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Cyan Magenta Amarelo Preto

SINAISDEALERTA DecisãodoSTFquereco-
nheceuoCódigodeDefesa
doConsumidornarelação
entrebancoseclientespõe
umapádecalnaquestão

Copomgiraofocoparaoexterior

AdrianaFernandes
BRASÍLIA

Diretor do Departamento de
ProteçãoeDefesadoConsumi-
dor (DPDC) do Ministério da
Justiça, o advogado Ricardo
Morishita comemorou comen-

tusiasmo a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF)
que reconheceu a aplicação do
Código de Defesa do Consumi-
dor na relação entre bancos e
clientes.
O julgamento, afirma ele, dá

novo fôlego para a aplicaçãodo
Código. DeNatal, onde partici-
pa de um encontro sobre defe-
sa do consumidor no turismo,
Morishita falou aoEstado.

Oquemudaparaoconsumidor?
A primeira repercussão é a se-

gurança jurídica. Se havia al-
gum questionamento de que o
Código não era aplicável aos
bancos, o Supremo colocou
uma pá de cal em cima desta
questão. OCódigo é aplicável e
é uma tutela constitucional do
cidadão.

Essainsegurançatraziamuitospro-
blemas?
Apesarde o código não ter sido
suspenso para os bancos, na
prática sempre algum gerente
de banco podia argumentar

que não se aplicava. A decisão
garante o direito do consumi-
dor e declara que o Código é
umanormageral e éaplicável a
todas as relações. O movimen-
to dos bancos foi o primeiro,
nos 16 anos do Código, para fi-
car fora do seu alcance. A deci-
sãomostratambémaoutrosse-
tores que isso não é possível.
Foi uma das vitórias mais im-
portantes para o consumidor.

Como o sr. vê o setor bancário em
termosderespeitoaoconsumidor?

É preciso reconhecer alguns
avanços napostura dos bancos
em garantir algumas informa-
ções. Mas ainda existem mui-
tos desafios. Hoje em dia mui-
tos contratos são desmateriali-
zados, comoos feitosemtermi-
nal eletrônico. Isso aumenta a
vulnerabilidade, que precisa
ser compensada commecanis-
mosquegarantamaoconsumi-
dor a informação correta.

Oconsumidorvaiprocurarmaisos
Proconsparafazerreclamações?

Não consigo vislumbrar um
boom,masarepercussãodano-
tícia pode atrair a atenção de
novos consumidores.

AdecisãodoSupremopodeaumen-
tarasdecisõesnaJustiçacontraos
jurosabusivos?
Seria umexercício de futurolo-
gia. O importante é orientar os
consumidores de que há uma
etapapreliminar,extrajudicial,
que é a do cálculo dos juros e a
renegociaçãodosvalores.Judi-
cialmente, se o consumidor fi-
zer a discussão sobre os juros
pode obter posições favoráveis
ou não. Os Procons sempre
atenderam os consumidores
paracálculodosjurosdosfinan-
ciamentos, dos crediários, dos
jurosembutidos,ouparaverifi-
carseoqueestásendocobrado
está de acordo como contrato.

Essa questão dos juros é uma das
maiores preocupações dos ban-
cos?
É bom que eles fiquem preocu-
pados, pois há várias questões
que antecedem a efetiva co-
brançados juros que os bancos
têmdeolharcommaisatenção.
OsProconstêmcasosdeconsu-
midoresqueforamaocaixaele-
trônico, viram que tinham sal-
do disponível e sacaram. Mas
era na verdade um emprésti-
mo,eoconsumidorficouendivi-
dado. Você não imagina como
esses casos chegam a nós. ●

RicardoMorishita,diretordoDepartamentodeProteçãoeDefesadoConsumidor

●CenárioExterno–A
instabilidadeexternanão
configuraquadrodecrise.
(1)Asprincipaiscausastêm
caráterpotencialmentetransitório.
(2)Osfundamentosdaeconomia
tornamoPaíscadavezmais
resistenteachoquesexternos.
(3)OCopomacreditaqueébaixa
aprobabilidadedeumcenáriode
deterioraçãosignificativano
exterior.

●Contraponto–Apioradocenário
externoaumentaaincertezacoma
inflaçãofutura.(1)CabeaoBC
manter-se“especialmente
vigilante”.Apolíticamonetária
será“prontamenteadequada”
seaperspectivadeinflaçãobaixa
semodificar.(2)Outrafontede
preocupaçãosãoospreçosdo
petróleo.(3)Ocenáriodereajuste
zeroparagasolinanesteano
tornou-semenosplausível.

