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RESUMO 

 

A atividade bancária, indiscutivelmente torna a sociedade civil cada vez mais dependente das 

instituições financeiras, bem como de todo o seu aparato tecnológico e de suas regras 

contratuais vigentes, diante de tal realidade, indaga-se: como se proteger financeiramente em 

meio a esse vendaval de possibilidades, como diminuir os prejuízos financeiros percebidos. É 

importante ter em mente que os riscos inerentes a esse tipo negócio jurídico são inevitáveis, e 

que podem apenas ser minimizados, mas não isolados definitivamente. A presente pesquisa 

científica, cujo tema já denuncia, consiste em traçar um panorama dos prejuízos financeiros 

advindos pelo desconhecimento dos contratos bancários e das cláusulas empregadas na adesão 

de produtos e serviços bancários, considerando preliminarmente a parte conceitual jurídica dos 

contratos em geral e dos contratos bancários especificamente como pano de fundo para adentrar 

na problematização propriamente dita. Nessa perspectiva os contratos bancários assumem um 

papel singular na sociedade, pois norteia toda a relação contratual entre os bancos e clientes e 

o entendimento de cláusulas empregadas é vital atualmente. A relevância da presente 

monografia na ciência jurídica e para a sociedade, se assenta na junção da teoria jurídica 

consubstanciada em pesquisas de livros, revistas jurídicas, publicação de artigos científicos na 

área, e outras fontes de pesquisa, mais acima de tudo com  a realidade prática  de 10 (dez) 

funcionários do banco do brasil entrevistados in loco sobre a problemática dessa monografia e  

também com minha experiência pessoal de funcionário do banco do brasil, onde pude constatar 

in loco a realidade do meu dia-a-dia, e com base nesse fator prático importantíssimo e vivencial,  

que considero que toda a base jurídica e teórica apresentada nesta investigação científica, está 

em total conexão com a realidade bancária atual. No tocante a importância desse trabalho para 

a sociedade, o mesmo se mostra extremamente importante pelo fator prático, ao trazer 

importantes informações que na prática se consubstanciam em dicas que se postas em prática 

pelo consumidor correntista, podem minimizar muitos de seus reais prejuízos financeiros. 

Portanto a presente investigação cientifica não se atrela apenas ao plano conceitual e teórico 

mais vai além, trazendo informações relacionadas a educação financeira dos consumidores, 

estando esta pesquisa diretamente atrelada a realidade da sociedade bancária brasileira atual. O 

presente trabalho investigativo, demonstrou que o conhecimento é um pré-requisito 

indispensável na seara financeira, pois ter conhecimento é vital para não ser tornar vítima de 

surpresas financeiras desagradáveis, conhecimento advindas de um conjunto de informações é 

tudo no mundo das finanças.  

 

Palavras-chaves: Atividade bancária, Contratos bancários, Informação, Educação Financeira, 

Consumidor Correntista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

Banking activity, undoubtedly makes civil society increasingly dependent on financial 

institutions, as well as on all its technological apparatus and its current contractual rules, in the 

face of such reality, we ask ourselves: how can we protect ourselves financially amid this gale 

Possibilities of reducing perceived financial losses. It is important to keep in mind that the 

inherent risks of this legal business type are unavoidable, and that they can only be minimized 

but not definitely isolated. The present scientific research, whose subject is already denounced, 

is to outline the financial losses arising from the lack of knowledge of bank contracts and the 

clauses used in the adhesion of banking products and services, preliminarily considering the 

legal conceptual part of contracts in general and of bank contracts Specifically as a background 

to enter into the problematization itself. In this perspective, bank contracts play a unique role 

in society, since it guides the entire contractual relationship between banks and clients and the 

understanding of clauses used is vital today. The relevance of this monograph in juridical 

science and in society is based on the junction of legal theory embodied in researches of books, 

legal journals, publication of scientific articles in the field, and other sources of research, above 

all with practical reality Of ten (10) bank employees interviewed in loco about the problem of 

this monograph and also with my personal experience as a bank employee in Brazil, where I 

could see the reality of my day-to-day life, and based on this A very important and practical 

practical factor, that I believe that the entire legal and theoretical basis presented in this 

scientific research is in total connection with the current banking situation. With regard to the 

importance of this work for society, the same is extremely important because of the practical 

factor, by bringing important information that in practice consubstantiates in tips that are put 

into practice by the consumer, can minimize many of their real financial losses. Therefore, the 

present scientific investigation is not only related to the conceptual and theoretical plane but 

goes further, bringing information related to the financial education of consumers, being this 

research directly linked to the reality of the current Brazilian banking society. This research has 

demonstrated that knowledge is an indispensable prerequisite in the financial field, because 

having knowledge is vital not to become a victim of unpleasant financial surprises, knowledge 

arising from a set of information is everything in the world of finance. 

