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9463407 08000.036580/2018-12

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 

Nota Técnica n.º 290/2019/CSA-SENACON/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ

Processo Nº 08000.036580/2018-12

Representante: Banco Central do Brasil

Representado: Banco Semear S.A.

Assunto: Prá�ca abusiva.

Ementa: Averiguação Preliminar. Suposta cobrança de Tarifa de Confecção de Cadastro (TCC), em
operações bancárias sem previsão contratual ou prévia autorização/solicitação do consumidor, bem 
quando o cliente já possuía relacionamento a�vo. Sugestão de instauração de processo administra�vo. 

Senhor Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas,  
 

I – Relatório

 

Trata-se de Averiguação Preliminar iniciada no Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor (DPDC), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública (MJSP), em razão do recebimento do O�cio nº 18710/2018 - BCB/DECON do Banco
Central do Brasil (BACEN/Representante), decorrente de suposta cobrança de Tarifa de Confecção de
Cadastro (TCC) em operações de emprés�mo pessoal com consignação em folha, de emprés�mo pessoal
sem consignação em folha, de financiamento de bens da modalidade Crédito Direto ao Consumidor
(CDC) e Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI), quando o cliente já possuía
relacionamento vigente com o Banco Semear S.A (Representado). O BACEN anexou ao seu O�cio amostra
sobre a cobrança de TCC de consumidor que já possuía relacionamento vigente com o Representado,
conforme abaixo transcrito:  

 
a. Cobrança de TCC no valor de R$ 10,00 no contrato 51419517, de 3 de agosto de 2015 (doe. 1), do CPF
XXXXXXXXX-28, da modalidade de emprés�mo pessoal com consignação em folha, sendo que a cliente já
possuía relacionamento a�vo decorrente do contrato 51156552, da modalidade de emprés�mo pessoal com
consignação em folha, de 23 de abril de 2015 (doc. 2);

b. Cobrança de TCC no valor de R$ 40,00 no contrato 51642647, de 17 de outubro de 2015 (doe. 3), do CPF
XXXXXXXXX-91, da modalidade de emprés�mo pessoal sem consignação em folha, sendo que o cliente já
possuía relacionamento a�vo decorrente do contrato 51119901, da modalidade de emprés�mo pessoal sem
consignação em folha, de 6 de abril de 2015 (doc. 4);

c. Cobrança de TCC no valor de R$ 30,00 no contrato CCB DKOO13794 (número interno de contrato
51474025), de 10 de agosto de 2015 (doe. 5), do CPF XXXXXXXXX-91, da modalidade de CDC, sendo que o
cliente já possuía relacionamento a�vo decorrente do contrato 51119901, da modalidade de emprés�mo
pessoal sem consignação, de 6 de abril de 2015 (doc. 4);

d. Cobrança de TCC no valor de R$ 12,39 no contrato 5334826, de 4 de agosto de 2011 (doe. 6), do CPF
XXXXXXXXX-10, da modalidade de CDCI, sendo que o cliente já possuía relacionamento a�vo decorrente do
contrato 5237636, da modalidade de CDCI, de 9 de junho de 2011 (doc. 7).
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Com a finalidade de apurar a denúncia, na data de 1º de fevereiro de 2019, o DPDC enviou
a No�ficação n° 37/2019/CSA-SENACON/CGCTSA/DPDC/SENACON ao Representado, por meio do qual
solicitou esclarecimentos. Em resposta, o Representado alegou que a Resolução 3.919/2010 alterou e
consolidou as normas sobre a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das ins�tuições
financeiras e demais ins�tuições a funcionar pelo Banco Central do Brasil. No entanto, alega que não
haveria mudanças quanto a possibilidade de cobrança da Tarifa de Confecção de Cadastro, vez que o seu
fator gerador seria, exclusivamente, a realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e outras informações cadastrais do consumidor, para apurar sua condição de adimplência no
mercado.

