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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA
___ª  VARA  FEDERAL  EM  BAURU  -  8ª  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref.: Inquérito Civil nº 1.34.003.000286/2016-35
CONSUMIDOR. Defesa do consumidor. Apurar eventual prática de juros abusivos em concessão de
empréstimo pessoal efetuado por algumas financeiras.

OBS: A numeração de folhas,  mencionada ao longo desta petição inicial,  refere-se aos autos do Inquérito Civil  em
epígrafe, que a acompanha.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  no  exercício  das  suas
atribuições  legais  e  constitucionais,  previstas  nos  artigos  127 e  129,  inciso  III,  da
Constituição Federal, artigo 6º, inciso VII, alíneas “c” e “d”, inciso XIV, alínea “b”, da
Lei Complementar  nº  75/93,  artigos 1º,  inciso II,  IV e V e 5º,  inciso I,  da Lei nº
7.347/85 (LACP) vem ajuizar a presente.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDOS DE   TUTELAS PROVISÓRIAS,
contra

AGIPLAN FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO1,  com  sede  na  Rua  Mariante,  nº  25,  10º  e  11º
andares, CEP 90.430-181, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS, inscrita
no CNPJ sob nº 13.660.104/0001-74, NIRE 43.300.053.288, Ouvidoria:

1 Natureza jurídica: Sociedade Anônima de Capital Fechado
Tipo instituição: Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
Situação: Autorizada em Atividade
Fonte: http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/mostrar-instituicao.asp#?cnpj=13660104 – acesso em 15/05/2018

Rua Alberto Segalla, 1-45, Jd. Infante Dom Henrique – Bauru/SP
17012-634 - Fone : (14) 3235-4300
PRSP-prm_bauru@mpf.mp.br

http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/mostrar-instituicao.asp#?cnpj=13660104
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(0800)  6012202,  com  endereço  eletrônico:
www.agiplanfinanceira.com.br e  BANCO  AGIBANK  S.A.2,  Rua
Mostardeiro,  nº  266,  Moinhos  de  Vento,  CEP  90.430-000  –  Porto
Alegre/RS,  CNPJ:  10.664.513/0001-50,  Telefone:  (51)  39211400
Ouvidoria:  (0800)  6012202,  com  endereço  eletrônico:
www.bancoagiplan.com.br  ou  www.agibank.com.  br;  email
compliance@agiplan.com.br (fls.  62/73),  ambos  doravante
denominados somente AGIPLAN;

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, interno, com representação
nesta seção judiciária pela Procuradoria-Regional da União da 3ª Região,
situada na Avenida Paulista, nº 1.374, 7º andar, Bela Vista - São Paulo /
SP, CEP 01310-937, endereço eletrônico: pru3@agu.gov.br, telefone (11)
3506-2800 e

BANCO CENTRAL DO BRASIL,  pessoa jurídica de direito público,
autarquia  federal  instituída  pelo  artigo  8º  da  Lei  nº  4595  de  31  de
dezembro de  1964 (D.O.U.  de  31/12/1964),  com endereço à  Avenida
Paulista, nº 1804, CEP 01310-922, São Paulo/SP, telefones (11) 3491-
6122 e 2363-6122, CNPJ/BACEN-SP 00.038.166/0009-54;

pelos fatos e fundamentos a seguir elencados.

I – DO FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Foi  instaurado  o  Inquérito  Civil  em  referência,  no  âmbito  da
Procuradoria  da  República  neste  Município  de  Bauru,  em  razão  de  denúncia  de
consumidor (fl. 04) acerca de “abusos” praticados por financeiras como AGIPLAN e
CREFISA em empréstimos pessoais, consistente na cobrança de juros exorbitantes e
negativa no fornecimento de vias contratuais, comprovantes e documentos a clientes,
que,  em sua  maioria,  são  pessoas  em situação  de  vulnerabilidade  (com nome  em
restrição/negativado em cadastros de proteção ao crédito, aposentados, pensionistas,
pessoas de baixa renda).

2. Ainda, segundo o denunciante, a AGIPLAN e a CREFISA conseguem
debitar nas contas-correntes dos clientes a cobrança de parcelas em dias diversos do
vencimento  ou de parcelas  em atraso de forma cumulativa,  com a conivência  dos
bancos/instituições  financeiras.  E,  também  se  constatou  (fls.  121/122)  que  a
AGIPLAN realiza cobrança indevida de tarifa de transferência de recursos por meio de
DOC/TED, no ato da concessão de operações de crédito.

2 Natureza jurídica: Sociedade Anônima de Capital Fechado
Tipo instituição: Banco Comercial
Situação: Autorizada em Atividade
Fonte: http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/mostrar-instituicao.asp#?cnpj=10664513 – acesso em 15/05/2018

mailto:pru3@agu.gov.br
http://www.agibank.com.br/
http://www.agibank.com.br/
http://www.agiplanfinanceira.com.br/
http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/mostrar-instituicao.asp#?cnpj=10664513
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3. Instado  a  se  manifestar  sobre  tais  irregularidades  (fls.  23  e  111),  o
BANCO CENTRAL informou que (fls. 108 e 115):

a)  a respeito de débitos na conta-corrente do cliente para pagamento das parcelas de
operações  de  crédito  em  data  anterior  à  estabelecida  na  autorização  de  débito,
realizados  pela  Crefisa  S.A.,  tal  irregularidade  foi  constatada  e  comunicada  à  3ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal  pelo  Ofício  nº
22736/2016-BCB/DECON (protocolo PGR-00009608/2017), por possível violação à
Lei nº 8.078/1990 (fl. 108);

b)  está  prevista  análise,  no  âmbito  do  trabalho  de  Acompanhamento  Contínuo  de
Conduta,  no  ano  de  2018,  das  medidas  adotadas  pela  Crefisa  com  vistas  ao
cumprimento do disposto na Resolução nº 4.433/2015 (constituição do componente de
ouvidoria);

c) no que toca à AGIPLAN, não houve procedimentos de fiscalização abordando a
descontos  indevidos  em  contas-correntes  de  clientes;  sobre  o  atendimento  às
disposições da Resolução nº 4.433/2015, a AGIPLAN foi inspecionada em 2015 e não
foram constatadas ocorrências a serem apontadas. 

d) contraditoriamente, afirma que não lhe compete (BACEN) “apurar eventual prática
abusiva adotada pelas instituições financeiras, tratando-se de matéria de competência
dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, constituído pela Secretaria
Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) e pelos Procons.”

4. Em  razão  dos  fatos  relacionados  à  Crefisa  S.A.  já  estarem  sob
investigação mais adiantada no bojo do Inquérito Civil 1.34.001.003241/2017-133, que
se encontra em fase de instrução no 41º Ofício da Procuradoria da República em São
Paulo, tratar-se-á aqui dos fatos apurados quanto à AGIPLAN (fl. 116).

5. Assim, requisitadas informações à Secretaria Nacional do Consumidor
sobre  essa  financeira  (fl.  117),  consta  apenas  a  existência  de  uma  Averiguação
Preliminar  (nº  08012.003324/2016-48),  iniciada  com  base  em  documentação
encaminhada pelo Banco Central, que noticiou prática abusiva por parte da AGIPLAN

3 De acordo com a Portaria n. 400/2017 (PR-SP-00091688/2017), referido procedimento tem como objeto “averiguar suposta
prática de condutas ilícitas pela Crefisa S.A. consistente em: I)  lançamentos de débitos na conta-corrente do cliente para
pagamento de parcelas de operação de crédito em data anterior à estabelecida na autorização de débito; II) aplicação de
fórmula diversa da previsão legal na cobrança de parcelas em atraso de operações de crédito, conforme documento elaborado
pela instituição; III) indícios de cláusulas contratuais abusivas”. Há também processo administrativo sobre os mesmos fatos
perante a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON-MJ (Processo nº 0812.003321/2016-12).
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FINANCEIRA S.A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, consistente
na cobrança de tarifa de transferência de recursos por meio de DOC/TED, no ato das
operações de crédito, atualmente em fase de análise e instrução (fls. 121/122).

6. Não consta,  portanto,  instauração de procedimentos  de  investigação e
apuração contra a AGIPLAN,  que é um conglomerado financeiro  4, no tocante aos
problemas  relatados  nos  empréstimos  pessoais  (juros  exorbitantes,  negativa  no
fornecimento  de  vias  contratuais,  comprovantes  e  documentos  a  clientes,  débitos
indevidos em contas-correntes).

7. Nas  pesquisas  (exemplificativas,  por  amostragem)  encartadas  às  fls.
28/49 e 75/91, constam várias reclamações contra a AGIPLAN (nos PROCON de MS,
PR,  SP,  PROCON  Bauru,  PROCON  Mogi  das  Cruzes)  no  tocante  a  cobranças
indevidas, inclusive quanto a créditos consignados, cálculo de prestações/taxa de juros
e cláusulas contratuais, conforme certidão consolidada encartada às fls. 109/110.

8. Também em sites de consumidores, as reclamações são recorrentes: só
no site “Reclame Aqui”, a AGIPLAN possui mais de 1930 reclamações por cobranças
indevidas,  juros  abusivos,  venda  casada,  falta  de  transparência  nas  contratações,
sonegação  de  documentos,  dentre  muitos  outros  problemas  gravíssimos,
principalmente  sob a  ótica  do  consumidor  e  dos  princípios  econômicos,  atingindo
clientes  no  Brasil  todo  (https://www.reclameaqui.com.br/busca/?q=agiplan –  acesso
em 15/05/2018). Eis alguns exemplos (grifos nossos):

SAQUE VALORES DA MINHA SEM AUTORIZAÇÃO
Agibank - Banco Agiplan
São Paulo - SP ID: 33181703 20/02/18 às 15h42
Cobrança indevida Financeiras
Eu tenho ciência que tenho um debito com o credor, porem descontaram o valor de
todo  meu  salario  da  minha  conta  corrente ag.  2964  c/c  24006-6  banco  caixa
econômica federal, descontou dia 29/01/18 3 parcelas de 82,42; e mais 2 parcelas de
242,00 sem minha autorização e sem acordo e renegociação de divida.sendo que  a
conta que eles tem para fazer desconto é outra conta, na mesma agencia porem com
outro numero que é ag. 2964 conta 15749-9
https://www.reclameaqui.com.br/banco-agiplan/saque-valores-da-minha-sem-
autorizacao_i6vs_XFiU5aR1ckq/ - acesso em 15/05/2018

Agiplan engana idosa
Agibank - Banco Agiplan

4 AGIPLAN - Código: 51956
Tipo de conglomerado: FINANCEIRO
Relação de instituições do conglomerado:
CNPJ Nome  Condição de participação
15.148.214 AGIPAR HOLDING S.A.   HOLDING NÃO I.F.
10.664.513 BANCO AGIBANK S.A.  LIDER
13.660.104 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO PARTICIPANTE
94.187.879 AGIPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA  PARTICIPANTE
Fonte: http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/mostrar-conglomerado.asp#?codigo=51956 – acesso em 15/05/2018

https://www.reclameaqui.com.br/banco-agiplan/saque-valores-da-minha-sem-autorizacao_i6vs_XFiU5aR1ckq/
https://www.reclameaqui.com.br/banco-agiplan/saque-valores-da-minha-sem-autorizacao_i6vs_XFiU5aR1ckq/
https://www.reclameaqui.com.br/busca/?q=agiplan
http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/mostrar-conglomerado.asp#?codigo=51956
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Carapicuíba - SP ID: 35005809 30/04/18 às 16h35
Estou relatando um caso que foi ocorrido com a minha mãe uma senhora de 65 anos,
fez um empréstimo na agiplan e no mesmo dia não informaram sobre um seguro de
vida que seria descontado na conta dela ela não autorizou débito do seguro de vida e
não assinou nenhum contrato referente ao mesmo, entendo isso como uma falta de
esclarecimento e de idoneidade com o cliente, principalmente por se tratar de uma
pessoa  idosa  sem  conhecimento  sobre  o  assunto  e  que  pode  ser  enganado  por
qualquer  atendente,  e  para  ficar  pior  quando  ela  foi  até  agiplan  solicitar  o
cancelamento do seguro e a gerente da loja na cidade de Carapicuíba instruiu a
minha mãe a ligar num telefone que não consegue o atendimento, é um total descaso
com o consumidor, fica aqui a nota da minha total indignação com essa empresa se
que  se  chama agiplan  que  na  verdade  para  mim é  uma empresa  que  engana as
pessoas, não indico e farei Total reclamação em todas as mídias possíveis sobre esta
empresa
https://www.reclameaqui.com.br/banco-agiplan/agiplan-engana-
idosa_EMiBMsgaTv9Kmqa0/ - acesso em 15/05/2018

Desconto Indevido
Agibank - Banco Agiplan
Curitiba - PR ID: 35067717 03/05/18 às 09h47
Bom dia , me chamo zila Ribeiro e tenho um empréstimo na financeira agiplan, fora
isso  me deram um cartão  de  crédito e  como sou aposentada e  pensionista vinha
descontado em folha .  Nos últimos 3 ou 4 meses eles vem alegando que devo do
cartão de crédito sendo que está descontado no banco as devidas cobranças deles ,
não contentes em fazer estas alegações quando fui atrás eles me fizeram propostas de
parcelamento que tripkicaria o valor , perguntei mas devo de que se desconta em
folha  alega  a  financeira  que  o  cartão  vinha  descontado  a  metade  em folha  e  o
restante era em boleto porém nunca falaram isso nestes 4 últimos meses a financeira
me deixou sem os dois salários, descontaram quantias exorbitantes que acabou com
meu salário este mês de 4800 que da os dois salários me sobraram 70 reais de um e
27 reais de outro ... estou entrando com as medidas necessárias para reverter isso
pois preciso comer pelo menos água luz tenho netos e como faço? Descontaram sem
me  avisar  nada  e  estão  descontando  sem  parar  como  se  fossem  donos  do  meu
dinheiro...  peço  uma resposta  o  quanto  antes  pois  como falei  vou  atrás  de  meus
direitos.
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/desconto-indevido_TwAA--
2oZ4Yh2TbE/ - acesso em 15/05/2018