 

Keywords: Banking, Banking, Information, Financial Education, Consumer Accountant. 
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1- INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, existem mais de uma centena de bancos associados a Federação Brasileira 

dos Bancos – FEBRABAN, são instituições autorizadas a operar no mercado financeiro, 

estando todas elas sujeitas e reguladas pelas normas do Banco Central. Cabe ressaltar que as 

instituições financeiras de maior credibilidade no país recebem da FEBRABAN, um selo de 

autorregulamentação bancária, que é uma espécie de selo de qualidade, que tem por objetivo 

reforçar por parte dos bancos signatários essa autorregulação, o compromisso com a excelência 

na qualidade dos serviços prestados, como também fortalecer suas imagens junto à sociedade 

e ao mercado financeiro, senão vejamos o entendimento da Federação Brasileira dos Bancos – 

FEBRABAN (2017, online) acerca desse prisma; 

 

[...] Federação Brasileira de Bancos - é a principal entidade representativa do setor 

bancário brasileiro. Fundada em 1967, na cidade de São Paulo, é uma associação sem 

fins lucrativos que tem o compromisso de fortalecer o sistema financeiro e suas 

relações com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e 

sustentável do País. O objetivo da Federação é representar seus associados em todas 

as esferas do governo – Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e entidades 

representativas da sociedade, para o aperfeiçoamento do sistema normativo, a 

melhoria continuada dos serviços e a redução dos níveis de risco. Também busca 

concentrar esforços que favoreçam o crescente acesso da população aos produtos e 

serviços financeiros. O quadro associativo da entidade conta com 119 instituições 

financeiras associadas de um universo de 155 em operação no Brasil, as quais 

representam 98% dos ativos totais e 97% do patrimônio líquido das instituições 

bancárias brasileiras. A FEBRABAN não realiza operações financeiras de qualquer 

natureza. A Federação não faz empréstimos, financiamentos, transferências de 

valores, aplicações, captação de recursos de investimentos ou recebe depósitos de 

poupança, para pessoas físicas ou jurídicas [...]. (FEBRABAN. Federação Brasileira 

de Bancos. Em: <http://portal.febraban.org.br/pagina/3031/9/pt-br/institucional>. 

Acessado em: 26 fevereiro 2017.) 

 

A quantidade exacerbada de instituições financeiras existentes no país está diretamente 

associada ao crescimento do número de clientes bancarizados. Tal fato pode ser comprovado 

pelas inúmeras instituições financeiras existentes. Em 2013 a conceituada revista Exame.com, 

em seu site http://exame.abril.com.br/revista-exame/os-bancos-com-mais-clientes-no-brasil-

em-2013/, acesso realizado no 26/02/2017, divulgou uma lista de alguns bancos dos maiores 

bancos e seus respectivos número de clientes a saber: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, 

Santander, Banco Votorantim, Banrisul, HSBC, BNB, BRB, Banestes, Citi, Banco da 

Amazônia, BTG Pactual, Safra, Banco Cooperativo Sicredi, apontando esses quinze bancos 

como os maiores em número de clientes,  e que a somatória da quantidade de clientes 

bancarizados somente desses bancos segundo a revista Exame.com, já ultrapassava o número 

de cento e vinte e seis milhões.  
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A pesquisa da revista EXAME.com em 2013 (dois mil e treze), já contava com essa 

cifra de clientes, sabe-se de pronto, que esse número atualmente (2017) já foi em muito 

ultrapassado atualmente, demonstrando o crescimento avassalador de clientes, dando 

propulsão ainda maior a esse fenômeno chamado de bancarização em nosso país.  

O crescimento de bancarizados em nosso país é fato consumado, e trouxe variados 

benefícios aos correntistas, como por exemplo: pagamento de contas, saques eletrônicos, a 

utilização do rotativo do cartão de crédito enfim, são muitos os benefícios, porém o mundo 

financeiro também é um terreno extremamente íngreme, e que qualquer deslize por parte de 

correntistas desapercebidos, poderá gerar a esse correntista um grande prejuízo financeiro. 