Sustentou, ainda, que a legalidade da referida cobrança foi reconhecida pelo Superior
Tribunal de Jus�ça, que entendeu que não haveria impedimento à cobrança da Tarifa. Esclareceu que o
fato de exis�r relacionamento prévio e ainda vigente entre as partes não alteraria o fato da necessidade
de uma nova pesquisa de seus dados, para uma nova perspec�va de risco diante do cenário atual.
Entretanto, com a nova posição do Banco Central do Brasil que vedava a cobrança da TCC, o
Representado alegou que interrompeu a cobrança da mesma para quaisquer espécies de contrato e em
qualquer situação, o que perdurou até setembro de 2017, devido à atualização da interpretação dada
pelo Banco Central do Brasil de que seria possível a cobrança da tarifa apenas nos casos de novos
relacionamentos. Dessa forma, adequou, então, seu sistema e seus modelos contratuais ao novo
panorama.

A respeito da ausência de previsão da tarifa em contrato, o Representado aduziu que o
período relatado teria sido o de amostragem, o qual seria insuficiente para serem apontados como
irregularidade feitos pelo Banco Central do Brasil. Esclareceu que exis�am cláusulas específicas sobre a
cobrança da TCC a qual constava, ora da própria ficha de dados cadastrais, ora dos demais documentos e
ou autorizações anexas e integrantes do conjunto de instrumentos que corporificavam a concessão de
emprés�mo consignado. Na data elencada pelo autor da denúncia, o Representado sustentou que, na
celebração do “Instrumento de Concessão de Crédito” ou da “Cédula de Crédito Bancário – Emprés�mo
Pessoal – Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente acompanhada da “Autorização para Desconto
em Folha de Pagamento”, bem como a “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, todos
teriam a expressa previsão para a cobrança da Tarifa de Confecção de Cadastro (TCC).

Em seguida, na data de 1º de fevereiro de 2019, por meio da Nota Técnica 60/2019/CSA-
SENACON/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ, o DPDC solicitou ao Sistema Nacional de Informações de Defesa
do Consumidor – SINDEC a realização de pesquisa em relação à prá�ca relatada da denúncia, no período
de 1° de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2018. Sendo assim, por meio da No�ficação
n. 406/2019/CSA-SENACON/CGCTSA/DPDC/SENACON, o DPDC oportunizou a manifestação do
Representado sobre as reclamações verificadas na pesquisa.

Em resposta, o Representado alegou que não seria possível iden�ficar os clientes e analisar
detalhadamente os casos, considerando precário o modo de elaboração do relatório com 183 casos. No
entanto, afirmou que apenas três casos tratariam da cobrança indevida de TCC, que não poderiam ser
analisados de forma robusta por ausência de informações. Assim, informou que se tratam apenas de
reclamações, sem documentos probatórios, e ainda que fossem verdadeiras, a referida cobrança não
seria irregular em razão do seu fato gerador, que seria, exclusivamente, a realização de pesquisas em
serviços de proteção ao crédito. Por isso, argumentou que os casos em questão não se enquadrariam em
TCC. Ademais, como os relatos seriam dos anos 2011, 2012 e 2013, reiterou que apenas em 2017 passou
a cobrar a TCC apenas nos novos relacionamentos com os clientes.

É o relatório. Passa-se a opinar.

 

II. Fundamentação 
 

A proteção do consumidor possui assento cons�tucional e é direito fundamental, o que se
evidencia pelo disposto no ar�go 5º, XXXII, da Magna Carta. Também é princípio balizador das a�vidades
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econômicas, consoante o previsto no ar�go 170 da CF/1988, inserido no Título VII, o qual versa sobre a
Ordem Econômica e Financeira, além de ser explicitamente ordenada pelo art. 48 dos ADCT.

Para dar cumprimento ao mandamento cons�tucional, foi aprovado o Código de Defesa do
Consumidor (CDC) que cons�tui um microssistema jurídico que determina a prevalência do princípio da
boa-fé, da confiança e da transparência nas relações de consumo, com o intuito de garan�r a
harmonização do interesse das partes. Tais princípios estão expressamente previstos no art. 4º do CDC,
que traduz o interesse na segurança das relações de consumo e determina que as partes contratem com
lealdade e com segurança recíprocas.