Denúncia de juros absurdos e divergências de acordos
Agibank - Banco Agiplan
Uberlândia - MG ID: 35287613 11/05/18 às 10h45
Dificuldade em realizar acordo Financeiras
Realizei um empréstimo com a empresa Agiplan, onde peguei 1.200,00 para pagar 3x
mais.  Essa empresa não trabalha com transparência,  não passa para o  cliente  a
segunda  via  de  contrato,  não  informa sobre  juros  cobrados,  não  negocia  com o
cliente. Talvez essa empresa trabalhe na forma de agiotagem, pois não esclarece nada
sobre o seu contrato e quando você liga e pede o contrato, número de protocolo de
atendimento eles falam que a empresa não disponibiliza de tal informação. Estou me
sentido [Editado pelo Reclame Aqui]  em todos os aspectos (em relação aos juros
cobrados, ao atendimento e a falta de transparência). Não consigo negociar com eles,

https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/desconto-indevido_TwAA--2oZ4Yh2TbE/
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/desconto-indevido_TwAA--2oZ4Yh2TbE/
https://www.reclameaqui.com.br/banco-agiplan/agiplan-engana-idosa_EMiBMsgaTv9Kmqa0/
https://www.reclameaqui.com.br/banco-agiplan/agiplan-engana-idosa_EMiBMsgaTv9Kmqa0/
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os atendentes são totalmente despreparados, passam negociações divergentes. Falta
respeito com o cliente e honestidade. Por favor, me ajudem, não estou conseguindo
pagar,  pois os  juros é muito alto, preciso de uma ajuda jurídica para entrar com
danos  morais.  Não  entram em uma loja  Agibank,  eles  cobram juros  altos  e  não
negociam  e  as  negociações  são  divergentes,  atendentes  despreparados  que  não
seguem uma mesma conduta e norma. Vou entrar com uma ação contra a empresa,
isso fere as leis e a moral do cliente, estou de mãos atadas preciso de apoio jurídico.
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/denuncia-de-juros-absurdos-
e-divergencias-de-acordos_x5b5TDuZCK87DjVs/ - acesso em 15/05/2018

DIVIDA IMPAGÁVEL
Agibank - Banco Agiplan
Brumadinho - MG ID: 35211403 08/05/18 às 19h30
Liguei  para  a  Agiplan  para  tentar  uma  renegociação  aceitável  e  novamente  fui
ameaçada com a penhora do meu salário.
MAIS  UMA  VEZ  A  AGIPLAN  AGE  COM  DESRESPEITO  COM  CLIENTE.
IMPENHORABILIDADE E Ilegalidade da Retenção do Salário.  MESMO QUE O
EMPRÉSTIMO TENHA SIDO FEITA COM DEBITO EM CONTA CORRENTE ESSA
PRATICA É ABUSIVA E INADMISSÍVEL .NAO ME NEGO A PAGAR, MAS NEM
RENEGOCIAR A EMPRESA ACEITA. PAGO DENTRO DO QUE É POSSÍVEL E
ACEITO A COBRANÇA DENTRO DO LIMITES DE 30  POR CENTO DO MEU
SALÁRIO, ESTABELECIDO POR LEI, E REPITO, MESMO QUE O EMPRÉSTIMO
TENHA  SIDO  FEITO  COM  DEBITO  EM,  CONTA  CORRENTE.  RECLAMO
TAMBÉM  DO  ATENDIMENTO  COM  PESSOAS  CÍNICAS  E  DEBOCHADAS
PRESTANDO ESTE TIPO DE SERVIÇO.
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/divida-
impagavel_E0FuVHm3Pa_vV9VK/ - acesso em 15/05/2018

Débito não autorizado em conta
Banco Bradesco
São Paulo - SP ID: 35209289 08/05/18 às 18h11
Bancos 
Foram debitados sem minha autorização valores em minha conta corrente em favor
da  empresa  Agiplan  na  data  de  08/5/2018,  coincidindo  com  o  recebimento  de
aposentadoria do INSS. A Agência 0299 negou-se a proceder o estorno dos débitos
embora  informação  de  que  se  trata  de  [Editado  pelo  Reclame  Aqui]  Os  débitos
superaram inclusive o total recebido do INSS. Roberto Soares.
https://www.reclameaqui.com.br/banco-bradesco/debito-nao-autorizado-em-
conta_12RQATVHdeJtC9kt/ - acesso em 15/05/2018

Juros absurdos
Agibank - Banco Agiplan
Nova Odessa - SP ID: 35185637 08/05/18 às 03h08
tenho um cartao  da  agiplan a algum tempo e  todo mes vem descontado do  meu
pagamento  o  valor  da  fatura..isso  foi  o  informado  pelos  atendentes...pra  minha
surpresa  recebi  uma  fatura  de  quase  3  mil  reais  e  me  disseram que  o  que  era
descontado era so o minimo...incrivel pq nunca gastei mais que 200.00 no cartao pq o
limite nao dava. fora que esperei mais de 2 anos pra chegar o cartao do aposentado.
e agora estao me cobrando esse absurdo....os juros sao alto demais e os funcionarios

https://www.reclameaqui.com.br/banco-bradesco/debito-nao-autorizado-em-conta_12RQATVHdeJtC9kt/
https://www.reclameaqui.com.br/banco-bradesco/debito-nao-autorizado-em-conta_12RQATVHdeJtC9kt/
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/divida-impagavel_E0FuVHm3Pa_vV9VK/
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/divida-impagavel_E0FuVHm3Pa_vV9VK/
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/denuncia-de-juros-absurdos-e-divergencias-de-acordos_x5b5TDuZCK87DjVs/
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/denuncia-de-juros-absurdos-e-divergencias-de-acordos_x5b5TDuZCK87DjVs/
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nao sabem dar informaçoes
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/juros-
absurdos_s38XfYTaQv9drIOP/ - acesso em 15/05/2018

Débito não autorizado
Agibank - Banco Agiplan
Guaratinguetá - SP ID: 35075621 03/05/18 às 12h51
Fiz  um empréstimo  onde  na  ocasião  a  autorização do  débito  era  em uma conta
corrente  da  Caixa  Econômica Federal,  ao  perder  o  benefício  deixei  de  pagar  os
valores, neste meio tempo passei a receber outro benefício que passou a ser pago em
uma outra conta específica para o crédito do mesmo, não recebi nenhum contato para
negociação  da  dívida  ,  para  minha  surpresa  ao  ir  hoje  na  data  de  03/05/2018
debitaram vários da valores desta dívida, nesta conta de meu benefício, o qual não
tinham autorização para efetuar o débito aonde levaram todo o meu benefício e ainda
deixando a conta devedora, isto é contra a lei pois além de não terem feito contato
para negociação da dívida ainda retiraram o percentual de mais de 100 % de meu
benefício que por lei somente 30% que pode ser descontado e em uma conta que não
existe autorização de minha pessoa para o débito, ao questionar a gerente da Caixa
da situação a mesma me orientou procurar a agiplan e caso não seja resolvido que
procure meus direitos o qual com certeza farei não somente contra a agiplan como ao
banco  que  permite  débito  em  conta  não  autorizado.aguardo  estorno  dos  valores
urgente pois os mesmos são usados para sustento e remédios do meu filho menor de
idade.  Caso não seja  realizado esse  estorno entrarei  com processo  legal  junto  a
justiça e irei realizar um boletim de ocorrência. Sarah Azevedo Paiva
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/debito-nao-
autorizado_UNSc9lov_hDH_oiP/ - acesso em 15/05/2018

10. Ainda,  segundo  fonte  de  pesquisa  no  próprio  Banco  Central,  o
conglomerado AGIPLAN (AGIPLAN Financeira e BANCO AGIBANK S.A) possui
309 reclamações registradas no 1º trimestre de 2018 - https://www.bcb.gov.br/?ranking
– acesso em 15/05/2018. Em 2015, dentre os bancos e financeiras com menos de dois
milhões de clientes, a AGIPLAN liderava o ranking de reclamações do Banco Central5.

11. Na rede social Facebook existe, inclusive, uma página de consumidores
lesados,  intitulada  “DIGA  NÃO  À  AGIPLAN”  -
https://www.facebook.com/diganaoagiplan – acesso em 15/05/2018.

12. Em  razão  de  irregularidades/práticas  abusivas  na  concessão  de
empréstimos  consignados  a  servidores  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  a AGIPLAN
acabou, inclusive, em razão de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público
do Rio de Janeiro e Defensoria Pública, assinando Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC)6.

5 Fonte:  http://www.valor.com.br/financas/4317636/reclamacoes-contra-bancos-e-financeiras-aumentam-176-em-outubro –
acesso em 15/05/2018

6https://rj.consumidorvencedor.mp.br/documents/13137/248702/acp.pdf 
https://rj.consumidorvencedor.mp.br/documents/13137/282424/acp.pdf 

https://rj.consumidorvencedor.mp.br/documents/13137/282424/acp.pdf
https://rj.consumidorvencedor.mp.br/documents/13137/248702/acp.pdf
https://www.facebook.com/diganaoagiplan
https://www.bcb.gov.br/?ranking
http://www.valor.com.br/financas/4317636/reclamacoes-contra-bancos-e-financeiras-aumentam-176-em-outubro
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/debito-nao-autorizado_UNSc9lov_hDH_oiP/
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/debito-nao-autorizado_UNSc9lov_hDH_oiP/
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/juros-absurdos_s38XfYTaQv9drIOP/
https://www.reclameaqui.com.br/agibank-banco-agiplan/juros-absurdos_s38XfYTaQv9drIOP/
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13. Trata-se  de  situação  emblemática,  que  reflete,  em  pequena  parte,  os
inúmeros  transtornos  e  constrangimentos  a  que  são  submetidos,  dia  a  dia,  muitos
outros  consumidores  de  tais  serviços  –  condição  em  que  se  enquadram todos  os
usuários dos serviços de natureza financeira/bancária. Tais problemas são acentuados
em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade financeira e às pessoas despidas
de conhecimento sobre cláusulas contratuais, condições negociais, etc.

14. Esse triste panorama - de vários anos, aliás - levado ao conhecimento dos
órgãos responsáveis – BACEN e SENACON, não surtiu, contudo, os efeitos legais
decorrentes quanto à necessidade de fiscalização, proibição e repressão à continuidade
dessas práticas, como será detalhadamente demonstrado.

II.DO DIREITO À PROTEÇÃO DOS CLIENTES AGIPLAN
COMO CONSUMIDORES 

15. Não há dúvida de que os serviços financeiros, creditícios e bancários se
inserem no âmbito das relações de consumo, estando, portanto, sujeitos ao regramento
estabelecido na Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido,
dispõe o mencionado diploma legal:

Art. 3º -  Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional
ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
[...]
§ 2º - Serviço é qualquer atividade 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. (grifos nossos). 

16. Tais  serviços  devem,  portanto,  ter  sua  prestação  balizada  dentro  das
normas e princípios que regem os direitos básicos assegurados aos consumidores e a
ordem econômica, serviços esses, aliás, de relevância pública e interesse social7.

17. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, um dos primeiros julgados
que tratou da questão foi no ano de 1995:

“Os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3º,
parágrafo  segundo,  estão  submetidos  às  disposições  do  Código  de  Defesa  do

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/11/24/condenacao-cobranca-emprestimos-consignados-servidores-publicos-
bancos-rj.htm?cmpid=copiaecola
Acessos em 16/05/2018

7Código de Defesa do Consumidor - Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de
ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas
Disposições Transitórias.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxii
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/11/24/condenacao-cobranca-emprestimos-consignados-servidores-publicos-bancos-rj.htm?cmpid=copiaecola
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/11/24/condenacao-cobranca-emprestimos-consignados-servidores-publicos-bancos-rj.htm?cmpid=copiaecola
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Consumidor. O recorrente, como instituição bancária, está submetido às disposições
do Código de Defesa do Consumidor, não porque ele seja fornecedor de um produto,
mas  porque  presta  um serviço  consumido  pelo  cliente,  que  é  o  consumidor  final
desses serviços, e seus direitos devem ser igualmente protegidos como o de qualquer
outro, especialmente porque nas relações bancárias há difusa utilização de contratos
de  massa  e  onde,  com  mais  evidência,  surge  a  desigualdade  de  forças  e  a
vulnerabilidade do usuário.  A circunstancia de o usuário dispor do bem recebido
através da operação bancaria, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros
bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados
pelo banco.” (REsp 57974 RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA
TURMA, julgado em 25/04/1995, DJ 29/05/1995, p. 15524).

18. Esse  e  outros  julgados  foram precedentes  originários  para  edição  da
Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, de 12/05/2004: “o Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

19. Ultrapassada essa questão, tanto a Constituição Federal, quanto o Código
de Defesa do Consumidor, estabelecem:

Constituição Federal
Art.  1º  A  República  Federativa  do  Brasil,  formada  pela  união  indissolúvel  dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos:
[…]
III - a dignidade da pessoa humana;
[…]
Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[…]
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
[…]
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:
[…]
V - defesa do consumidor; 

Código de Defesa do Consumidor
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 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: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
[…]
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III  -  harmonização  dos  interesses  dos  participantes  das  relações  de  consumo e
compatibilização 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 Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

CAPÍTULO II - Dos Direitos Básicos do Consumidor

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[…]
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços,
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III  -  a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela
Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

IV - a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e  abusiva,  métodos  comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas
no fornecimento de produtos e serviços;

V  -  a  modificação  das  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam  prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos;
[…]

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados
ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna
ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes,
bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art.  46.  Os  contratos  que  regulam  as  relações  de  consumo  não  obrigarão  os
consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de
seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar
a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV  -  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
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eqüidade;
[…]
XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade
do contrato, após sua celebração;
(...)
XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
(...)
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de
tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III  -  se  mostra  excessivamente  onerosa  para  o  consumidor,  considerando-se  a
natureza  e  conteúdo  do  contrato,  o  interesse  das  partes  e  outras  circunstâncias
peculiares ao caso.
[…]

20. Porém,  à  míngua  de  uma  efetiva  fiscalização pelo  Poder  Público,  os
empresários do setor financeiro veem ignorando solenemente as leis de regência desse
seguimento. Desnecessário ressaltar que deveria partir do próprio setor financeiro a
iniciativa  de  encampar  medidas  que  assegurassem  um  tratamento  digno  aos  seus
consumidores,  até  porque  estamos  nos  referindo  à  atividade  empresarial  que  tem
alcançado  reiteradamente  os  melhores  resultados  da  sua  história,  com  recordes
absolutos nos ganhos em lucro líquido8.

21. Ocorre que, paradoxalmente, como se vê, a qualidade dos serviços, para
a grande maioria dos usuários (universo em que se inclui, no caso aqui tratado, um
número significativo de idosos, na qualidade de beneficiários da Previdência Social),
não é aceitável.