A presente monografia, se consubstancia, exatamente em traçar um estudo dos 

prejuízos financeiros percebidos pelos clientes correntistas na adesão de produtos e serviços 

bancários, advindos pelo total ou parcial desconhecimento dos contratos aderidos, mais 

especificamente das cláusulas que revestem tais contratos, contratos esses denominados de 

contratos de adesão, portanto contratos unilaterais, ou simplesmente contratos bancários, onde 

o cliente não tem a faculdade de por termos ao contrato, pois são previamente estabelecidos 

contratualmente, o cliente simplesmente adere ou não ao contrato.  

A atividade bancária, indiscutivelmente torna a sociedade civil cada vez mais 

dependente das instituições financeiras, bem como de todo o seu aparato tecnológico e de suas 

regras contratuais vigentes, diante de tal realidade, indaga-se: como se proteger 

financeiramente em meio a esse vendaval de possibilidades, como diminuir os prejuízos 

financeiros percebidos. 

É importante ter em mente que os riscos inerentes a esse tipo negócio jurídico são 

inevitáveis, e que podem apenas ser minimizados, mas não isolados definitivamente.  

Nessa perspectiva, os contratos bancários de adesão ou unilaterais, assumem um papel 

singular na sociedade, pois norteia toda essa relação contratual que ocorre entre os bancos e 

clientes em seus negócios jurídicos e que sem sombra de dúvida alguma, são vitais ao 

capitalismo. 

 Vislumbrando nessa ótica, o correto entendimento das cláusulas de um contrato 

bancário, torna-se para o cliente uma questão vital para sua sobrevivência financeira.  

Os bancos oferecem inúmeras benesses e préstimos a atividade econômica e a sociedade 

nos dias de hoje, na chamada era da bancarização, as pessoas celebram contratos das mais 

variadas modalidades, senão vejamos: empréstimos pessoais, financiamentos variados, 

aquisição de cartões de crédito com bandeiras variadas, tais como: bandeira Elo que é nacional, 
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como também as bandeiras internacionais como VISA e MASTERCARD, cheque especial e 

inúmeros outros produtos e serviços bancários.  

Ocorre que com o bônus de tudo isso, tem-se o ônus, e o endividamento é o maior vilão 

nessa relação de bancos e clientes, o inadimplemento por parte de muitos correntistas junto às 

instituições financeiras é gigantesco, e chega a ser alarmante, e o cenário econômico ruim 

também auxilia em muito para que isso piore drasticamente. 

A oferta de empréstimo pelos bancos por exemplo, parece uma saída fácil para o 

problema das contas pendentes, não se tem por parte dos correntistas na maioria das vezes, um 

olhar criterioso quanto ao que de fato se está contratando, não há uma preocupação na leitura 

das cláusulas contratuais e as possíveis alternativas para a solução do problema financeiro, 

como por exemplo uma renegociação da dívida contraída com uma taxa menor de juros, ou 

uma outra saída viável e menos onerosa.  

Tais clientes se enquadram no rol de clientes “poucos informados” e sem a tão falada 

educação financeira, que mesmo com amplo acesso a sítios, sites da internet e revistas 

especializadas sobre o mercado financeiro, onde clientes podem obter uma grande gama de 

informações de forma simples e até gratuita, simplesmente escolhem não se informar, para tais 

clientes, certamente os prejuízos percebidos serão maiores.  

 

O superendividamento precisa ser analisado como fenômeno social, adotando-se 

maneiras de minorar os efeitos funestos sobre credores e devedores em geral. A 

inserção do nome do devedor inadimplente em bancos de dados e serviços de 

proteção ao crédito deve ser realizada para a proteção dos interesses difusos, 

entretanto não pode transformar-se em instrumento de manobra das massas e de 

violação dos direitos personalíssimos. Não se pode permitir, todavia, a manutenção 

dos dados do devedor no cadastro de negativação quando o título jurídico é prescrito, 

pois trata-se de extinção da pretensão pelo decurso do tempo. Os mecanismos do 

direito obrigacional adotados pelo direito moderno e que se acham previstos na 

legislação civil em vigor devem, enfim, ser adotados sob uma perspectiva protetiva 

da dignidade da pessoa. O “receber a prestação devida a qualquer custo” deve ser 

limitado pelo “receber a prestação devida sem ofender os direitos personalíssimos”. 