POLÍTICAMONETÁRIA Entrevista

Ata da última reunião diz ser necessário estar vigilante com o aumento da incerteza sobre a inflação futura

Hádúvida
sobrepontos
queoCódigo
podeabranger

GustavoFreire
FabioGraner
BRASÍLIA

O nome do jogo agora émerca-
do externo. É essa variável que
definirá os rumosda política de
juros do Banco Central (BC) a
partir de agora, segundo a ata
da última reunião (dias 30 e 31
de maio) do Comitê de Política
Monetária (Copom), divulgada
ontem.
Os diretores do BC entende-
ram que, apesar de considera-
rem que o aumento da volatili-
dade nosmercados financeiros
internacionaispodeser“transi-
tório”, é necessário “manter-se
especialmente vigilante” com o
aumento dos níveis de incerte-
zaemrelaçãoaocomportamen-
to da inflação futura.
Odocumentoenfatizaque,se
osriscosemrelaçãoaocompor-
tamento da inflação se exacer-
barem, o Copom estará pronto
para agir. Ou seja, as taxas de
juros podem ter menor ritmo
de queda ou mesmo se mante-
rem como estão, namelhor das
hipóteses.
Essaataésemelhanteàante-
rior, de 18 e 19 de abril, até ao
fazerareferênciaaotermopar-
cimônia. “O Copom entende
que a preservação das impor-
tantesconquistasnocombateà
inflação e na manutenção do
crescimento econômico, com
geraçãodeemprego eaumento
darendareal,requerqueaflexi-
bilização adicional da política
monetária seja conduzida com
parcimônia”, diz o documento,
queressalta, noentanto, “os só-
lidos fundamentos da econo-
mia brasileira”.
“Tudo vai depender do com-
portamento dos mercados in-
ternacionais”,disseoeconomis-
ta-chefe da Corretora Concór-
dia,ElsonTeles,apóslerodocu-
mento e concordar que a variá-
velqueestádeterminandooce-
nário é a volatilidade externa,
motivadapelotemordaintensi-
dadedoajustedaeconomianor-
te americana.
Mais pessimista, Alexandre
Póvoa,diretordoBancoModal,
considerou o trecho do docu-
mento “envelhecido” aoqualifi-
car a crise externa de transitó-
ria. “Creio que essa avaliação
valia para a decisão tomada na
semana passada, de reduzir os
juros em 0,50 ponto porcen-
tual”, afirmou.
Para Póvoa, a decisão dos
bancos centrais de vários paí-
ses emergentes (Coréia do Sul,
Índia, África do Sul e Turquia)
de elevar as taxas de juros dei-
xou claro que o atual quadro de
incertezaparoudesertransitó-
rio e passou a ter um caráter
mais permanente.
“SeareuniãodoCopomfosse
hoje, não teríamos espaço para
novas reduções de juros”, afir-
mou Póvoa. Ele admite, no en-
tanto, que é difícil prever o que
acontecerá nos dias 18 e 19 de
julho, quando o Copom voltará
a se reunir.
“Até lá, muita coisa pode
acontecer”, disse, referindo-se
a decisão do BC dos Estados
Unidos, o Federal Reserve
(Fed) sobre os juros, no próxi-
mo dia 29. “Teremos um qua-
dro mais consolidado para a
avaliaçãodocenárioexternona
próximareuniãodoCopom’,co-
mentouoeconomistadaMBAs-
sociados SergioVale.
A aposta predominante no
mercado é que os juros serão
elevados em mais 0,25 ponto
porcentual nos Estados Uni-
dos.Adúvidaéseoprocessode
alta será interrompido após es-
sa decisão. “Na nossa avalia-
ção, a taxa terá outra alta de
0,25pontoporcentuale fechará
oanoem5,5%aoano”,disseTe-
les, da Corretora Concórdia.
Apesar das advertências de
que o Copom está pronto para
agirnocasoelevaçãodas incer-
tezas em relação ao comporta-
mentoda inflação futura, o eco-
nomista-chefe da Concórdia
avaliaqueocenárioatualparaa
inflaçãoébastante confortável.
“Estamos com o IPCA acu-
mulado em 12 meses até maio
abaixo dameta de 4,5%”, disse.
Paraele,ataxadecâmbiopode-
rá chegar até os R$ 2,40 sem
causargrandesdificuldadespa-
ra o cumprimento das metas
deste e do próximo ano (4,5%).
Aliado a isso, o economista
da MB Associados salientou