O art. 4º, caput, incisos I e III, do CDC, enumera uma série de princípios da Polí�ca
Nacional de Relações de Consumo, dentre os quais a maior proteção ao consumidor face à sua
vulnerabilidade:             

 
Art. 4º A Polí�ca Nacional das Relações de Consumo tem por obje�vo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo; III - harmonização dos interesses dos par�cipantes das relações de consumo e compa�bilização da
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a
viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Cons�tuição Federal), sempre
com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; 
 

Nota-se que, entre os obje�vos da Polí�ca Nacional das Relações de Consumo estão o
respeito à dignidade, o atendimento à saúde e à segurança dos consumidores, a proteção dos interesses
econômicos e a transparência e harmonia nas relações de consumo através do reconhecimento do
princípio da vulnerabilidade. Nesse sen�do, para Valério Dal Pai Moraes:

 
Vulnerabilidade, sob o enfoque jurídico, é, então, o princípio pelo qual o sistema jurídico posi�vado brasileiro
reconhece a qualidade ou condição daquele(s) sujeito(s) mais fraco(s) na relação de consumo, tendo em vista
a possibilidade de que venha(m) a ser ofendido(s) ou feridos, na sua incolumidade �sica ou psíquica, bem
como no âmbito econômico, por parte do(s) sujeito(s) mais potente(s) da mesma relação[1] 
 

Além disso, os princípios jurídicos do CDC, que servem para dar segurança aos
contratantes, indicam parâmetros para a interpretação de prá�cas abusivas, as quais não poderiam ser
exaus�vamente contempladas pela Lei 8.078/90.

Dessa forma, a cobrança de Tarifa de Confecção de Cadastro (TCC), na realização de uma
nova operação, de consumidores que já possuíam contrato de crédito vigente com a ins�tuição
financeira, poderá colocar o consumidor em situação economicamente vulnerável, assim como
desequilibrar as relações entre consumidores e fornecedores, afrontando as diretrizes do CDC. No caso
em apreço, além dos dados enviados pelo Banco Central, a pesquisa SINDEC apontou os seguintes casos
nos quais a referida cobrança teria ocorrido:

 
 
69 º - Atendimento - Região: Sudeste - UF: SP - Procon: Procon São Paulo - Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor - Cidade do Consumidor: São Paulo - Meio de Consumo: Estabelecimento Comercial - Área:
Assuntos Financeiros - Assunto: Financeira - Problema: Cobrança indevida. - Tipo de Atendimento: CIP (Carta
de Informações Preliminares) - Forma de Atendimento: Pessoalmente - Razão Social: BANCO SEMEAR S/A -
Nome Fantasia: NULL - CNPJ: 795423000145 - FA Nr: 35001002120038067 - Data: 01/02/2012 - Orientação
Atendimento: NULL - TextoCarta Atendimento: O consumidor adquiriu um armário mul�uso Tulipa I 2PT
660278 Choc/Branco de valor R$ 228,77 nas Lojas MARABRAZ loja 135 da Vila Maria, conforme contrato
preliminar Nº 08834 das Loja Marabraz e Instrumento de Concessão de Crédito SEMEAR - contrato
40.087.319 emi�do em 26/01/2012. Ocorre que ao verificar o instrumento de concessão de Crédito o
consumidor constatou a cobrança de TArifa de Cadastro e Seguros/Serviços de R$ 77,00 e R$ 13,73,
respec�vamente. Valores cobrados indevidamente, pois a Tarifa de Cadastro é inerente a prestação de
serviços de financiamento e o consumidor não contratou nenhum seguro ou serviço da prestadora que