(LISBOA, 2012, p.25). 

 

A falta de conhecimento torna-se uma armadilha implacável no mercado financeiro, os 

prejuízos financeiros percebidos pelos clientes no bolso são de alarmar, e sem dúvida alguma, 

é nesse contexto que a educação financeira consiste em um pré-requisito indispensável para a 

sociedade bancarizada hodierna. 

Nesta perspectiva, inúmeras instituições de credibilidade oferecem cursos presenciais 

ou a distância que ajudam os interessados a aumentar a educação financeira dos correntistas, 

inúmeros são os sites educativos voltados a essa vertente, que com uma simples pesquisa no 
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aplicativo Google informando os dizeres, “educação financeira bancos”, por exemplo, são 

localizados os mais variados sites, artigos e cursos de diversas instituições financeiras. 

São variadíssimos os produtos e serviços das instituições financeiras bancárias ofertados 

aos clientes, sendo de extrema relevância uma análise prévia antes da celebração da contratação 

de qualquer produto ou serviço, e essa análise prévia, só será possível, se o correntista detiver 

um mínimo essencial de conhecimento financeiro, necessário para uma correta avaliação do 

ônus e bônus financeiro do produto ou serviço contratado. 

 

1.1 - Objetivo Geral  

 

O presente trabalho tem como escopo geral trazer à baila alguns prejuízos financeiros 

rotineiros percebidos pelos clientes correntistas em instituições bancárias comerciais, prejuízos 

esses advindos da total ou parcial desinformação por parte dos clientes, das cláusulas 

contratuais na hora da celebração contrato, elencando para isso, exemplos práticos de produtos 

e serviços bancários.   

 

1.2 - Objetivo Específico 

 

Mostrar que através da educação financeira e algumas atitudes financeiras simples se 

pode minimizar muitos dos prejuízos financeiros percebidos pela inobservância de regras 

importantes dos contratos bancários. 

 

1.3 - Localização da Pesquisa 

 

Sites especializados na área, monografias voltadas a presente investigação científica, 

artigos publicados de sites especializados na área financeira, manuais acadêmicos de direito, 

jurisprudências, revistas especializadas e pesquisa in loco. 

 

2 - BREVE CONCEITUAÇÃO DOS CONTRATOS EM GERAL  

 

E importante considerar preliminarmente, antes de adentrar diretamente na seara dos 

contratos bancários de adesão, o conceito puro e simples de contrato, sem obviamente protelar 
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na sua classificação, considerando que tal foco, não é o escopo principal da presente 

investigação científica.  

O conceito de contrato puro e simples, repousa no entendimento de que contrato é a 

principal fonte de formação e relação obrigacional entre as pessoas em uma sociedade 

parametrizada pela lei, estamos a todo momento realizando, desfazendo ou alterando contratos 

ao longo da nossa existência enquanto sujeitos sociais civilmente capazes. 

 

O contrato é a mais comum e a mais importante fonte de obrigação, devido às suas 

múltiplas formas e inúmeras repercussões no mundo jurídico. Fonte de obrigação é o 

fato que lhe dá origem. Os fatos humanos que o Código Civil brasileiro considera 

geradores de obrigação são: a) os contratos; b) as declarações unilaterais da vontade; 

e c) os atos ilícitos, dolosos e culposos. (GONÇALVES, 2012, p.19). 

 

O contrato é um instituto jurídico que visa regulamentar uma coisa que pertence 

inicialmente ao mundo dos fatos. A vontade humana de realizar negócio jurídico é algo pré-

existente ao próprio mundo do direito, dentro desse vislumbre se pensa obviamente na principal 

função do ordenamento jurídico que é regular situações sociais e os negócios jurídicos. As 

pessoas sempre tiveram a chamada vontade de realizar negócios jurídicos, o contrato vem para 

regulamentar a forma, as consequências, as características de como tudo isso ocorre, ou seja, 

como as pessoas celebram as espécies de negócios jurídicos. 