22. A propósito  da  vulnerabilidade desses  consumidores,  muitos  de  baixa
renda,  aposentados/pensionistas  do  INSS,  idosos,  endividados  e  portanto,
hipossuficientes sócio e economicamente, cabe relembrar a lição de Flávio Tartuce e
Daniel Amorim Assumpção Neves9 (grifos nossos):

“Conforme  notícia  vinculada  por  mensagem  eletrônica  enviada  pelo  Instituto
Brasileiro de Política de Direito do Consumidor (BRASILCON), a importância vital

8 REVISTA EXAME - As 20 empresas que tiveram os maiores lucros de 2017
Quatro dos cinco maiores lucros do ano foram conseguidos por bancos e, em primeiro lugar, está o Itaú Unibanco 
Por Karin Salomão
3 abr 2018, 06h00 
Os bancos foram os maiores responsáveis pelo lucro no ano passado e representam quase metade dos ganhos.  As 33
empresas  do setor  financeiro  registraram lucro de 70,8  bilhões  de reais  no ano,  contra 64,3  bilhões  de reais  em 2016,
crescimento de 10,06%.
https://exame.abril.com.br/negocios/as-20-empresas-que-tiveram-os-maiores-lucros-de-2017/ - acesso em 15/05/2018

9 In Manual de direito do consumidor: direito material e processual, 3ª ed. – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: MÉTODO,
2014. Pág. 40

https://exame.abril.com.br/negocios/as-20-empresas-que-tiveram-os-maiores-lucros-de-2017/
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dos princípios consumeristas para todo o Direito foi reconhecida pela International
Law Association (ILA-Londres), um dos principais fóruns de Direito Internacional do
mundo, quando da realização do 75.º Congresso de Direito Internacional, realizado
em Sófia (Bulgária), nos dias 26 a 30 de agosto de 2012. Na ocasião, foi elaborada a
Declaração  de  Sófia  sobre  o  Desenvolvimento  de  Princípios  Internacionais  de
Proteção do Consumidor, com a edição dos seguintes regramentos fundamentais a
respeito  da  matéria:  “a)  Princípio  da  vulnerabilidade –  os  consumidores  são
vulneráveis  frente  aos  contratos  de  massa  e  padronizados,  em  especial  no  que
concerne à informação e ao poder de negociação;  b) Princípio da proteção mais
favorável  ao  consumidor –  é  desejável,  em  Direito  Internacional  Privado,
desenvolver  standards  e  aplicar  normas  que  permitam  aos  consumidores
beneficiarem-se da proteção mais favorável ao consumidor;  c) Princípio da justiça
contratual – as regras e o regulamento dos contratos de consumo devem ser efetivos e
assegurar  transparência e justiça contratual;  d) Princípio do crédito responsável  –
crédito responsável impõe responsabilidade a todos os envolvidos no fornecimento de
crédito ao consumidor, inclusive fornecedores, corretores, agentes e consultores; e)
Princípio  da  participação dos  grupos  e  associações  de  consumidores  –  grupos  e
associações  de  consumidores  devem  participar  ativamente  na  elaboração  e  na
regulação da proteção do consumidor”.

23. Ainda sobre o tema, Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin
e  Leonardo  Roscoe  Bessa10 relatam  algumas  “espécies”  de  vulnerabilidade,
resumidamente:

a)  técnica:  o  consumidor  não  tem conhecimento  específico  acerca  do  produto  ou
serviço e, por consequência, “é mais facilmente enganado quanto às características do
bem  ou  quanto  à  sua  utilidade,  o  mesmo  ocorrendo  em  matéria  de  serviços”;
obviamente que, aliada à falta de informações adequadas, é situação corriqueira para
os  clientes  de  empresas  financeiras  retratados  nestes  autos;  numa  relação
banco/cliente, geralmente, quem sabe fazer contas, ou seja, quanto de juros será pago
num empréstimo é o banco/financeira e não os clientes, em sua maioria.

b) jurídica: o consumidor fica vulnerável pela falta de conhecimento jurídico, contábil
ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo; deve ser “presumida para o
consumidor  não  profissional  e  para  o  consumidor  pessoa  física”,  condição
perfeitamente aplicável aos clientes da AGIPLAN;

c) fática: situações em que a insuficiência econômica, física, psicológica, dentre outras,
deixa o consumidor em pé de desigualdade frente ao fornecedor que, via de regra, é
superior econômica e tecnicamente;

d) informacional: dados/informações insuficientes, controlados ou manipulados sobre
o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra; evidente
que  informações  inadequadas  sobre  produtos  e  serviços  é  potencial  geradora  de
incontáveis danos, como no caso em que a AGIPLAN não deixa claras e inequívocas,

10 Manual de direito do consumidor. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 87.
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para seus consumidores, as condições dos contratos;

24.  Por isso cabe às instituições financeiras,  além do dever de informar,
atuar sempre com boa-fé objetiva e ética. Contudo, é evidente que as práticas ilícitas
noticiadas  violam,  de  largada,  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,
principalmente  nos  casos  dos  clientes  que  tiveram  seu  salário  praticamente
“confiscado” pela financeira AGIPLAN, com a anuência das instituições bancárias.

25. Incontestável o fato de que são ilegais e abusivas eventuais cláusulas em
contrato de abertura de crédito que permitam retenção de totalidade de saldo ou salário
para amortização da dívida. A apropriação total do saldo ou salário do correntista pelo
banco-credor para pagamento de empréstimos a financeiras é cláusula flagrantemente
leonina. A jurisprudência tem enfrentado essa questão, inclusive, uma das principais
reclamações contra a ré AGIPLAN (grifos nossos):

BANCO.  Cobrança.  Apropriação  de  depósitos  do  devedor.  O  banco  não  pode
apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu
cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para
isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão. Recurso conhecido e provido.
(STJ -  RESP 200300077199 -  RECURSO ESPECIAL – 492777 – Relator(a) RUY
ROSADO  DE  AGUIAR  -  Órgão  julgador  QUARTA  TURMA  –  Fonte  DJ
DATA:01/09/2003 PG:00298)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL –  RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA
PAGAMENTO  DE  CHEQUE  ESPECIAL  VENCIDO  –  ILICITUDE.  Mesmo  com
cláusula contratual permissiva, a apropriação do salário do correntista pelo banco
credor para pagamento de cheque especial é ilícita e    dá margem a reparação por
dano  moral.  (STJ  –  REsp.  507.044-AC  –  Acórdão  COAD  110353  –  Rel.  Min.
Humberto Gomes de Barros – Publ. Em 3-5-2004)

BANCO  –  RETENÇÃO  DE  SALÁRIO  PARA  COBRIR  SALDO  DEVEDOR  –
IMPOSSIBILIDADE. Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe
é  confiado  em  depósito,  pelo  empregador,  para  cobrir  saldo  devedor  de  conta
corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao
Judiciário é lícito penhorar salários, não será instituição privada autorizada a fazê-
lo. (STJ – REsp. 831.774-RS – Acórdão COAD 123590 – Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros – Publ. Em 29-10-2007)

DIREITO  BANCÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONTA-CORRENTE.  SALDO
DEVEDOR.  SALÁRIO.  RETENÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  -  Não  se  confunde  o  desconto  em  folha  para  pagamento  de
empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo
em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve desconto integral
do salário depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é
lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito,
pelo  empregador,  para  cobrir  saldo  devedor  de  conta-corrente.  Cabe-lhe  obter  o
pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar
salários,  não  será  a  instituição  privada  autorizada  a  fazê-lo.  -  Ainda  que
expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito
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de  honrar  débito  deste  com  a  instituição  bancária  enseja  a  reparação  moral.
Precedentes.  Recurso  Especial  provido.  (STJ  -  RESP 200800048322 -  RECURSO
ESPECIAL – 1021578 – Relator(a) NANCY ANDRIGHI - Órgão julgador TERCEIRA
TURMA – Fonte DJE DATA:18/06/2009)

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  EXECUÇÃO,  LIQUIDAÇÃO  OU  AMORTIZAÇÃO  DE  SALDO
DEVEDOR  DE  EMPRÉSTIMO  DE  MÚTUO  (CONSIGNAÇÃO)  MEDIANTE  O
DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE OU CONTA-SALÁRIO DO MUTUÁRIO.
ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. NULIDADE PLENA. RESSALVA DAS HIPÓTESES
ELENCADAS NO ART. 6º DA LEI Nº. 10.820/2003, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI  Nº.  10.953/2004.  OBSERVÂNCIA  DA  LIMITAÇÃO  LEGAL.  DIREITO
COLETIVO  STRICTO  SENSU.  INAPLICABILIDADE  DA  LIMITAÇÃO
TERRITORIAL PREVISTA NO ART. 16 DA LEI 7.374/85. PRAZO PRESCRICIONAL.
APLICAÇÃO DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES
DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. I -
Em se tratando de ação civil  pública,  amparada no argumento de abusividade de
cláusula inserida em contrato de mútuo celebrado entre a Caixa Econômica Federal e
seus correntistas, resta caracterizada, na espécie, a adequação da via eleita, por se
tratar  de  lesão  oriunda  de  relações  jurídicas  da  mesma  natureza  (contratos
bancários) sujeitos a uma obrigação contratual tida por abusiva, a revelar que se
trata de interesses individuais homogêneos (subespécie de interesses coletivos), para
os quais o Ministério Público está legitimado a defender, podendo lançar mão, para
essa  finalidade,  da  ação  civil  pública  (CF,  arts.  127  e  129,  inciso  III;  Lei
Complementar nº. 75/93, arts. 5º, inciso I, alíneas "c" e "e", e 6º, incisos VII, alíneas
"c" e "d", XII e XIV, alíneas "a", "b" e "c"; e Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor), arts. 81 e 82, inciso I). Rejeição da preliminar de inadequação da via
eleita. II - Inserindo-se a tutela jurisdicional constante do julgado no contexto do
pedido deduzido na inicial, como no caso, não se configura a ocorrência do alegado
julgamento extra petita. Preliminar rejeitada. III - A restrição territorial prevista no
art. 16 da Lei da Ação Civil Pública (7.374/85) não opera efeitos no que diz respeito
às ações coletivas que visam proteger interesses difusos ou coletivos stricto sensu,
como no presente caso. (CC 109.435/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2010, DJe 15/12/2010). Precedentes
IV -  A orientação jurisprudencial  já  sedimentada no âmbito do  colendo Superior
Tribunal  de  Justiça  é  no  sentido  de  que  "o  banco  não  pode  apropriar-se  da
integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para
cobrar-se débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão" (REsp 492.777/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE
AGUIAR,  DJ  1.9.2003),  sem  prejuízo  da  validade  de  cláusula  que  autoriza  o
desconto,  na  folha  de  pagamento  do  empregado  ou  servidor,  da  prestação  do
empréstimo contratado,  a qual  não pode ser suprimida por vontade unilateral  do
devedor,  eis  que da essência da avença celebrada em condições de juros e prazo
vantajosos  para  o  mutuário,  respeitado  o  limite  legalmente  previsto  para  essa
finalidade. V - Nos termos do art. 6º da Lei nº. 10.820/2003, com a redação dada pela
Lei nº. 10.953/2004, é possível aos titulares de benefícios previdenciários autorizar ao
órgão competente o referido desconto em folha, bem assim, à instituição financeira da
qual  recebam  seus  benefícios  a  retenção,  para  fins  de  amortização,  de  valores
referentes  ao  pagamento  mensal  de  empréstimos,  financiamentos  e  operações  de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, desde que
observado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do respectivo benefício  , nos
termos do § 5º do referido dispositivo legal. VI - O posterior reexame, na sentença

data:18/06/2009
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recorrida, da matéria objeto dos agravos retidos interpostos e nova impugnação na
apelação veiculada, como no caso, restam prejudicados os aludidos recursos. VII -
Apelação  parcialmente  provida.  Sentença  reformada,  em  parte,  tão-somente,  no
tocante à prescrição, observando-se, no caso, o prazo prescricional previsto no art.
178  do  Código  Civil  (vencido,  no  ponto,  o  Relator,  que  aplicava  a  prescrição
qüinqüenal,  por aplicação analógica da Lei  nº.  4.717/65 -  Lei  da Ação Popular).
(TRF1ªR  –  00072057620094013500  -  APELAÇÃO  CIVEL  –  Relator(a)
DESEMBARGADOR  FEDERAL  SOUZA  PRUDENTE  -  Órgão  julgador  QUINTA
TURMA – Fonte e-DJF1 DATA:12/08/2013 PAGINA:283)

APELAÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - MÚTUO -
APLICABILIDADE  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  -  MULTA
CONTRATUAL DE  2% -  REDUÇÃO  DEVIDA  -  JUROS  REMUNERATÓRIOS  -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INADIMPLÊNCIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME
DO CORRENTISTA CONTRATANTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE SALÁRIO - TETO MÁXIMO DE
30% SOBRE O VALOR DEPOSITADO - VOTO VENCIDO PARCIALMENTE. São
aplicáveis aos contratos bancários de mútuo, celebrados com instituições financeiras
as  regras  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  ,  porquanto,  para  afastar  as
denominadas  cláusulas  abusivas.  A  multa  moratória  pactuada  em  contratos
bancários,  não  poderá  ultrapassar  o  percentual  de  2%,  conforme  estabelece  o
parágrafo  primeiro  do  art.  52  do  CDC  .  Aos  contratos  de  mútuo  impõe-se  a
necessária observância dos princípios constitucionais que relativizam o rigorismo do
princípio pacta sunt servanda. À inexistência de lei complementar regulamentadora
de taxas de juros no âmbito das relações com instituições financeiras, é inaplicável o
limite de 12% ao ano, fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe
a Súmula n. 596 do STF. A indenização contida no art. 42 , parágrafo único do CDC ,
somente  é  devida  se  inequivocamente  demonstrada a má-fé  do  credor.  Verifica-se
reiterada a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que seguindo orientação do STJ,
possibilita o credor a descontar valores em conta corrente do devedor, a título de
pagamento de dívida ou em caso de penhora, limitado ao teto de 30% (trinta por
cento). O bloqueio de valores depositados em conta salário do devedor, observado o
percentual máximo de 30% (trinta por cento), compatibiliza a satisfação do credor
com  o  menor  sacrifício  do  devedor  ou  sem  que  seja  colocado  em  risco  a
inviabilização de sua sobrevivência. Inexistindo provas da prática de anatocismo pela
instituição  financeira,  não  há  como  presumi-la.  V.v.p.:  Aplica-se  o  princípio
constitucional  da  solidariedade  para  adequar  o  patamar  dos  juros  pactuados,
consideradas  a  natureza  e  peculiaridades  do  objeto  do  contrato.  Evidenciada  a
violação  do  princípio  da  solidariedade,  exige-se  uma  adequação  das  cláusulas
contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. É
lícita a estipulação contratual que autoriza o credor a efetuar descontos mensais na
conta  corrente  do  devedor,  mesmo que  nessa  sejam creditados  seus  vencimentos,
desde  que  tais  descontos,  mesmo  de  mais  de  um  empréstimo  bancário,  não
ultrapassem em seu total ao percentual de 30% dos vencimentos do servidor. (TJ-PR -
Agravo de Instrumento AI 3670451 PR 0367045-1 - Data de publicação: 27/09/2006)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MEDIDA  CAUTELAR.  CONTRATO  BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.  DESCONTO  EM  CONTA  CORRENTE.  SALÁRIO.  RETENÇÃO
LIMITADA. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. "O depósito do salário em conta
corrente não desnatura seu caráter alimentar, de modo que a instituição financeira
não pode reter integralmente seu valor, vez que tal procedimento fere os princípios
constitucionais dispostos nos artigos 5º , inciso LIV e 7º , inciso X , da Constituição
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Federal ".  (TJ-SC  -  Apelação  Cível  AC  121019  SC  2009.012101-9  -  Data  de
publicação: 06/02/2012