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170
https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=2041649&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001202&infra_hash=a08273415e5be5d4a4657a098ff9d82603ef7aeca5cc9026261c5b5ccf538d77#_ftn1
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gerasse tal cobrança. Além disso os valores foram acrescidos dos valores liberados e calculado juros e
encargos financeiros, onerando o consumidor em duplicidade. O consumidor não consegue compreender
como um móvel de valor de R$ 228,77 ficou no valor total de R$ 500,56, a ser pago em 12 parcelas mensais
fixas de R$ 37,55. Diante do exposto o consumidor requer: - Esclarecimentos e regularização imediata da
situação relatada; - Cancelamento do carnê emi�do de nº de documento inicial 04008731901 e final
04008731912; - Recalculo dos valores do financiamento sem as cobranças indevidas de Tarifa de Cadastro e
Seguros e Serviços não solicitados, apenas constando o valor liberado de R$ 228,77 + IOF e juros de taxa ao
mês de 5,4%. - Envio de novo carnê com o recalculo do financiamento em 12 parcelas fixas. - Resposta CIP:
NULL

 

109 º - Atendimento - Região: Sudeste - UF: SP - Procon: Procon São Paulo - Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor - Cidade do Consumidor: São Paulo - Meio de Consumo: Estabelecimento Comercial - Área:
Assuntos Financeiros - Assunto: Financeira - Problema: Cobrança indevida. - Tipo de Atendimento: CIP (Carta
de Informações Preliminares) - Forma de Atendimento: Pessoalmente - Razão Social: BANCO SEMEAR S/A -
Nome Fantasia: NULL - CNPJ: 795423000145 - FA Nr: 35001002130035615 - Data: 23/01/2013 - Orientacao
Atendimento: NULL - TextoCarta Atendimento: O Consumidor acima iden�ficado comparece nesta Fundação
para solucionar a questão que passa a expor: O Consumidor em 09/07/2012 formalizou junto a loja
Marabraz na unidade Osasco ao lado do Shopping, a compra do sofa cama Novita New 0,90cm AMENDOA ,
no valor de R$371,58, cama auxilar Novita New 0,90cm Amendoa no valor de R$206,87, GR Novita New 2pt
3gav 0,71cm Amendoa /br no valor de R$633,62, Nicho duplo NOvita New 4pts Amendoa/br no valor de
R$715,58, colchão solteiro Ortoanjo D60 18cm 0,88 no valor de R$236,43, colchão solteiro Magno D28 14cm
0,88 no valor de R$118,21, totalizando R$2.282,29, financiado por V.Sª., para pagamento em 10 parcelas
(boletos) de R$244,35 acrescido de juros, IOF, Seguros/serviços(não discriminados), e tarifa de cadastro,
conforme instrumento de concessão de crédito. Ocorre que, no contrato firmado foram diluídos nas parcelas
mensais pagas e em dia, valores que não deveriam ser cobrados do Consumidor, dentre eles tarifa de
cadastro R$80,00, seguro/serviços (não discriminados) de R$94,71, que referem-se a serviços
administra�vos, não autorizados/contratados pelo Consumidor, igualmente não informados no ato da
contratação, apenas na finalização do financiamento, que não podem ser repassados ao Consumidor, uma
vez que a forma de pagamento é inerente a prestação de serviços de vossos terceiros, portanto considerada
tal cobrança abusiva, pois o direito à quitação regular de seus débitos, não pode ser condicionado ao
pagamento de quan�a a mais para efetuá-lo. Sabe-se que, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o Consumidor em desvantagem exagerada , ou sejam incompa�veis com a
boa-fé e a equidade. Diante do exposto, amparada no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações
vigentes, a Consumidora requer: I) esclarecimentos sobre o ocorrido de forma clara, e detalhada; II) a
revisão dos valores cobrados e pagos, com o cancelamento das cobranças acima citadas-inclusive os juros
aplicados ao referidos valores acima detalhados, bem como a res�tuição das mesmas, corrigidos
monetariamente, com juros até a data do efe�vo pagamento-por ordem de pagamento. - Resposta CIP:
NULL

 