 

2.1 – A importância dos Contratos 

 

O contrato tem uma grande importância no âmbito econômico, jurídico e social, 

justamente por ser a principal constituição de relação obrigacional entre indivíduos. Dispõe 

ainda Fábio Ulhôa (2012, p.27), “Contrato define-se, assim, como um negócio jurídico bilateral 

ou plurilateral gerador de obrigações para uma ou todas as partes, as quais correspondem 

direitos titulados por elas ou por terceiros”. 

Por conta de sua importância no cotidiano da sociedade, os contratos, passaram por uma 

grande evolução na forma de como a legislação e os ordenamentos jurídicos passaram a tratar 

essa matéria. 

 
O contrato é a mais comum e a mais importante fonte de obrigação, devido às suas 

múltiplas formas e inúmeras repercussões no mundo jurídico, sendo fonte de 

obrigação o fato que lhe dá origem. Os fatos humanos que o Código Civil brasileiro 

considera geradores de obrigação são: a) os contratos; b) as declarações unilaterais da 

vontade; e c) os atos ilícitos, dolosos e culposos. (GONÇALVES, 2012, p.672). 
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2.2 – Conceito atual de contratos 

 

 

O conceito atual de contrato repousa no fato de que este se constitui um negócio, mais 

especificamente um negócio jurídico, é na realidade uma convergência de vontades das partes 

que se relacionam, visando prestigiar os interesses alocados pelos interessados. Conforme 

Carlos Roberto (2012, p.672), “O contrato é uma espécie de negócio jurídico que depende, para 

a sua formação, da participação de pelo menos duas partes”. 

A visão que se tinha em legislações anteriores acerca dos contratos, era uma visão muito 

privatista, de que as partes poderiam ter total liberdade para contratar e para negociar, 

exatamente porque versava sobre algo que elas dispunham, sobre o patrimônio delas, contudo 

com a evolução das leis que regulamentam os contratos, o estado interveio, para que garantisse 

que a celebração de um contrato ocorre-se da forma mais adequada, objetiva, célere e 

transparente possível, visando também o bem estar da sociedade. 

 
Como é a lei que dá eficácia a esses fatos, transformando-os em fontes diretas ou 

imediatas, aquela constitui fonte mediata ou primária das obrigações. É a lei que 

disciplina os efeitos dos contratos, que obriga o declarante a pagar a recompensa 

prometida e que impõe ao autor do ato ilícito o dever de ressarcir o prejuízo causado. 

(GONÇALVES, 2012, p.672). 

 

Na atualidade o contrato é o mais coletivista possível, ou seja, havendo conflito entre os 

interesses daqueles particulares e o interesse coletivo, não haverá dúvida de que o interesse que 

vai prevalecer é o interesse coletivo, e ademais os elementos da própria legislação traz 

atualmente, limitam a liberdade negocial das partes visando o bem comum e coletivo. 

Em relação aos requisitos de validade dos contratos resumidamente podemos inferir que 

os mesmos estão atrelados diretamente a validade dos contratos no momento de sua celebração, 

e a capacidade dos contratantes. 

 
A validade do contrato define-se pela dos negócios em geral. Quer dizer, válido é o 

contrato que atende aos requisitos do art. 104 do CC: agente capaz, objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. 

(COELHO, 2012, p.28). 

 

2.3 – Capacidade civil dos contratantes 

 

Os contratantes precisam ser capazes civilmente, para produzir o ato civil almejado, 

nesse vislumbre verifica-se que a capacidade deve ser primeiramente genérica, ou seja, duas ou 
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mais pessoas que visam constituir um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, são eivados de 

capacidade civil jurídica, esse é o primeiro elemento para validade dos contratos. 

O agente contratante não dever ser incapaz, e sendo o agente incapaz, tal incapacidade 

deve ser suprida pela representação ou assistência (CC, arts. 1.634, V, 1.747, I, e 1.781). 

Segundo Carlos Roberto (2012, p.678), “A capacidade exigida nada mais é do que a 

capacidade de agir em geral, que pode inexistir em razão da menoridade, da falta do necessário 

discernimento ou de causa transitória (CC, art. 3º). ” 

A legislação entendeu que essas pessoas não estão aptas para a produção de atos da vida 

civil, ora a celebração de um contrato é um ato da vida civil e, portanto, necessário é que se 

observe essa espécie de capacidade genérica no momento em que se vai celebrar determinado 

contrato sob pela de nulidade do contrato. 