que o crescimento da atividade
econômica vem se dando den-
trodomelhorcenárioesperado
peloBC. “Vimosqueoprincipal
fator para o crescimento do
PIB no primeiro trimestre foi o
aumento dos investimentos”,
disse.
A dúvida fica com o compor-
tamento futuro do preço da ga-
solina.“Ocenáriocentraldetra-
balho (de reajuste zero neste
ano) tornou-se progressiva-
mente menos plausível e, por-
tanto, aumentaram significati-

vamente os riscos da sua con-
cretização”, diz o texto da ata
da última reunião do Copom.
Caso seja feito neste ano, o au-
mento provocado pela alta dos
preços do petróleo nomercado
internacionalpoderá,naavalia-
çãodeanalistasdemercado, fa-
zer com que a inflação feche o
anomais elevadaqueoprojeta-
do atualmente.
Outra fonte de incerteza
apontadapeloCopoméoimpac-
to do novo salário mínimo e da
altados gastospúblicos sobrea

demanda, que podemprovocar
umanovapressãosobreospre-
ços.Mesmo assim, o economis-
tadaMBAssociadosavaliaque
o Copom ainda terá espaço pa-
ra reduzir os juros emmais 0,5
ponto porcentual na próxima
reunião.
“Depois disso, devemos ter
umaúltimareduçãode0,25pon-
to”, disse. Com isso, a taxa de
juros terminaria o ano em
14,50%aoano,amaisbaixades-
de a criação do Copom, em
1996. ●

‘Umadasvitóriasmais importantesdoconsumidor’

MarceloRehder

Bancos e órgãos de defesa do
consumidor não sabem ainda
exatamente que atividades do
sistema financeiro podem ser
enquadradaspeloCódigodeDe-
fesadoConsumidor(CDC)para
preservar direitos de quem se
sinta lesado.Aprincipal dúvida
sobreadecisãodoSupremoTri-
bunal Federal (STF), que deci-
diu quarta-feira que as institui-
çõesfinanceirasterãodesesub-
meteraessalegislação,recaiso-
breas taxasde juros.Aquestão
só vai ficar esclarecida depois
dapublicaçãodoacórdãodade-
cisão, o que deverá ocorrer nos
próximos 90 dias.
A preocupação com o gran-

de número de ações na Justiça
contestando taxas de juros co-
bradasporbancosfoijustamen-
te o que motivou o setor a dar
entradanoSTF,em2001,coma
açãodiretadeinconstitucionali-
dade (Adin) em 2001.
“O objetivo era afastar do

CDC qualquer interpretação
queconduzisse ao raciocíniode
que o custo das operações de
crédito ou a remuneração dos
depósitos estivessem sujeitas à
essalegislação”,dizGabrielJor-
geFerreira,presidentedaCon-
federaçãoNacionaldasInstitui-
ções Financeiras (Consif), enti-
dadequepropôsaAdinaoSTF.
Ferreira se diz confiante em

que o órgão vai deixar bem cla-
ro no acórdão que essas opera-
ções estão fora doCDC. “Quem
assistiu ao julgamento verifi-
couquetodososministrosenfa-
tizaram que o motivo alegado
para propor a ação não tinha
procedênciaporquejurosepolí-
ticamonetária sãomatérias de
lei complementar e, portanto,
não estão contemplados no
CDc”.
Adiretora-executivadoPro-

con de São Paulo,Marli Apare-
cida Sampaio, diz que o acór-
dãodoSTF ,apósasuapublica-
ção,seráobjetodeestudodoór-
gão. “O sistema nacional de de-
fesadoconsumidorprecisache-
car os votos e ver a esfera de
atuação que o Supremo deter-
minou. Ordem Judicial não se
discute, se cumpre, e nós cum-
priremos”.
O representante dos bancos

informou que, caso a questão
dos juros não seja esclarecida
nodocumento,aindahápossibi-
lidadederecurso.Nessecaso, a
Consifdeveráentrarpedidopa-
ra que o STF esclareça o alcan-
çe verdadeiro da sua decisão.●
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