158 º - Atendimento - Região: Centro-oeste - UF: GO - Procon: Procon Estadual de Goiás - Cidade do
Consumidor: Goiânia - Meio de Consumo: Estabelecimento Comercial - Área: Assuntos Financeiros -
Assunto: Banco comercial - Problema: Contrato (não cumprimento, alteração, transferência, irregularidade,
rescisão, etc.) - Tipo de Atendimento: CIP (Carta de Informações Preliminares) - Forma de Atendimento:
Pessoalmente - Razão Social: BANCO SEMEAR S/A - Nome Fantasia: BANCO SEMEAR - CNPJ: 795423000145 -
FA Nr: 52001001160081467 - Data: 22/11/2016 - Orientação Atendimento: NULL - TextoCarta Atendimento:
A consumidora acima qualificada, compareceu a esta Unidade de Atendimento para informar que em 21 de
novembro de 2016, adquiriu junto à reclamada Loja Novo Mundo inscrita sob CNPJ 01.534.080/0025-03 um
Celular Samsung Galaxy J3, no valor de R$ 931,62 (novecentos e trinta e um reais e sessenta e dois
centavos), tendo pago o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em Cartão de débito, conforme Cupom Fiscal
nº 040839, e o restante Financiado em 8 (oito) vezes de R$ 97,49 (noventa e sete reais e quarenta e nove
centavos) com vencimentos entre 21 de dezembro de 2016 à 21 de julho de 2017, em cuja compra foram
acrescidos os seguros de Garan�a Estendida e Prestação Tranquila, não solicitados nem autorizados pela
consumidora, totalizando o valor de R$ 1.279,92 (mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois
centavos) (documentos anexos). Porém, a reclamante, baseada no Contrato assinado entre a mesma e o
Banco Semear, que é o Agente Financeiro da transação, em que reza in verbis: “ Também declaro estar
ciente de que, em se tratando a presente operação de emprés�mo pessoal poderei exercer o direito de
arrependimento no prazo de 07 (sete) dias, desde que res�tua ao BANCO os valores do IOF e da Tarifa de
Cadastro, solicitou junto à reclamada Novo Mundo o cancelamento da compra e foi informada da
impossibilidade. Foi feito contato por este Órgão, na presente data, com o Banco Semear, através da
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atendente Flávia, que nos informou que o cancelamento só pode ser feito no Loja onde foi adquirido o
produto. Em contrapar�da, em ligação com a ouvidoria da reclamada Novo Mundo, na presente data,
solicitando o cancelamento da compra, a atendente Naiane, sob Protocolo: 161122000414 nos informa que
o cancelamento só pode ser feito pela reclamada Banco Semear, num verdadeiro jogo de empurra empurra,
sem que nenhuma das reclamadas apresente solução para a demanda ora apresentada, apesar do contrato
assinado entre as partes: reclamante e o Banco Semear. Assim, diante dos fatos e em razão da inércia das
reclamadas, compareceu a reclamante, a esta unidade de proteção e defesa a fim de ver dirimida a lide
relatada, sendo instaurado, portanto, o presente procedimento para resolução imediata da demanda acima
transcrita. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: (Art. 2º) Consumidor é toda
pessoa �sica ou jurídica que adquire ou u�liza produtos ou serviço como des�natário final; (Art. 3º)
Fornecedor é toda pessoa �sica ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem a�vidades de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços. (Art. 3º, § 1) Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. (Art. 3º, § 2) Serviço
é qualquer a�vidade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (Art.
4º) A Polí�ca Nacional de Relações de Consumo tem por obje�vo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios: (Art. 4º, inciso I) reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo; (Art. 6º) São direitos básicos do consumidor: (Art. 6º, inciso III) a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quan�dade,
caracterís�cas, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Art. 6º, inciso
IV) a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coerci�vos ou desleais, bem
como contra prá�cas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; (Art. 39 ,
inciso I) condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quan�ta�vos; (Art. 39 , inciso III) enviar ou entregar ao consumidor,
sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; (Art. 49) O consumidor pode desis�r
do contrato, no prazo de 07 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou
serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento
comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. (Art. 49, § Único) Se o consumidor exercitar o direito
de arrependimento previsto neste ar�go, os valores eventualmente pagos, a qualquer �tulo, durante o prazo
de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. (Art. 51) São nulas de pleno direito,
entre outras, as cláusulas contratuais rela�vas ao fornecimento de produtos e serviços que: (Art. 51, inciso
II) subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quan�a já paga, nos casos previstos neste Código;
(Art. 55, § 4) Os órgãos oficiais poderão expedir no�ficações aos fornecedores para que, sob pena de
desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo
industrial. DECRETO Nº. 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997: Art. 33 - As pra�cas infra�vas às normas de
proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administra�vo, que terá início mediante: § 1º
- Antecedendo à instauração do processo administra�vo, poderá a autoridade competente abrir inves�gação
preliminar, cabendo, para tanto, requisitar dos fornecedores informações sobre as questões inves�gados,
resguardando o segredo industrial, na forma do disposto no § 4º do ar�go 55 da Lei nº. 8.078, de 1990. §2º -
A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC
caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administra�va com
poderes para determinar a imediata cessação da prá�ca, além da imposição das sanções administra�vas e
civis cabíveis. - Resposta CIP: NULL 
 