BANCO  –  DESCONTO  INDEVIDO  EM  CONTA  SALÁRIO  –  CONDUTA
IMPRÓPRIA – DANO MORAL. A jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer a
ilegalidade  do  desconto  de  valores  provenientes  de  remuneração  existentes  nas
contas-salário dos consumidores, pois tal ato é considerado abusivo e as cláusulas
contratuais  que  o  autorizam  são  consideradas  nulas  de  pleno  direito,  conforme
preceituado no artigo 51, IV, do CDC. Dano moral in re ipsa. A privação do valor
correspondente  ao  salário  importa  em  violação  ao  direito  à  disponibilidade  do
vencimento por parte da autora. (TJ-RJ – Ap. Cív. 2009.001.01354 – Acórdão COAD
128241 – Relª Desª Renata Machado Cotta – Publ. Em 2-2-2009)

26. Mas  não  é  só.  A atuação  da  AGIPLAN  em  face  de  seus  clientes,
conforme  retratado  nas  reclamações  perante  o  BACEN  e  canais  de  defesa  do
consumidor,  ferem,  também,  inegavelmente,  os  interesses  econômicos  dos
consumidores (juros abusivos, cobranças indevidas, constrangimentos nas cobranças,
cumulação de parcelas, venda casada de empréstimos com seguros) e a harmonia e
transparência nas relações de consumo (negativa no fornecimento de vias contratuais e
outros  documentos,  ausência  de  informações),  tudo  em  desconformidade  com  o
Código de Defesa do Consumidor e Decreto nº 2181/97, que trata da organização do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC e estabelece as normas gerais de
aplicação das sanções administrativas previstas no CDC:

Decreto nº 2.181/97
Art. 12. São consideradas práticas infrativas:

I  -  condicionar  o  fornecimento  de  produto  ou  serviço  ao  fornecimento  de  outro
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
(...)
V - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade,
saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

VI - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
(...)

Art. 13. Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da
Lei nº 8.078, de 1990:

I  -  ofertar  produtos  ou  serviços  sem  as  informações  corretas,  claras,  precisas  e
ostensivas, em língua portuguesa, sobre suas características, qualidade, quantidade,
composição,  preço,  condições  de pagamento,  juros,  encargos,  garantia,  prazos de
validade e origem, entre outros dados relevantes;
(...)
IX  -  submeter  o  consumidor  inadimplente  a  ridículo  ou  a  qualquer  tipo  de
constrangimento ou ameaça;

X -  impedir ou dificultar o acesso gratuito do consumidor às informações existentes



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 17

em cadastros, fichas, registros de dados pessoais e de consumo, arquivados sobre ele,
bem como sobre as respectivas fontes;
(...)
XVI - impedir, dificultar ou negar, sem justa causa, o cumprimento das declarações
constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos concernentes às relações
de consumo;
(...)

Art. 14. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter
publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por
omissão, capaz de induzir a erro o consumidor a respeito da natureza, características,
qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e de quaisquer outros dados sobre
produtos ou serviços.

§ 1º  É enganosa,  por  omissão,  a  publicidade que deixar  de informar sobre dado
essencial do produto ou serviço a ser colocado à disposição dos consumidores.

Das Penalidades Administrativas

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais
normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor
às seguintes  penalidades,  que poderão ser  aplicadas isolada ou cumulativamente,
inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem
prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;
(...)
IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
(...)
VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§  1º  Responderá  pela  prática  infrativa,  sujeitando-se  às  sanções  administrativas
previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua
prática ou dela se beneficiar.
(...)

Art. 22.  Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou
indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que
seja  a  modalidade  do  contrato  de  consumo,  inclusive  nas operações securitárias,
bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo
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ou financiamento  , e especialmente quando:
(...)
IV  -  estabelecer  obrigações  consideradas  iníquas  ou  abusivas,  que  coloquem  o
consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
(...)
IX - permitir ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação unilateral do preço,
juros, encargos, forma de pagamento ou atualização monetária;
(...)
XII - autorizar o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade
do contrato após sua celebração;
(...)
XV - restringir direitos ou obrigações fundamentais à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar o seu objeto ou o equilíbrio contratual;

XVI - onerar excessivamente o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo
do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares à espécie;
(...)
XIX  -  cobrar  multas  de  mora  superiores  a  dois  por  cento,  decorrentes  do
inadimplemento de obrigação no seu termo, conforme o disposto no § 1º do art. 52 da
Lei nº 8.078, de 1990, com a redação dada pela Lei nº 9.298, de 1º de agosto de 1996;

XX - impedir, dificultar ou negar ao consumidor a liquidação antecipada do débito,
total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros, encargos e demais
acréscimos, inclusive seguro;

XXI - fizer constar do contrato alguma das cláusulas abusivas a que se refere o art.
56 deste Decreto;

XXII - elaborar contrato, inclusive o de adesão, sem utilizar termos claros, caracteres
ostensivos e legíveis, que permitam sua imediata e fácil compreensão, destacando-se
as  cláusulas  que  impliquem  obrigação  ou  limitação  dos  direitos  contratuais  do
consumidor, inclusive com a utilização de tipos de letra e cores diferenciados, entre
outros recursos gráficos e visuais;
(...)
Parágrafo único. Dependendo da gravidade da infração prevista nos incisos dos arts.
12, 13 e deste artigo, a pena de multa poderá ser cumulada com as demais previstas
no art. 18, sem prejuízo da competência de outros órgãos administrativos.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:
(...)
II  -  ter  o  infrator,  comprovadamente,  cometido  a  prática  infrativa  para  obter
vantagens indevidas;
(...)
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências
para evitar ou mitigar suas conseqüências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de
sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial,
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interditadas ou não;
(...)
IX  -  ser  a  conduta  infrativa  praticada  aproveitando-se  o  infrator  de  grave  crise
econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por
ocasião de calamidade.

27. Ainda, várias são as Resoluções do Conselho Monetário Nacional que
pregam  a  necessidade  de  ampla  informação  e  transparência  nas  contratações  de
crédito, bem como a observância de princípios de defesa da parte mais vulnerável, no
caso, os tomadores de crédito, todas violadas pelas condutas da AGIPLAN:

Resolução n°  3.401/2006 –  Dispõe sobre  a  quitação antecipada de operações  de
crédito e de arrendamento mercantil, a cobrança de tarifas nessas operações, bem
como sobre a obrigatoriedade de fornecimento de informações cadastrais.

Art. 3º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil devem fornecer a terceiros, quando formalmente autorizados
por seus clientes, as informações cadastrais a eles relativas, de que trata a Resolução
2.835, de 30 de maio de 2001.

Art. 4º Em conseqüência do disposto no art. 3º, fica alterado o art. 1º da Resolução
2.835, de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: " Art. 1º Estabelecer que
as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central  do  Brasil  devem  fornecer  a  seus  clientes,  quando  por  esses  solicitado,
informações cadastrais a eles relativas.

Resolução nº 3.517/2007 - Dispõe sobre a informação e a divulgação do custo efetivo
total correspondente a todos os encargos e despesas de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas. 

Art.  1º  As  instituições  financeiras  e  as  sociedades  de  arrendamento  mercantil,
previamente  à  contratação  de  operações  de  crédito  e  de  arrendamento  mercantil
financeiro com pessoas físicas,  devem informar o custo total da operação, expresso
na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do
anexo a esta resolução. 
(...)
Art. 2º  A instituição deve assegurar-se de que o tomador, na data da contratação,
ficou ciente dos fluxos considerados no cálculo do CET, bem como de que essa taxa
percentual anual representa as condições vigentes na data do cálculo. 

Parágrafo único. A planilha utilizada para o cálculo do CET deve ser fornecida ao
tomador, explicitando os fluxos considerados e os referenciais de remuneração de que
trata o art. 1º, § 3º. 

Art. 3º Nos informes publicitários das operações de que trata o art. 1º destinadas à
aquisição  de  bens  e  de  serviços  por  pessoas  físicas, deve  ser  informado  o  CET
correspondente às condições ofertadas. 

Parágrafo único.  Os informes publicitários mencionados no caput devem conter, de
forma clara e legível, além do CET e do referencial de remuneração de que trata o
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art. 1º, § 3º, a taxa anual efetiva de juros. 
(...)
Art. 5º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adotar as medidas que se fizerem
necessárias à implementação do disposto nesta resolução. 

Resolução nº 3.694 - Dispõe sobre a prevenção de riscos na contratação de operações
e na prestação de serviços por parte de instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de serviços,
devem assegurar: (Redação dada pela Resolução nº 4.283, de 4/11/2013.)

I - a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às necessidades,
interesses e objetivos dos clientes e usuários; (Redação dada pela Resolução nº 4.283,
de 4/11/2013.)

II - a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas,
bem  como  a  legitimidade  das  operações  contratadas  e  dos  serviços  prestados;
(Redação dada pela Resolução nº 4.283, de 4/11/2013.)

III - a prestação das informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões
por  parte  de  clientes  e  usuários,  explicitando,  inclusive,  direitos  e  deveres,
responsabilidades,  custos  ou  ônus,  penalidades  e  eventuais  riscos  existentes  na
execução de operações e na prestação de serviços; (Redação dada pela Resolução nº
4.283, de 4/11/2013.)

IV - o fornecimento tempestivo ao cliente ou usuário de contratos, recibos, extratos,
comprovantes e outros  documentos  relativos  a operações e  a serviços;  (Redação
dada pela Resolução nº 4.283, de 4/11/2013.)

V - a utilização de redação clara, objetiva e adequada à natureza e à complexidade
da  operação  ou  do  serviço,  em  contratos,  recibos,  extratos,  comprovantes  e
documentos destinados ao público, de forma a permitir o entendimento do conteúdo e
a  identificação  de  prazos,  valores,  encargos,  multas,  datas,  locais  e  demais
condições; (Redação dada pela Resolução nº 4.283, de 4/11/2013.)

VI - a possibilidade de tempestivo cancelamento de contratos; (Redação dada pela
Resolução nº 4.283, de 4/11/2013.)

VII  -  a  formalização  de  título  adequado estipulando  direitos  e  obrigações  para
abertura, utilização e manutenção de conta de pagamento pós-paga; (Incluído pela
Resolução nº 4.283, de 4/11/2013.)

VIII - o encaminhamento de instrumento de pagamento ao domicílio do cliente ou
usuário ou a sua habilitação somente em decorrência de sua expressa solicitação ou
autorização; e (Incluído pela Resolução nº 4.283, de 4/11/2013.)

IX - a identificação dos usuários finais beneficiários de pagamento ou transferência
em demonstrativos e faturas do pagador, inclusive nas situações em que o serviço de
pagamento envolver instituições participantes de diferentes arranjos de pagamento.
(Incluído pela Resolução nº 4.283, de 4/11/2013.)
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Parágrafo único.  Para fins do cumprimento do disposto no inciso III,  no caso de
abertura de conta de depósitos ou de conta de pagamento, deve ser fornecido também
prospecto de informações essenciais, explicitando, no mínimo, as regras básicas, os
riscos existentes, os procedimentos para contratação e para rescisão, as medidas de
segurança,  inclusive  em  caso  de  perda,  furto  ou  roubo  de  credenciais,  e  a
periodicidade e forma de atualização pelo cliente de seus dados cadastrais.(Incluído,
a partir de 2/5/2014, pela Resolução nº 4.283, de 4/11/2013.)
(...)
Art. 3º É vedado às instituições referidas no art. 1º recusar ou dificultar, aos clientes e
usuários  de  seus  produtos  e  serviços,  o  acesso  aos  canais  de  atendimento
convencionais,  inclusive  guichês  de  caixa,  mesmo  na  hipótese  de  oferecer
atendimento alternativo ou eletrônico.

§ 1º O disposto no caput não se aplica às dependências exclusivamente eletrônicas
nem à prestação de serviços de cobrança e de recebimento decorrentes de contratos
ou  convênios  que  prevejam  canais  de  atendimento  exclusivamente  eletrônicos.
(Redação dada pela Resolução nº 4.479, de 25/4/2016.)

§ 2º A opção pela prestação de serviços por meios alternativos aos convencionais é
admitida desde que adotadas as medidas necessárias para preservar a integridade, a
confiabilidade,  a  segurança  e  o  sigilo  das  transações  realizadas,  assim  como  a
legitimidade dos serviços prestados, em face dos direitos dos clientes e dos usuários,
devendo as instituições informá-los dos riscos existentes.

§ 3º As instituições devem divulgar, em suas dependências e nas dependências dos
estabelecimentos onde seus produtos são ofertados,  em local  visível  e em formato
legível,  informações  relativas  às  situações  que  impossibilitem  a  realização  de
pagamentos ou de recebimentos nos canais de atendimento existentes, a exemplo dos
contratos  ou  convênios  que  prevejam  canais  de  atendimento  exclusivamente
eletrônicos, dos boletos de pagamento vencidos ou fora do padrão, bem como dos
pagamentos com cheque. (Incluído pela Resolução nº 4.479, de 25/4/2016.)

III  –  DO  PODER  DE  FISCALIZAÇÃO  E  DA  OMISSÃO  DO  BANCO
CENTRAL DO BRASIL

28. Mas de nada adiante a edição de normas protetivas ao consumidor se os
órgãos  incumbidos  do  controle  e  fiscalização  sobre  as  instituições  financeiras  são
omissos  e  claudicantes.  A  atuação  estatal  nesta  seara,  visando,  dentre  outras
finalidades,  dar  equilíbrio  e  credibilidade  ao  sistema,  é  primordial  para  o  regular
funcionamento deste setor da economia e,  por consequência,  dos desenvolvimentos
econômico e social, objetivos da nossa República Federativa, atentando, desta forma,
ao que preceituam os arts. 3º e 192 da Constituição Federal:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
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regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação. 

Art.  192.  O  sistema  financeiro  nacional,  estruturado  de  forma  a  promover  o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em
todas  as  partes  que  o  compõem,  abrangendo  as  cooperativas  de  crédito,  será
regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do
capital estrangeiro nas instituições que o integram. 

