, o Código do Consumidor está entre os direitos e garantias 
fundamentais do cidadão, está colocado em primeiro lugar no artigo 5 inciso 32 da 
Constituição", afirmou. "Em desespero de causa, os bancos entraram com ação no Supremo, 
buscando afastar a aplicação do CDC nas relações bancárias e se deram mal", afirmou Rodrigo 
Daniel dos Santos, Consultor Jurídico da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação 
(ABMH).  
 
Ribeiro, da Febraban, disse que a entidade quer aguardar a publicação do acórdão da decisão 
dos ministros do STF para identificar sua extensão. Uma curta nota oficial divulgada no fim da 
tarde pela Febraban reforçava essa posição. Os bancos entendem que alguns dos votos dos 
ministros do Supremo, embora julgassem a ação improcedente, reconheceram a limitação do 
CDC aos produtos e serviços bancários e não à fixação de taxas de juros sobre empréstimos e 
aplicações. Esta era a maior preocupação do setor financeiro, que o questionamento da taxa 
de juros em contratos de financiamento provocasse um descasamento entre ativos e passivos 
bancários, entre o que os bancos pagam aos aplicadores e depositantes e o que cobram dos 
tomadores de crédito, por força decisões judiciais.  
 
Para o advogado Robson Pedron Matos, especialista em direito do consumidor para o escritório 
Moreau Advogados, mesmo que a decisão do Supremo afaste do CDC da definição de juros, o 
Código sempre poderá ser aplicado se houver abuso. "Se os juros aplicados aos 
financiamentos são abusivos, o Artigo 51 do Código pode ser aplicado".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jun. 2006, Finanças, p. C5. 