Isso colocado, cumpre acrescentar que a circunstância de transitar, no âmbito do
Ministério Público Federal, procedimento inves�gatório para apuração de fatos correlatos aos ora
apreciados não implica na incompetência deste Departamento para processar e decidir o caso. Com
efeito, na presente instância, firma-se a competência do DPDC para apuração da responsabilidade
administra�va do Representado em de eventual violação às normas consumeristas, responsabilidade que
não se confunde nem com a responsabilidade civil (que poderá ser objeto de controvérsia em eventuais
ações individuais e /ou cole�vas) e nem com a responsabilidade penal.

Não bastasse, cumpre acrescentar que, nesta análise perfunctória, não convence a tese de
que a cobrança da Tarifa de Confecção de Cadastro teria se baseado em "interpretação legí�ma" da
regulação feita pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
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Neste par�cular, é de bom alvitre ressaltar que foi o próprio BACEN que inferiu a
irregularidade da conduta da Representada ao proceder à cobrança da Tarifa de Confecção de Cadastro
em face de seus consumidores que já possuíam relacionamento vigente com tal ins�tuição financeira.
Ainda segundo o BACEN, tal cobrança indevida fora iniciada em 30/04/2008 e teria cessado apenas em
06/09/2017, perdurando, a princípio, por quase dez anos. É de se indagar qual seria a legi�midade da
interpretação do Representado em face do entendimento do BACEN, intérprete legí�mo de suas normas,
e que, pelo teor da documentação carreada aos autos até o presente momento, possui entendimento
incompa�vel com aquele defendido pelo Representado.

Em tempo, não obstante eventual previsão contratual em tal sen�do, os fatos em apuração
levantam dúvidas a respeito da presença do sinalagma contratual. É dizer: há dúvidas fundadas se os 
consumidores das operações bancárias acima narradas realmente �veram a contraprestação do serviço,
uma vez que já estavam previamente cadastrados na base de dados em domínio da ins�tuição financeira
Representada. Afinal de contas, se tais consumidores já �nham feito um primeiro cadastro e se já �nham
relacionamento em curso com o Representado, pergunta-se qual o sen�do de se realizar novo cadastro.
Caberá ao Representado se manifestar sobre tal ponto em sua defesa, de modo a demonstrar sua
improcedência.

Aliás, tendo em vista que a previsão da cobrança Tarifa de Confecção de Cadastro
constaria, a princípio, de contrato de adesão, assim entendido como "aquele cujas cláusulas tenham sido
aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou
serviços, sem que o consumidor possa discu�r ou modificar substancialmente seu conteúdo" (art. 54 do
CDC), é de se afastar, a princípio, a ideia de que as controvérsias seriam apenas eventuais. Aqui, também
caberá ao Representado se manifestar sobre tal ponto em sua defesa, de modo a demonstrar sua
improcedência.