29. Sobre  o  tema,  Fabiano  Del  Masso11 esclarece  que  tal  intervenção  do
Estado se dá consubstanciada nos art. 174 e 175 da CF12, como agente normativo e
regulador da atividade econômica, encampando as funções de fiscalização, incentivo e
planejamento, sendo este último determinante para o setor público e indicativo para o
setor privado.

30. Decorrência disso é a regulação do Sistema Financeiro Nacional  pelo
Conselho Monetário Nacional e a fiscalização das instituições financeiras pelo Banco
Central  do  Brasil,  que  atuam  na  condição  de  órgãos  públicos  normativos  e
fiscalizadores, até porque “a História já mostrou que a ordem econômica não consegue
se autocontrolar com os agentes econômicos atuando num mercado sem a fiscalização
e disciplina do Estado13.”

31. Pois bem. A Constituição Federal determina que o Estado promoverá, na
forma  da  lei,  a  defesa  do  consumidor (art.  5º,  inciso  XXXII).  A  legislação
consumerista acrescenta:

Código de Defesa do Consumidor
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 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: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;

11 In Direito econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 58

12 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.
(...)
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através
de licitação, a prestação de serviços públicos. 
(...)
13 Vicente Bagnoli, Introdução ao direito da concorrência: Brasil, Globalização, União Européia, Mercosul, ALCA. São Paulo:
Editora Singular, 2005, p. 151
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c) pela presença do Estado no mercado de consumo;

d)  pela  garantia  dos  produtos  e  serviços  com  padrões  adequados  de  qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho.
(...)
VI -  coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de
consumo,  inclusive  a  concorrência  desleal  e  utilização  indevida  de  inventos  e
criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam
causar prejuízos aos consumidores;

Decreto nº 2.181/97 - Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor  -  SNDC,  estabelece  as  normas  gerais  de  aplicação  das  sanções
administrativas 
Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais
normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor
às seguintes  penalidades,  que poderão ser  aplicadas isolada ou cumulativamente,
inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem
prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

§  2º  As  penalidades  previstas  neste  artigo  serão  aplicadas  pelos  órgãos  oficiais
integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou
regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior
confirmação pelo  órgão normativo  ou  regulador  da  atividade,  nos  limites  de  sua
competência.

32. Por sua vez, a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que dispôs sobre
a  Política  e  as  Instituições  Monetárias,  Bancárias  e  Creditícias,  recepcionada  pela
Constituição de 88 como lei complementar, dispõe que:

Art. 9º Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir as
disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas
pelo Conselho Monetário Nacional.

Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil:
(...)
VI - Exercer o controle do crédito sob todas as suas formas; (Renumerado pela Lei nº
7.730, de 31/01/89)
IX  -  Exercer  a  fiscalização  das  instituições  financeiras  e  aplicar  as  penalidades
previstas; (Renumerado pela Lei nº 7.730, de 31/01/89)

Art. 11. Compete ainda ao Banco Central da República do Brasil:
(...)
VII  -  Exercer permanente vigilância nos mercados financeiros e de capitais sobre
empresas que, direta ou indiretamente, interfiram nesses mercados e  em relação às
modalidades ou processos operacionais que utilizem;
(...)
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33. O Decreto nº 2.181/97, que trata da organização do Sistema Nacional de
Defesa  do  Consumidor  –  SNDC  e  estabelece  as  normas  gerais  de  aplicação  das
sanções administrativas previstas no CDC, reforça a responsabilidade do BACEN:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal,  estadual e
municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito
de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este
Decreto e à legislação das relações de consumo.

34. Da análise dessas competências, inquestionável a relevância da atuação
do  Banco  Central  do  Brasil,  como  autoridade  monetária  e  operacionalizador  das
diretrizes do Conselho Monetário Nacional, mormente quanto à regulação, fiscalização
e manutenção de um sistema financeiro sólido, equilibrado e voltado ao atendimento
dos objetivos constitucionais e sociais:

“Mesmo os direitos subjetivos de finalidade egoística, como são todos os direitos de
crédito (entre os quais se inserem os resultantes de contratos) são reconhecidos, como
qualquer outro direito, tendo em vista não só a realização dos interesses do respectivo
titular,  como  também  a  realização  das  finalidades  sociais:  toda  norma  jurídica,
afinal, visa “fins sociais” e atende “exigências do bem comum...”
(...)
Se todo direito de crédito visa satisfazer um interesse do credor, seja ele patrimonial
ou moral, acima deste sempre estará o interesse geral, ou bem comum, [...], qualquer
que seja o conteúdo dado a estas expressões na sociedade real, dividida por conflitos
de interesses e valores e fortemente influenciada pelas ideologias dominantes. Por
isso, o seu exercício também está sujeito a controle do ponto de vista de tal interesse
geral.

Concluindo,  todo direito  só pode ser  legitimamente  exercido em harmonia com a
finalidade  para  a  qual  é  reconhecido  aos  particulares,  que  é  sempre  e
necessariamente social.” 

Fernando  Noronha,  O  direito  dos  contratos  e  seus  princípios  fundamentais:
autonomia privada, boa-fé, justiça contratual. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 83/84

35. Assim, detém o BACEN poder e dever de tratar do tema, fiscalizando as
instituições financeiras e exigindo atendimento condigno aos usuários e consumidores
de  serviços  por  elas  prestados.  Porém,  não  foi  essa  a  postura  adotada  ao  ser
questionado  e  informado  dos  problemas  envolvendo  a  AGIPLAN  (23  e  111),
limitando-se a afirmar que, no que toca à AGIPLAN, não houve procedimentos de
fiscalização abordando a descontos indevidos em contas-correntes de clientes e, pior,
que  não  lhe  compete  (BACEN)  “apurar  eventual  prática  abusiva  adotada  pelas
instituições financeiras, tratando-se de matéria de competência dos órgãos do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor, constituído pela Secretaria Nacional de Defesa do
Consumidor (Senacon) e pelos Procons”(fls. 108 e 115).
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36. A despeito dessa alegação, há que se deixar bem claro que, de acordo
com  o  marco  legal  vigente,  que  cabe  sim  ao  BACEN  não  só  a  fiscalização  do
cumprimento  das  atividades  das  instituições  financeiras,  como  também  da
observância,  por  essas  instituições,  da  legislação  protetiva  do  consumidor,  função
institucional  que  a  autarquia  não  vem  exercendo,  deixando  os  consumidores  ao
abandono,  como retratado pelas  inúmeras  reclamações  documentadas  nos  autos  do
inquérito civil que instrui a presente exordial. Inclusive, em três estudos de avaliação
das Agências Reguladoras feitos pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, se
constatou a omissão do Banco Central na defesa dos consumidores, no mínimo, desde
2003 (grifos nossos):

AVALIANDO OS AVALIADORES
Revista IDEC – Março/2006 – págs. 21/23

Como  em  2003  e  2004,  o  Idec  avaliou  neste  ano  sete  órgãos  reguladores,  e  o
resultado  coincidiu  com  alguns  dos  serviços  que  mais  problemas  causam  ao
consumidor: os mais mal colocados foram a ANS e o Banco Central.

A idéia de uma avaliação das agências reguladoras é objeto de um Projeto de Lei (nº
3.337/04),  atualmente  parado  na  Câmara  dos  Deputados.  E  por  entender  a
importância de uma ação desse tipo, o Idec deu início a um processo próprio de
avaliação das agências e divulgou o primeiro relatório em março de 2003, o segundo
em 2004, e agora, divulga o terceiro estudo.

Desde  o  início,  pretendeu-se  corrigir  um  aspecto  negligenciado  durante  a
constituição  das  próprias  agências,  o  do  julgamento  dos  órgãos  pela  ótica  do
consumidor.

A avaliação retoma alguns dos pontos que se anunciavam benéficos ao público, e
apenas em parte se realizaram com a criação das agências, como a melhoria dos
bens e serviços e a maior efetividade na fiscalização e repreensão aos abusos. Ao
mesmo tempo, o Idec leva em conta os riscos a que a sociedade está exposta, como a
fragmentação da proteção ao consumidor, a ausência de coordenação entre órgãos
reguladores  e  sua  “captura”  pelos  entes  regulados,  e  a  ênfase  nos  aspectos
econômicos em detrimento de direitos sociais básicos.

Assim, os principais objetivos da pesquisa do Idec são:

●  Avaliar  as  instituições  que  agem  na  regulação  econômica,  na  regulamentação
técnica e na fiscalização de produtos e serviços.

●  Compará-las  para  determinar  aspectos  positivos  e  negativos  da  sua  atuação,
visando seu aperfeiçoamento.

● Tornar suas funções e responsabilidades mais claras para a sociedade, bem como
os meios de acesso a elas.

● Gerar informação sobre as expectativas do consumidor em relação a esses órgãos e
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sugerir aperfeiçoamentos na sua atuação.

● Manter uma avaliação sistemática de setores importantes para o consumidor e da
atuação das instituições responsáveis.

As instituições tiveram a oportunidade de se manifestar em relação à avaliação, e
todas responderam ao questionário e enviaram material informativo, o que aponta
para uma real disposição à exposição e ao julgamento do consumidor.

QUEM FOI AVALIADO

Os órgãos pesquisados têm funções que afetam o mercado e as relações de consumo,
e, por isso, devem estar sujeitos aos princípios de transparência e controle social. Ao
todo, sete órgãos foram avaliados. São eles: Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel),  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (Anatel),  Agência  Nacional  de
Vigilância  Sanitária  (Anvisa),  Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  (ANS),
Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização e  Qualidade  Industrial  (Inmetro),
BancoCentral (BC) e Secretaria de Defesa Agropecuária – Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (SDA-MAPA).

A avaliação foi dividida em duas partes principais,  cada uma delas representando
50% da nota final atribuída aos órgãos.

1 – Transparência e configuração institucional: aspectos institucionais importantes
para os consumidores e para a sociedade em geral. Parte composta por itens como a
existência  de  canais  institucionalizados  e  condições  para  a  participação  dos
consumidores;  a  transparência  de  atos,  procedimentos  e  processos  decisórios;  o
acesso à informação e resultados da ação dos órgãos; e a divulgação do órgão e
mecanismos de contatos para os consumidores.

2 – Efetividade na atuação: atuação do órgão em prol do consumidor por meio da
emissão  de  regulamentação,  pela  fiscalização  e  pela  repressão  aos  abusos  e
infrações cometidos. Nessa parte foi verificado de que forma os órgãos atuam e
enfrentam  os  problemas  do  setor,  inclusive  as  questões  de  inclusão  social;  se
emitem regulamentos ampliando a proteção ao consumidor e aperfeiçoando o setor,
tratando as questões de forma sistêmica; se reprimem infrações e abusos cometidos
por empresas de forma a coibir esse comportamento. 

O RESULTADO FINAL

Como em 2003 e 2004, o Banco Central e a ANS continuaram a apresentar o
pior desempenho. Talvez não seja mera coincidência o setor de planos de saúde (junto
com o de telefonia) ser o campeão de reclamações no Idec. Já o setor financeiro é o
segundo em reclamações registradas no Sistema Nacional de Informações de Defesa
do Consumidor (Sindec), entre dezembro de 2005 e fevereiro deste ano. 
(...)
Já os problemas recorrentes que o consumidor enfrenta no relacionamento com os
bancos, em parte decorrentes de regulamentos emitidos pelo Banco Central,  assim
como o posicionamento das instituições no que diz respeito à ADIn (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) contra o Código de Defesa do Consumidor (CDC),  indicam
que o órgão ainda não se responsabiliza pela proteção ao consumidor.
(...)
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DO IDEC

A avaliação do Idec sobre a atuação das agências e órgãos reguladores aponta para
um  longo  caminho  a  ser  percorrido  para  que  haja  uma  efetiva  proteção  ao
consumidor brasileiro. A seguir, alguns pontos que precisam ser aperfeiçoados.

●  Participação  –  Ainda  é  necessário  dar  espaço  para  a  participação
institucionalizada dos consumidores e da sociedade em geral. A falta de instâncias de
debate e de fiscalização internas permite que as instituições ajam de forma descolada
da sociedade.

●  Transparência  do  processo  decisório  –  Os  mecanismos  de  consultas  públicas,
quando  existentes,  são,  no  geral,  incipientes.  Os  órgãos  não  dão  acesso  ao
embasamento técnico das suas propostas e tampouco resposta sobre as contribuições
enviadas.  Isso  torna  o  processo  sem  sentido.  Uma  exceção  é  a  Aneel,  que  vem
seguidamente ampliando o seu processo de decisão.

● Acompanhamento e participação da regulação pelo consumidor – É difícil  para
organizações da sociedade civil, como as de consumidores, dominar aspectos técnicos
relevantes da variedade de temas regulados pelas agências.  O Projeto de Lei das
agências aborda isso, mas elas poderiam se antecipar e buscar formas alternativas de
capacitação.

Isso  é  fundamental  para  equilibrar  as  relações  entre  consumidores,  empresas  e
governo.

● Articulação das agências com os órgãos de defesa do consumidor e com o Sindec
–  Esse  é  um  aspecto  fundamental  para  que  a  proteção  do  consumidor  seja
ampliada.  A falta  de diálogo entre  os  diversos  órgãos relacionados ao consumo
prejudica um tratamento sistêmico dos problemas.

●  Diretrizes e prioridades voltadas para o consumidor – Na maioria dos casos, o
consumidor é só mais um elemento do mercado regulado. As instituições deveriam
dar mais ênfase ao consumidor, considerando a sua vulnerabilidade reconhecida no
CDC, e criar canais para ouvir suas demandas.

Disponível  em  http://www.idec.org.br/pdf/agencia-reguladoras.pdf – acesso
em 16/05/2018

37. Pretende então o Ministério Público Federal, através da presente ação,
que o BACEN seja compelido a assumir sua função institucional, imposta pelo marco
legal vigentei. Pede-se vênia para citar acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 5ª
Região que muito bem abordou o tema (www.trf5.gov.br) (grifos nossos):

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª  REGIÃO  -  GABINETE  DO  DES.
FEDERAL  FRANCISCO  WILDO  -  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  341370/AL
(2003.80.00.010239-3)  -  APTE:  ESTADO DE ALAGOAS  -  ADV/PROC:  DANIEL
SANTOS BEZERRA E OUTROS - APDO: CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
ADV/PROC: PAULO ELTON VASCONCELOS ALVES E OUTROS - ORIGEM: 1ª
VARA FE DERAL DE ALAGOAS – AL - RELATOR: DES. FED. ÉLIO SIQUEIRA

http://www.trf5.gov.br/
http://www.idec.org.br/pdf/agencia-reguladoras.pdf
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(RELATOR AUXILIAR)

RELATÓRIO

O Sr. Des. Fed. ÉLIO SIQUEIRA (Relator Auxiliar):

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE ALAGOAS, em face de sentença
da lavra do MM. Juiz Federal Substituto em exercício na 1ª Vara da Seção Judiciária
de  Alagoas,  Dr.  RUBENS  DE MENDONÇA CANUTO NETO,  que,  em  demanda
movida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contra o recorrente,  julgou
procedente  a  pretensão  deduzida  na  peça  vestibular.  Alegou  o  apelante  que  a
fiscalização realizada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, com relação
às instituições financeiras, não impede a atuação do PROCON, no que pertine às
relações por elas mantidas com os consumidores. Foram apresentadas contra-razões.
É o relatório.

VOTO
O Sr. Des. Fed. ÉLIO SIQUEIRA (Relator Auxiliar):

Compulsando os autos, verifico que a sentença, submetida a esta Corte, por força de
recurso voluntário, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
(...)
Por outro lado,  é  induvidosa,  no meu sentir,  a  caracterização,  como relações  de
consumo, daquelas mantidas entre as instituições financeiras e os usuários de seus
serviços, a viabilizarem a aplicação das regras emanadas do Código de Defesa do
Consumidor. No entanto, isto não significa que o PROCON tenha competência para
apreciar as referidas relações, diante das atribuições conferidas pela Lei nº 4.595/64,
em caráter privativo, ao BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN.

Reputo, portanto, inviável a manutenção da autuação, não porque se trata de uma
empresa  pública,  nem  porque  não  exista  relação  de  consumo,  e  sim,  porque  a
fiscalização  dos  interesses  do  consumidor  dos  serviços  bancários  deve,
necessariamente,  no meu sentir,  ser  exercida pela  mencionada autarquia federal,
como estipulado em diploma legal que foi recepcionado pela ordem constitucional
vigente, como disse o julgador singular, com força de lei complementar, em razão do
disposto no artigo 192, da “Lex Mater”.

Não houve revogação do artigo 10, VIII,  da citada Lei nº 4.595/64, que reza que
“compete  privativamente  ao  Banco  Central  da  República  do  Brasil  exercer  a
fiscalização das instituições  financeiras  e aplicar  as  penalidades previstas”,  pelo
Código de Defesa do Consumidor.  Aliás,  como bem ponderado na sentença,  nem
poderia ter ocorrido, porque o aludido Código é uma lei ordinária.  De qualquer
modo, em nenhum momento, o legislador, ao editá-lo, revogou aquele dispositivo,
nem se evidenciou qualquer incompatibilidade lógica com o mesmo.

O  artigo  5º,  do  Decreto  nº  2.181/97,  que  regulamentou  o  mencionado  Código,
estipulou  que  “qualquer  entidade  ou  órgão  da  Administração  Pública,  federal,
estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem,
no  âmbito  de  suas  respectivas  competências,  atribuições  para  apurar  e  punir
infrações a este decreto e à legislação das relações de consumo”. 

Portanto, o PROCON/AL não pode autuar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
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ou qualquer instituição financeira,  porque a fiscalização das mesmas, inclusive no
que tange às relações de consumo, é exercida, em plenitude, pelo BANCO CENTRAL
DO BRASIL – BACEN.

Convém lembrar que aquela autarquia é responsável pela fixação das regras a serem
observadas  no  relacionamento  entre  os  bancos  e  os  seus  usuários,  logo,  via  de
conseqüência,  também  lhe  cabe  verificar  se  estes  estão  sendo  prejudicados,  na
qualidade de consumidores. 

Quando o artigo 56, do Código, fez alusão à imposição de sanções às infrações das
normas  de  defesa  do  consumidor,  assinalou,  em  seu  Parágrafo  Único,  que  “as
sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa,  no
âmbito de sua atribuição”.

Por  conseguinte,  impunha-se  a  invalidação  da  autuação  questionada,  devendo  o
PROCON/AL comunicar o ocorrido à Secretaria de Direito Econômico do Ministério
da Justiça que, por seu turno, através do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor,  noticiará o fato ao BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN. Isto
posto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.
(...)
ACÓRDÃO

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos,  em  que  são  partes  as  acima
identificadas.Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório, voto
do Desembargador Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a
integrar o presente julgado. Custas, como de lei.
Recife, 16 de dezembro de 2004
Des. Fed. ÉLIO SIQUEIRA

IV – DA OMISSÃO DA UNIÃO/Senacon – Ministério da Justiça

38. A  omissão  da  UNIÃO,  através  de  sua  Secretaria  Nacional  do
Consumidor  (SENACON),  criada  pelo  Decreto  nº  7.738/2012  e  que  integra  o
Ministério  da  Justiça,  também  restou  caracterizada  pelo  fato  de  que,  enviadas
informações à referida Secretaria sobre as práticas legais dessa financeira (fl.  117),
houve apenas a instauração de uma Averiguação Preliminar, (nº 08012.003324/2016-
48 - iniciada com base em documentação encaminhada pelo Banco Central) para tratar
da  cobrança,  pela  AGIPLAN,  de  tarifa  de  transferência  de  recursos  por  meio  de
DOC/TED, no ato das operações de crédito, Averiguação essa atualmente em fase de
análise e instrução (fls. 121/122), apesar de instaurada acerca de dois anos.

39. Não  houve  instauração,  pela  SENACON,  de  procedimentos  de
investigação e apuração contra a AGIPLAN,  que é um conglomerado financeiro  14,

14 AGIPLAN - Código: 51956
Tipo de conglomerado: FINANCEIRO
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no  tocante  a  todos  os  inúmeros  problemas  relatados  nos  empréstimos  pessoais  e
consignados  (juros  exorbitantes,  negativa  no  fornecimento  de  vias  contratuais,  de
comprovantes  e  documentos  a  clientes,  débitos  indevidos  em  contas-correntes,
constrangimentos em cobranças, etc).

40. E, segundo o art. 106 do Código de Defesa do Consumidor, combinado
com vários dispositivos do Decreto nº 2.181/97 - que trata da organização do Sistema
Nacional  de  Defesa  do  Consumidor  –  SNDC  e  estabelece  as  normas  gerais  de
aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  CDC  -,  a  responsabilidade  da
SENACON na apuração desses fatos graves é inconteste,  de forma conjunta,  aliás,
com o BACEN:

Código de Defesa do Consumidor
Art.  106.  O  Departamento  Nacional  de  Defesa  do  Consumidor,  da  Secretaria
Nacional  de  Direito  Econômico  (MJ),  ou  órgão  federal  que  venha  substituí-lo,  é
organismo  de  coordenação  da  política  do  Sistema  Nacional  de  Defesa  do
Consumidor, cabendo-lhe:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao
consumidor;

II  -  receber,  analisar,  avaliar e  encaminhar  consultas,  denúncias ou  sugestões
apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou
privado;
(...)
VII  -  levar  ao  conhecimento  dos  órgãos  competentes  as  infrações  de  ordem
administrativa  que  violarem  os  interesses  difusos,  coletivos,  ou  individuais  dos
consumidores;
(...)

Decreto nº 2.181/97
Art. 3º Compete à  Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a
coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:
(Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e
defesa do consumidor;

II  -  receber,  analisar,  avaliar e  apurar  consultas  e  denúncias apresentadas  por
entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por
consumidores individuais;
(...)
VII  -  levar  ao  conhecimento  dos  órgãos  competentes  as  infrações  de  ordem
administrativa  que  violarem  os  interesses  difusos,  coletivos  ou  individuais  dos

Relação de instituições do conglomerado:
CNPJ Nome  Condição de participação
15.148.214 AGIPAR HOLDING S.A.       HOLDING NÃO I.F.
10.664.513 BANCO AGIBANK S.A.  LIDER
13.660.104 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO         PARTICIPANTE
94.187.879 AGIPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA          PARTICIPANTE
Fonte: http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/mostrar-conglomerado.asp#?codigo=51956 – acesso em 15/05/2018

http://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/mostrar-conglomerado.asp#?codigo=51956
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consumidores;
(...)
X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990,
e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;
(...)
XII - celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6o do
art.  5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; (Redação dada pelo Decreto nº
7.738, de 2012).

XIII - elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra
fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o art.  44 da Lei nº 8.078, de
1990;

XIV - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Art. 9º -  A fiscalização das relações de consumo de que tratam a Lei no 8.078, de
1990, este Decreto e as demais normas de defesa do consumidor será exercida em
todo o território nacional pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da
Justiça,  pelos  órgãos  federais  integrantes  do  Sistema  Nacional  de  Defesa  do
Consumidor, pelos órgãos conveniados com a Secretaria e pelos órgãos de proteção e
defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em suas
respectivas áreas de atuação e competência.

41. Inegável,  portanto,  a  omissão  da  UNIÃO/SENACON na  indeclinável
função  institucional  de  assegurar  os  direitos  fundamentais  do  consumidor  e,
concomitantemente,  preservar  a  obediência  e  atenção,  pela  iniciativa  privada,  aos
princípios da atividade econômica, lembrando que a livre iniciativa é protegida naquilo
que ela tem de valor social (art. 1º, IV, Constituição Federal).

42. Sobre o tema, pede-se vênia para citar as lições de Daniel Sarmento, no
artigo intitulado “A Vinculação dos Particulares aos Direitos Fundamentais no Direito
Comparado e no Brasil” (in Leituras Complementares de Processo Civil, Organizador:
Fredie Didier Jr., Edições Juspodivm, 4ª edição, 2006, págs. 137/198) (grifos nossos):

“1. INTRODUÇÃO

De acordo com a doutrina liberal  clássica, os direitos fundamentais
limitar-se-iam à regência das relações públicas, que tinham o Estado
como um de seus  pólos.  Tais  direitos  eram vistos  como limites  ao
exercício do poder estatal, que, portanto, não se projetavam no cenário
das relações jurídico-privadas. Todavia (...) parece indiscutível que se
a opressão e a violência contra a pessoa provêm não apenas do Estado,
mas de uma multiplicidade de atores privados, presentes em esferas
como o mercado, a família, a sociedade civil e a empresa, a incidência
dos direitos fundamentais na esfera das relações entre particulares se
torna um imperativo incontornável.

Sem embargo, firmada esta premissa, é preciso avançar, para verificar
a  forma como se dá esta incidência.  Na verdade,  não seria correto
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simplesmente  transplantar  o  particular  para  a  posição  do  sujeito
passivo do direito fundamental, equiparando o seu regime jurídico ao
dos Poderes  Públicos,  pois  o  indivíduo,  diversamente  do  Estado,  é
titular  de  direitos  fundamentais  e  está  investido  pela  própria
Constituição em um poder de autodeterminação dos seus  interesses
privados. E foi exatamente por isso que se criou toda a celeuma em
torno da chamada  eficácia  horizontal  dos  direitos  fundamentais,  ou
seja, a projeção desses direitos para as relações particulares.

O  ponto  nodal  da  questão  consiste  na  busca  de  uma  fórmula  de
compatibilização entre,  de  um lado,  uma tutela  efetiva dos direitos
fundamentais, neste cenário em que as agressões e ameaças a eles vêm
de todos os lados e, de outro, a salvaguarda da autonomia privada da
pessoa humana.
(...)
O debate sobre tal questão desenvolveu-se, inicialmente, na Alemanha,
logo  após  o  advento  da  Lei  Fundamental  de  Bonn,  onde  foram
gestadas  as  teorias  da  eficácia  direta  ou  imediata  dos  direitos
fundamentais entre terceiros e a teoria da eficácia indireta ou mediata
destes direitos, cujos contornos serão adiante expostos. Foi também no
cenário germânico que se delineou posteriormente uma corrente que
tentava explicar a penetração dos direitos fundamentais,  que afirma
que  o Estado deve não apenas abster-se de violar tais direitos, tendo
também  de  proteger  seus  titulares  diante  de  lesões  e  ameaças
provindas de terceiros.
(...)
Surgiram,  ademais,  posições  intermediárias  e  doutrinas  alternativas,
mas todas acabam se batendo sempre em torno das mesmas questões.
Como e com que intensidade incidem os direitos fundamentais nas
relações  travadas  entre  particulares?  Qual  a  proteção  constitucional
que merece, neste contexto, a autonomia privada? Que papel cabe ao
Estado na proteção dos direitos fundamentais diante de agressões e
ameaças vindas de particulares?
(...)
5.  TEORIA  DOS  DEVERES  DE  PROTEÇÃO  E  A  EFICÁCIA
HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
(...)
De acordo com esta teoria,  o Estado tem a obrigação não apenas de
abster-se de violar os direitos fundamentais, mas também de   protegê-
los   diante  de lesões  e  ameaças  provenientes  de terceiros,    inclusive
particulares.
(...)
7. SITUANDO O PROBLEMA NO QUADRO CONSTITUCIONAL
BRASILEIRO: CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
(...)
Nosso  propósito,  nesse  momento,  é  demonstrar  como,  no  caso
brasileiro, a eficácia dos direitos individuais nas relações privadas  é
direta e imediata, não dependendo da atuação do legislador ordinário,
nem se  exaurindo  na  interpretação  das  cláusulas  gerais  do  direito
privado.

Com efeito, qualquer posição que se adote em relação à controvérsia
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em questão não pode se descurar da moldura axiológica delineada pela
Constituição de 1988, e do sistema de direitos fundamentais por ela
hospedado.  (...)  Trata-se  de  uma  Constituição  que  indica,  como
primeiro objetivo fundamental da República, 'construir uma sociedade
livre,  justa  e  solidária'  (art.  3º,  I,  CF)  e  que  não  se  ilude  com a
miragem liberal  de  que é  o Estado o único adversário dos direitos
humanos.  Nossa  Constituição,  apesar  da  irresignação  de  alguns,
consagra um modelo de Estado Social,  voltado para a promoção da
igualdade  substantiva,  o  que  projeta  inevitáveis  reflexos  sobre  a
temática  ora  versada.  Ela  não  se  baseia  nos  mesmos  pressupostos
ideológicos  que  sustentaram  a  separação  rígida  entre  Estado  e
sociedade civil,  e que serviram, historicamente, para fundamentar a
exclusão  dos  direitos  fundamentais  do  campo  das  relações  entre
particulares.
(...)
Afora, é certo, alguns direitos que têm como destinatários necessários
o Estado (direitos do preso, por exemplo), na maioria dos outros casos
o constituinte não estabeleceu de antemão nenhuma limitação no pólo
passivo das liberdades públicas, que afastasse os particulares. Muito
pelo contrário, a linguagem adotada pelo constituinte, na estatuição da
maioria  das  liberdades  fundamentais  previstas  no  art.  5º  do  Texto
Magno, transmite a idéia de uma   vinculação passiva universal.