Diante de tudo isso, considerando os indícios de que a cobrança ocorreu de forma indevida
dentro do período acima referido e que não houve a devolução dos valores aos consumidores, entende-
se que existem elementos aptos a jus�ficarem a instauração do presente processo. Dentre outros direitos
básicos possivelmente violados, destaque-se que  é direito básico do consumidor a obtenção de
informação adequada e clara sobre serviços e produtos, com especificações corretas de suas
caracterís�cas, composição e preço, bem como a proteção contra métodos comerciais coerci�vos ou
desleais e prá�cas abusivas impostas no fornecimento de produtos e de serviços (art. 6º, III e IV, do CDC).

Sendo assim, a cobrança da Tarifa de Confecção de Cadastro, na hipótese de uma segunda
operação de um mesmo consumidor que já mantenha relacionamento em curso com a Representada,
poderá cons�tuir vantagem manifestamente exagerada imposta pelo fornecedor, vez que o consumidor
não terá outra possibilidade na contratação senão a de aceitar o pagamento da tarifa. Ademais,
aparentemente, pode ocorrer a elevação sem justa causa do preço do serviço, pois o consumidor já
possuiria um relacionamento em curso com a ins�tuição financeira, inclusive com o pagamento da Tarifa
de Cadastro previamente, havendo indícios, inclusive, de que a segunda (assim com as posteriores)
cobrança de tal tarifa não seria acompanhada da contraprestação respec�va.

Da análise dos autos, constatam-se indícios de infração aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor, pois o ar�go 39 veda ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva, assim como veda a elevação sem justa causa do preço de serviços (art. 39, incs. V e X do CDC),
além dos ar�gos 4º, incisos I e III; 6º, incisos III e IV.

Desse modo, vislumbram-se indícios de infração ao disposto nos ar�gos 4º, incisos I e III;
6º, incisos III e IV; 39, V e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, pelo teor da
documentação ora analisada, o Representado teria procedido à cobrança indevida da Tarifa de Confecção
de Cadastro de clientes com os quais já teria relacionamento em curso no período que vai de 30/04/2008
a 06/09/2017.

 
III. Conclusão
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Diante dos indícios de infração aos ar�gos 4º, caput, incisos I e III; 6º, incisos III e IV; e 39,
incisos V e X, todos do Código de Defesa do Consumidor, por ter procedido à cobrança indevida da Tarifa
de Confecção de Cadastro de clientes com os quais já teria relacionamento em curso no período que vai
de 30/04/2008 a 06/09/2017, sugere-se a instauração de processo administra�vo, no âmbito deste
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), em face do BANCO SEMEAR S/A,
no�ficando-o para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa, consoante o disposto no art. 44 da Lei
n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, bem como no art. 42 do Decreto n.º 2.181, de 20 de março de 1997,
adver�ndo-se de que o não cumprimento do solicitado implicará as consequências legais per�nentes.

Por oportuno, sugere-se o encaminhamento dos competentes o�cios circulares aos
dirigentes dos Procons estaduais e municipais das capitais, bem como às Promotorias e en�dades civis de
defesa do consumidor, dando-lhes ciência da instauração do processo administra�vo no âmbito deste
Departamento.

À consideração superior.

  

JACQUELINE SALMEN RAFFOUL COSTA
Chefe de Divisão de Sanções Administra�vas

 
 

FERNANDA VILELA OLIVEIRA
Coordenadora de Sanções Administra�vas

 

De acordo. Encaminhe-se ao Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.

 

LEONARDO ALBUQUERQUE MARQUES
Coordenador Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas

 

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Albuquerque Marques, Coordenador(a)-Geral
de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas, em 23/08/2019, às 19:06, conforme o § 1º do art.
6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA VILELA OLIVEIRA, Coordenador(a) de Sanções
Administra�vas, em 26/08/2019, às 09:11, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jacqueline Salmen Raffoul da Costa, Chefe da Divisão de
Sanções Administra�vas, em 26/08/2019, às 11:32, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto
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