Além disso, existe um dado fático relevantíssimo, que não pode ser
menosprezado:  a  sociedade  brasileira  é  muito  mais  injusta  e
assimétrica do que a da Alemanha, dos Estados Unidos ou de qualquer
outro  país  do  primeiro  Mundo.  Segundo  estatísticas  oficiais,  que
muitos consideram excessivamente otimistas, o Brasil tem 54 milhões
de habitantes vivendo abaixo da linha da pobreza e 15 milhões abaixo
da  linha  da  miséria.  Tragicamente,  somos  campeões  no  quesito  da
desigualdade social.  A elite  brasileira  é  uma das  mais  atrasadas  do
mundo  e  nossas  instituições  sociais  ainda  preservam um ranço  do
passado escravocrata do país. Somos o país do 'elevador de serviço'
para pobres e pretos; do 'sabe com quem está falando?'; dos quartos de
empregada sem ventilação do tamanho de armários nos apartamentos
de  classe  média,  reprodução  contemporânea  do  espírito  da  'casa-
grande e senzala'.

Estas  tristes  características  da  sociedade  brasileira  justificam  um
reforço  na  tutela  dos  direitos  humanos  no  campo  privado,  em que
reinam a  opressão  e  a  violência.  (...)  Por  isso,  não  hesitamos  em
afirmar  que  a  eficácia  dos  direitos  individuais  na  esfera  privada  é
direta e imediata no ordenamento jurídico brasileiro. Esta, para nós,
não é só uma questão de direito, mas também de ética e justiça.
(...)
Cumpre,  por  fim,  verificar  se  a  teoria  dos  deveres  de  proteção,  já
exposta neste trabalho, exclui a vinculação direta dos particulares aos
direitos  fundamentais  (...).  A  resposta  só  pode  ser  negativa.  O
reconhecimento  de  que    o  Estado  tem  o  dever  de  proteger  os
particulares de lesões e ameaças aos seus direitos fundamentais  ,
perpetradas  por  terceiros,  não apresenta nenhuma incompatibilidade
ou contradição com a idéia da incidência direta dos mesmos direitos
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na  esfera  privada.  Muito  pelo  contrário,  ambas  as  concepções
reforçam-se  mutuamente,  e  podem  ser  reconduzidas  a  um
denominados  comum,  que  é  a  visão  realista  de  que,    no  mundo
contemporâneo, os atores privados, sobretudo quando investidos
em maior poder social, representam um perigo tão grande ou até
maior que o próprio Estado para o gozo dos direitos fundamentais
dos mais fracos. Neste particular, estamos de pleno acordo com Ingo
Wolfgang Sarlet, quando afirma que o que existe no caso é '(...) uma
inequívoca zona de confluência entre a vinculação do poder público (a
assim  chamada  eficácia  vertical)  e  a  vinculação  –  direta  –  dos
particulares.'

A própria compreensão de que    o princípio da dignidade da pessoa
humana representa o centro de gravidade da ordem jurídica  , que
legitima, condiciona e modela o direito positivado, impõe, no nosso
entendimento,  a  adoção  da  teoria  da  eficácia  direta  dos  direitos
fundamentais nas relações entre particulares. De fato, sendo os direitos
fundamentais concretizações  ou exteriorizações daquele  princípio,  é
preciso expandir para todas as esferas da vida humana a incidência dos
mesmos,  pois,  do  contrário,    a  proteção  à  dignidade  da  pessoa
humana  –  principal  objetivo  de  uma  ordem  constitucional
democrática   – permaneceria incompleta. Condicionar a garantia da
dignidade  do  ser  humano nas  suas  relações  privadas  à  vontade  do
legislador, ou limitar o alcance das concretizações daquele princípio à
interpretação das cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados
do Direito Privado, significa abrir espaço para que, diante da omissão
do Poder Legislativo, ou a ausência de cláusulas gerais apropriadas,
fique irremediavelmente comprometida uma proteção, que, de acordo
com a axiologia constitucional, deveria ser completa e cabal.

Na verdade, reconhecer na   dignidade da pessoa humana o epicentro
axiológico  da  ordem constitucional   importa  em postular  uma    vis
expansiva para os direitos fundamentais, o que não se compatibiliza
com  construções  que  intentem  atenuar  seu  impacto,  diluir  sua
normatividade ou confiná-los a fronteiras já superadas. Se a   dignidade
é um valor absoluto  , ele deve condicionar diretamente todos (...)
(...)
9. FORMAS DE INCIDÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
NAS RELAÇÕES PRIVADAS

(...)  os  direitos  fundamentais  (...)  valem não  apenas  como  direitos
subjetivos, mas também como  valores, cuja plasticidade permite que
influenciem,  através  de  diversas  formas,  a  resolução  das  questões
jurídicas envolvendo os bens jurídicos por eles protegidos.
(...)
Portanto, a tutela dos direitos individuais nas relações privadas não se
esgota  na  garantia  de  uma  obrigação  geral  de  abstenção,  nem na
reparação  dos  danos  pelas  lesões  perpetradas,  através  da
responsabilidade civil. A proteção conferida pela ordem constitucional
é mais ampla, e envolve tanto uma tutela preventiva dos direitos como
uma atuação repressiva e corretiva. Ademais, ela pode abranger tanto
obrigações  negativas  do  particular,  como  deveres  positivos,
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dependendo  das  circunstâncias  de  cada  caso  e  da  concreta
configuração dos interesses em jogo.
(...)
10.  EFICÁCIA  HORIZONTAL,  DESIGUALDADE  FÁTICA  E
AUTONOMIA  PRIVADA:  PARÂMETROS  PARA  A
PONDERAÇÃO DE INTERESSES

(...)  convém destacar  que  um dos fatores  primordiais  que deve ser
considerado  nas  questões  envolvendo  a  aplicação  dos  direitos
fundamentais nas relações entre particulares é a existência e o grau da
desigualdade fática entre os envolvidos. Em outras palavras, quanto
maior  for  a  desigualdade,  mais  intensa  será  a  proteção  ao  direito
fundamental  em jogo,  e  menor  a  tutela  da  autonomia  privada.  Ao
inverso,  numa  situação  de  tendencial  igualdade  entre  as  partes,  a
autonomia  privada  vai  receber  uma  proteção  mais  intensa,  abrindo
espaço para restrições mais profundas ao direito fundamental com ela
em conflito. (...) a verdade, já diagnosticada por Karl Marx, é que  o
campo das relações privadas também é permeado pelo poder e pela
sujeição.  Enquanto  houver  fortes  e  fracos,  incluídos  e  excluídos,
poderosos e sem-poder, os primeiros tenderão a subjugar os segundos,
cuja autonomia tornar-se-á fictícia.

Portanto, a desigualdade material justifica a ampliação da proteção dos
direitos fundamentais na esfera privada, porque se parte da premissa
de  que  a  assimetria  de  poder  prejudica  o  exercício  da  autonomia
privada das partes mais débeis. É assim, enfim, porque se entende que
quando o ordenamento  jurídico  deixa livres  o  forte  e  o  fraco,  esta
liberdade só se torna efetiva para o primeiro. O hipossuficiente, no
mais  das  vezes,  vai  acabar  curvando-se  diante  do  arbítrio  do  mais
poderoso,  ainda  que,  do  ponto  de  vista  puramente  formal,  seu
comportamento  possa  parecer  decorrente  do  exercício  de  sua
autonomia privada.
(...)
Desnecessário frisar que,  no caso brasileiro, diante da nossa gritante
desigualdade social,  esta  questão assume um relevo ímpar.  Aqui,    a
enorme vulnerabilidade de amplos setores da população justifica,
com sobras  de  razão,  um reforço  à  proteção  dos  seus  direitos
fundamentais,  no  âmbito  das  relações  travadas  com  outros
particulares  mais  poderosos,  como  os  empregadores  e  os
fornecedores  de  bens  e  serviços  .  É  por  isso  também  que  certos
domínios  normativos,  como o  Direito  do  Trabalho    e  o  Direito  do
Consumidor, que têm como premissa a desigualdade fática entre
as partes, a vinculação aos direitos fundamentais deve mostrar-se
especialmente enérgica  , enquanto a argumentação ligada à autonomia
da vontade dos contratantes assume um peso inferior.

Na  verdade,  o  princípio  da  igualdade  material,  que  se  infere  da
conjugação da cláusula da isonomia (art. 5º, caput, CF) com a diretriz
constitucional, apontada como um dos fundamentos da República, de
redução das desigualdades sociais (art. 3º, inciso III, CF), não apenas
permite, mas antes impõe, na ordem jurídica brasileira, a proteção das
partes mais débeis nas relações privadas. (...)
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CONCLUSÃO

Vivemos num país injusto, com índices intoleráveis de desigualdade
social,  em que a  opressão é capilar  e  onipresente.  Neste  quadro,  o
reconhecimento  da  vinculação  direta  dos  particulares  aos  direitos
fundamentais  pode  servir  como  um  importante  instrumento  para
moldar, de acordo com parâmetros de justiça substantiva, extraídos da
Constituição, a miríade de relações assimétricas travadas na sociedade.

Não se trata, obviamente, da panacéia para os males estruturais que
afligem nossa sociedade, até porque o equacionamento dos problemas
de exclusão e injustiça depende de uma série de fatores heterogêneos,
sobre  os  quais  o  Direito  nem  sempre  exerce  uma  influência
significativa.  Seria  pueril  supor  que  basta  uma  teoria  jurídica
progressista,  e  pessoas  com  vontade  política  para  aplicá-la,  para
corrigir todos os problemas sociais. Sem embargo, a chamada eficácia
horizontal dos direitos fundamentais constitui um instrumento valioso
na edificação de um direito que se pretenda justo e emancipador.”

***

V. DOS PREJUÍZOS E DANOS MORAIS DIFUSOS 

43. Como restou demonstrado, ao longo de vários anos, os usuários/clientes
de  serviços  financeiros,  de  uma  maneira  geral,  vêm  sofrendo  com  a  falta  de
atendimento  digno  por  parte  das  instituições  bancárias  e  financeiras.  As  práticas
encetadas pela AGIPLAN contrapõem-se aos mínimos direitos dos consumidores e
comprometem a material e moral de seus serviços.

44. Principalmente  nos  casos  em  que  a  ADIPLAN,  sem  autorização,
resgata a totalidade dos rendimentos mensais do correntista para pagamento de
dívida ou debita parcelas em atraso de forma cumulativa, evidente que gera uma
série  de  danos,  inclusive  psicológicos,  tendo  em  vista  que  os
correntistas/consumidores  são  privados,  muitas  vezes,  de  seu  único  meio  de
subsistência, ficando impossibilitados de suprir as suas necessidades básicas e as
de sua família, como moradia, alimentação e saúde.

45. Também nos  casos  de  cobranças  ameaçadoras  e  abusivas,  que  geram
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação aos clientes. A angústia, a preocupação e os
sentimentos  proporcionados por situação de injustiça,  ilegalidade e impotência  são
inegáveis.

46. Há também o dano moral causado à coletividade, que se depara com o
reiterado malferimento das leis de regulação dos serviços financeiros e total  desprezo
dos direitos consumeristas, com a flagrante conivência de órgãos criados justamente
para evitar tal descalabro.
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47. Na espécie, por se tratar de lesão que atinge um número indeterminado
de pessoas,  é cabível a  condenação dos réus ao pagamento de quantias a título de
indenização por  danos  morais  difusos,  ou  seja,  suportados  indistintamente  por  um
número indeterminado de pessoas.

48. O dano moral difuso define-se como aquele de natureza não patrimonial,
decorrente  da  violação de  direitos,  interesses  ou  valores  jurídicos  inerentes  a  toda
coletividade, de forma indivisível.

49. No caso presente,  o  menoscabo das instituições  financeiras,  dentre  as
quais  se  inclui  a  ADIPLAN,  em  relação  ao  tratamento  indigno  dispensado  aos
clientes/consumidores,  enseja  uma  indenização  por  danos  morais  difusos  a  ser
estipulada pelo juízo.

50. Ressalte-se que não constitui inovação alguma o pedido de indenização
por danos morais, em sede de tutela coletiva, visto que a própria Lei de Ação Civil
Pública expressamente contempla a possibilidade de se buscar a reparação do dano
moral (art. 1º da Lei 7.347/85):

Danos  morais  coletivos  ou  difusos.  Muito  embora  o  CDC  6º,  VI,  já  preveja  a
possibilidade de haver indenização do dano moral coletivo ou difuso, bem como sua
cumulação com o patrimonial (STJ 37), a LAT 88, modificando o caput da LACP 1º,
deixou expressa essa circunstância quanto aos danos difusos  e  coletivos,  que são
indenizáveis quer sejam patrimoniais, quer sejam morais, permitida sua cumulação.
V.CDC 6ºVI, STJ 37.4 

Nesse sentido, caminha a doutrina nos dizeres de Carlos Alberto Bittar Filho, que
destaca os efeitos da violação antijurídica de uma determinada comunidade: 

[...]  e  o  dano  moral  coletivo  é  a  injusta  lesão  da  esfera  moral  de  uma  dada
comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado circulo de valores
coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de
que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente
considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista
jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu
aspecto imaterial.15 

51. Deve-se atentar, de outro lado, para o caráter pedagógico da condenação
por dano moral difuso, que adquire contornos de sanção civil, apta a desestimular a
continuação da atividade abusiva, na medida em que somente a perda patrimonial faz
com que grandes empresas sintam-se no dever de abster-se da prática de atos ilícitos
que violam direitos supraindividuais.

52. No  mais,  há  previsão  na  legislação  infraconstitucional,  no  artigo  6º,

15 FILHO, Carlos Alberto Bittar. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. São Paulo: RT, 1999, p. 105.
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inciso VI, da Lei de 8.078/90, bem como nos artigos 186 e 927, do Código Civil:

Lei de 8.078/90
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
VI  -  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos  patrimoniais  morais,  individuais,
coletivos e difusos;

Código Civil
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.
(...)
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo. 

53. Vários  julgados acolhem a tese  perpetrada pelo  autor,  na  violação de
direitos fundamentais: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS SOCIAIS. DANO MORAL COLETIVO. DIREITO
SUBJETIVO  DOS  PORTADORES  DE  DEFICIÊNCIA  AO  PASSE  LIVRE  NO
TRANSPORTE  RODOVIÁRIO  INTERESTADUAL.  LEI  8.899/94.  DIREITO  QUE
DEPENDIA DE REGULAMENTAÇÃO PARA A DEFINIÇÃO DO SEU CONTEÚDO.
INEXISTÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO ANTES DA REGULAMENTAÇÃO PELO
PODER EXECUTIVO FEDERAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO COM A
SUPERVENIÊNCIA DA REGULAMENTAÇÃO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE NO
JULGAMENTO  DO  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS
COLETIVOS.  PEDIDO ADMISSÍVEL EM  TESE.  PRECEDENTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS
PERMISSIONÁRIAS  DO  TRANSPORTE  RODOVIÁRIO  POR  DANOS  MORAIS
COLETIVOS. DANOS IMPUTÁVEIS À OMISSÃO DA UNIÃO FEDERAL. DEMORA
EXCESSIVA EM REGULAMENTAR A LEI 8.899/94. CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO
PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO.  [...].  É  insofismável  que  o  Poder  Executivo
federal extrapolou de forma gritante o comando legislativo para regulamentar em
90 dias o direito previsto no art. 1º da Lei 8.899/94, só vindo a fazê-lo cerca de seis
anos depois da entrada em vigor deste diploma normativo. 14. Inexorável, destarte,
a responsabilidade da União pela reparação destes danos de natureza coletiva, com
fundamento no § 6º do art. 37 da Constituição Federal. 15. O arbitramento do valor
deve  obedecer  a  critérios  distintos  daqueles  propostos  na  petição  inicial  e  na
apelação,  para  ser  arbitrado  em  valor  determinado,  o  que,  em  se  tratando  de
processo  de  natureza  coletiva,  está  compreendido  nos  poderes  do  juiz  que  Ada
Pellegrini  Grinover  cita  como  "defining  function". 16.  Parcial  provimento  à
apelação para anular parcialmente a sentença e, nos termos do § 3º do art. 515 do
CPC,  condenar  a  União  Federal  ao  pagamento  de  indenização  no  valor  de  R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser destinada ao fundo previsto no art. 13 da
Lei  7.347/85.  Sem condenação  em honorários  advocatícios.  (TRF-3.  AP Cível  nº
1418769,  Ação  Civil  Pública  nº  00045059119994036000.  Terceira  Turma,  Juiz
Convocado Valdeci dos Santos. Disponibilizado em 11.05.2012)

RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL COLETIVO - CABIMENTO - ARTIGO 6º,
VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REQUISITOS - RAZOÁVEL
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SIGNIFICÂNCIA  E  REPULSA  SOCIAL  -  OCORRÊNCIA,  NA  ESPÉCIE  -
CONSUMIDORES  COM  DIFICULDADE  DE  LOCOMOÇÃO  -  EXIGÊNCIA  DE
SUBIR  LANCES  DE  ESCADAS  PARA  ATENDIMENTO  -  MEDIDA
DESPROPORCIONAL  E  DESGASTANTE  -  INDENIZAÇÃO  -  FIXAÇÃO
PROPORCIONAL  -  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL  -  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I  -  A  dicção  do  artigo  6º,  VI,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  clara  ao
possibilitar o cabimento de indenização por danos morais aos consumidores, tanto de
ordem individual quanto coletivamente.
II  -  Todavia,  não é  qualquer  atentado aos interesses  dos  consumidores  que  pode
acarretar  dano moral  difuso.  É  preciso  que  o  fato  transgressor  seja  de  razoável
significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente
para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes
na ordem extrapatrimonial coletiva.
Ocorrência, na espécie.
III - Não é razoável submeter aqueles que já possuem dificuldades de locomoção, seja
pela  idade,  seja  por  deficiência  física,  ou  por  causa  transitória,  à  situação
desgastante de subir lances de escadas, exatos 23 degraus, em agência bancária que
possui plena capacidade e condições de propiciar melhor forma de atendimento a tais
consumidores.
IV - Indenização moral coletiva fixada de forma proporcional e razoável ao dano, no
importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
V - Impõe-se reconhecer que não se admite recurso especial pela alínea "c" quando
ausente  a  demonstração,  pelo  recorrente,  das  circunstâncias  que  identifiquem os
casos confrontados.
VI - Recurso especial improvido.
(REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/02/2012, DJe 10/02/2012)

54. O  caso  aqui  tratado  tem  como  violação  direitos  fundamentais  do
consumidor, tutelados constitucionalmente e em várias leis e normas regulamentares,
conforme já exaustivamente exposto, de modo que o abalo moral coletivo é inegável e
há de ser reparado, consideradas as vultosas vantagens econômicas que tal violação
possibilitou à financeira AGIPLAN.

VI. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

55. É indubitável a legitimidade do Ministério Público para a propositura da
presente ação, preveem a Constituição, a Lei Complementar nº 75/93 e o Código de
Defesa do Consumidor:

Constituição Federal
Art.  127.  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função
jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
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II  -  zelar  pelo efetivo respeito dos  Poderes  Públicos e  dos  serviços  de relevância
pública  aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as  medidas
necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

Lei Complementar 75/93
Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às
comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias
étnicas e ao consumidor;
d)  outros  interesses  individuais  indisponíveis,  homogêneos,  sociais,  difusos  e
coletivos;
XIV - promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais,
em  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e
individuais indisponíveis, especialmente quanto:
b) à ordem econômica e financeira;

Lei da Ação Civil Pública
Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  (Redação
dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
I - o Ministério Público

Código de Defesa do Consumidor
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Págrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I  -  interesses  ou  direitos  difusos,  assim entendidos,  para  efeitos  deste  código,  os
transindividuais,  de  natureza  indivisível,  de  que  sejam  titulares  pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 
I - o Ministério Público,

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

56. A competência da Justiça Federal desta Subseção para processar e julgar
a presente ação decorre dos termos do art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
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I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem
interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,  exceto  as  de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho;

57. Neste sentido:

“... A regra da competência da Justiça Federal, in casu, está no art. 109, inciso I, da
Constituição  Federal,  que,  pacífico  na  jurisprudência  e  na  doutrina,  é  ratione
personae. Assim, aos Juízes Federais compete processar e julgar as causas em que a
União,  entidade  autárquica  ou  empresa  pública  federal  forem  interessadas  na
condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,  exceto  as  de  falência,  as  de
acidentes  de  trabalho  e  as  sujeitas  à  Justiça  Eleitoral  e  à  Justiça  do  Trabalho.
Noutras palavras, presente ente federal na lide, na forma do citado art. 109, incisoI,
da  Constituição  Federal,  a  competência  é  da  Justiça  Federal.  ...”  (AG
200701000452217,  JUIZ  FEDERAL  JAMIL  ROSA  DE  JESUS  (CONV.),  TRF1  -
TERCEIRA TURMA, 04/12/2009)

“... A competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae, consoante o
art. 109, I, da Carta Magna de 1988. Consectariamente, somente a Justiça Federal
está constitucionalmente habilitada a proferir sentença que vincule a União, ainda
que negando a sua legitimação passiva,  a  teor  do que dispõe a Súmula 150/STJ.
Precedentes:  CC  95.607/CE,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  DJ
08/09/2008; CC 32529/DF, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ
16/09/2002,  sendo irrelevante  a natureza da controvérsia posta à apreciação.  ...”
(STJ  –  Conflito  de  Competência  114/187/MA,  Relator  MINISTRO  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  23/02/2011,  DJe
31/03/2011).

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. BANCO CENTRAL DO BRASIL. FORO
DO  DOMICÍLIO  DO  AUTOR.  ARTIGO  109,  PAR.  2º,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. 1 - É competente a seção judiciária do local do domicílio do autor para
o julgamento de lide envolvendo o Banco Central do Brasil, ente autárquico federal.
Precedentes da 1ª Seção desta Corte. 2 - Agravo de instrumento improvido. (TRF 3ª R
- AG 93030071751/SP – 1ª T – J. 03/02/1998 - Rel. Theotonio Costa)

PROCESSO CIVIL.  COMPETÊNCIA TERRITORIAL.  DEMANDA CONTRA A
UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL. ART. 109, § 2°, DA CF.
ART. 99, INCISO I, DO CPC. - Tanto o Banco Central do Brasil  como a União
podem ser demandadas na capital, conforme está assegurado no § 2° do art. 109 da
CF, como, também, no foro de domicílio da Parte Autora,  ou ainda,  onde houver
ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa.
Logo, a competência, no caso, é relativa, podendo a Parte Autora optar pelo foro que
irá ajuizar a ação, nos limites legais. (TRF 4ª R - AG 200404010095281/PR – 4ª T –
J. 18/08/2004- Rel. Cláudia Cristina Cristofani – v.u.)

VI. TUTELAS PROVISÓRIAS
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58. Como demonstrado, a situação irregular em que se encontra a ADIPLAN
persiste há bastante tempo, devendo ser reprimida de pronto, sob pena de se continuar
a  impingir,  diariamente,  um  tratamento  indigno  e  lesivo  aos  interesses  de  seus
inúmeros  clientes,  restando,  por  conseguinte,  demonstrada  a
plausibilidade/probabilidade do direito invocado, nos termos da fundamentação antes
exposta.

59. São fatos notórios,  de conhecimento geral e aguardar-se o julgamento
definitivo  do  mérito  poderá  perpetuar  danos  irreversíveis  não  só  aos
clientes/consumidores da AGIPLAN, como à coletividade em geral, pelo malferimento
das leis.

60. E  ainda  que  não  houvesse  danos,  trata  a  presente  ação  de  condutas
flagrantemente ilícitas, cuja inibição independe de demonstração de dano, nos termos
do CPC/15:

Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver  elementos  que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se
procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que
assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a
reiteração  ou  a  continuação  de  um  ilícito,  ou  a  sua  remoção,  é  irrelevante  a
demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

61. Nesses termos, o Ministério Público Federal requer seja concedida tutela
de urgência, inaudita altera parte, ordenando às rés AGIPLAN  (obrigações de fazer
e não fazer) que:

a) no prazo máximo de 30 (trinta) dias, adote todas as providências cabíveis, em
todas as suas agências/lojas/filiais, no sentido de: I) cessar as práticas noticiadas
pelos clientes,  mormente quanto ao desconto cumulativo de parcelas vencidas
nas contas-correntes dos correntistas; II) fornecer aos seus clientes segundas vias
ou cópias de todos os documentos referentes às contratações, documentos esses
que deverão trazer expressa e discriminadamente os valores mutuados, os juros,
os valores das parcelas, o custo total final da operação, tudo de acordo com as
Resoluções do Conselho Monetário Nacional, operacionalizadas pelo BACEN,
comprovando o cumprimento da obrigação nos autos,  “por amostragem”,  sob
pena de imposição de multa diária não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), sem prejuízo de outras medidas aptas a resguardar o efetivo cumprimento
da decisão,  além de responsabilização por  crime de desobediência (arts. 536 e
537, incisos e parágrafos do Código de Processo Civil);
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b) seja dado, às suas próprias expensas (da  AGIPLAN), amplo conhecimento da
imposição de tais  obrigações  de fazer,  nos  meios  de  comunicação social  que
tenham  maior  alcance  para  o  público-alvo  atingido  (usuários/consumidores),
comprovando-se tal providência, nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de imposição de multa diária não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais);

62. Seja  concedida  tutela  de  urgência  ou  de  evidência,  ordenando  ao
BACEN e  à UNIÃO/SENACON (obrigações de fazer) que:

a) no prazo de máximo de 30 (trinta) dias, instaurem procedimentos administrativos
para  apurar  as  denúncias  relatadas  em  todos  os  PROCON  Estaduais,  a  quem
deverão  requerer  tais  informações  (arts.  105  e  106,  da  Lei  nº  8.078/90),
relativamente às rés AGIPLAN, adotando as medidas cabíveis no sentido de fazê-
las  cessar,  comprovando tal  providência nos autos,  sob pena de multa diária no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso descumprimento, sem prejuízo
de outras medidas aptas a resguardar o efetivo cumprimento da decisão,  além de
responsabilização por crime de desobediência do dirigente responsável (arts. 536 e
537, incisos e parágrafos do Código de Processo Civil); 

c) implantem sistema ou fluxo de controle/fiscalização de instituições financeiras no
que  tange  às  práticas  que  utilizam  na  concessão  de  empréstimos  pessoais  e
consignados, principalmente no tocante à ampla, efetiva, precisa, simples e clara
informação aos clientes sobre todas as condições contratuais, bem como quanto ao
fornecimento  obrigatório  de  segundas  vias/cópias  de  contratos,  recibos  e  outros
documentos comprobatórios das operações,  comprovando tal  obrigação de fazer,
nos autos, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;

VII. DOS PEDIDOS 

63. Ante o exposto, confirmando-se as tutelas de urgência e evidência, pede
o Ministério Público Federal definitivamente:

a) a autuação da presente petição inicial, a citação das partes, a ampla produção de
provas,  bem  como  a  confirmação,  em  sentença  final  de  mérito,  das  tutelas
jurisdicionais provisórias de urgência e evidência aqui requeridas;

b) seja a UNIÃO, através de sua Secretaria Nacional do Consumidor-SENACON, e o
Banco Central - BACEN condenados a fiscalizar as unidades da corré AGIPLAN,
para certificar o cumprimento da legislação de regência, principalmente no tocante
aos  direitos  dos  consumidores,  bem  como  o  cumprimento  integral  da  futura
sentença de procedência, inclusive adotando as medidas administrativas e punitivas
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cabíveis, comunicando os casos de irregularidades detectadas a esse r. Juízo;

c) seja a AGIPLAN condenada a restituir em dobro, acrescido de correção monetária e
juros legais todos os valores que cobrou indevidamente de seus clientes, seja a que
título  for,  inclusive taxas  de  juros  que  porventura  tenha  exigido  acima  do  que
autorizado  pelo  marco  legal  ou  pelos  contratos  firmados,  bem  como  tarifas
indevidas de transferência de recursos por meio de DOC/TED, no ato da concessão
de operações de crédito, tudo na forma dos arts.  27 e 42, par.  único, da Lei nº
8.078/90;

d) sejam os demandados condenados ao pagamento de danos morais difusos, a ser
revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n.º 7.347/85, em valor não inferior a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da citação, bem como correção monetária, a ser calculada no momento
da execução,  sendo as  entidades  públicas  em razão da omissão em fiscalizar  e
tutelar os direitos dos consumidores e, as entidades privadas pelo abuso do poder
econômico  e  abuso  da  situação  de  vulnerabilidade  dos  consumidores  (eficácia
horizontal dos direitos fundamentais – art. 170, IV, Constituição Federal);

e) sejam todos os réus condenados nos ônus da sucumbência,  inclusive honorários
advocatícios, a serem revertidos também ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

64. Consigna-se  que  as  cópias  dos  documentos  que  acompanham  esta
exordial  não necessitam de autenticação face ao que preceitua o art.  24 da Lei  nº
10.522/02: "As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as
cópias reprográficas de quaisquer documentos que apresentem em juízo".

65. Pretende o autor, além dos documentos que já instruem a inicial, valer-se
de  todos  os  meios  de  prova  permitidos  em  direito,  requerendo  ainda  seja
determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da
Lei nº 8.078/90.

Dá-se à causa o valor de  R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Bauru, 22 de maio de 2018. 

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA MACHADO
Procurador da República