A outra espécie de capacidade é a específica, tal capacidade é importante para um tipo 

de negócio em específico, em que os agentes, além da capacidade genérica, precisam também 

ter uma capacidade a mais, um elemento a mais, que torne aquele contrato apto para a produção 

de efeitos juridicamente legítimos. Dispõe Carlos Roberto (2012, p.676), “Para que o negócio 

jurídico produza efeitos, possibilitando a aquisição, modificação ou extinção de direitos, deve 

preencher certos requisitos, apresentados como os de sua validade. ” Deve-se considerar 

também que o objeto dos contratos deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, 

ademais quanto a sua celebração o contrato deve seguir as formalidades impostas pela lei, se 

assim a lei o fizer, senão opta-se pelo consensualismo, mas nunca deve o contrato se opor ao 

que a lei preceituar. 

No momento da celebração de um contrato, as partes precisam está sem nenhum vício 

em relação a sua vontade, esse pré-requisito é extremamente importante e essencial, porque em 

um contrato estamos falando de liberdade negocial, ainda que limitada pelo interesse público, 

essa liberdade ainda é muito grande. 

 No mundo dos contratos, dos negócios jurídicos, a liberdade que se tem é enorme, e 

exatamente por esse motivo há uma preocupação enorme ao ponto de alçar essa característica 

ao plano da validade do negócio jurídico no sentido de que a vontade emanada pelo contratante 

seja livre de qualquer vício ou indução. Assevera Carlos Roberto (2012, p.323), “A vontade é 

pressuposto básico do negócio jurídico e é imprescindível que se exteriorize, a vontade que se 

exterioriza é considerada suficiente para compor suporte fático de negócio jurídico”. 
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3 - PRINCÍPIOS NORTEADORES DE UM CONTRATO 

 

Os contratos são eivados de princípios que sustentam sua idoneidade, bem como 

também substanciam sua segurança jurídica entre os contratantes, tais princípios não são 

hierarquizados, pois a depender de uma situação específica, determinado princípio se sobressai 

visando a proteção dos contratantes. 

 

3.1 - Princípio da dignidade da Pessoa Humana 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana, é um princípio que deverá ser aplicado em 

todos os diversos ramos do direito, não somente do direito civil, pois é um fundamento de nossa 

constituição federal, e está capitulado no 1º, III da CF. 

Tal princípio é uma prerrogativa de garantias que devem ser atribuídas ao ser humano, 

simplesmente pelo fato dele ser um ser humano, não é possível privar um ser humano, com base 

em discriminações de raça, sexo, cor. 

O princípio da dignidade humana garante um mínimo existencial, também garante os 

direitos de personalidade que não podem ser desprezados no contrato. 

Vislumbrando o entendimento, acerca dos direitos de personalidade podemos citar o 

direito a integridade física, direito ao nome civil, direito a honra, intimidade e vida privada. 

A interpretação jurídica de dignidade humana traz à baila um valor pertinente ao ser 

humano, elencando vertentes e expectativas salutares a própria existência do ser humano.  

Este princípio é mais que uma sistemática garantista, trata-se de um mínimo existencial, 

para que seja aplicado o princípio da dignidade da Pessoa Humana. 

 

A expressão direito civil-constitucional apenas realça a necessária releitura do Código 

Civil e das leis especiais à luz da Constituição, redefinindo as categorias jurídicas 

civilistas a partir dos fundamentos principiológicos constitucionais, da nova tábua 

axiológica fundada na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), na solidariedade 

social (art. 3º, III) e na igualdade substancial (arts. 3º e 5º). (GONÇALVES, 2012, 

p.41). 

 

3.2 – Princípio da autonomia da vontade ou autonomia privada/consensualismo 

 

O princípio da autonomia da vontade, trata-se da liberdade de contratar ou não contratar 

algo, tal princípio refere-se também ao que contratar e com quem contratar. O princípio da 

autonomia da vontade é um princípio bastante simples de ser compreendido, devendo sempre 

o contrato está pautado no consensualismo das partes. Assevera Fábio Ulhôa (2012, p.32), “A 
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autonomia da vontade é o reconhecimento pelo direito positivo da eficácia jurídica da vontade 

dos contratantes”. A liberdade contratual é a marca registrada no princípio da autonomia da 

vontade. 

 

O princípio da autonomia da vontade se alicerça exatamente na ampla liberdade 

contratual, no poder dos contratantes de disciplinar os seus interesses mediante acordo 

de vontades, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica. Tem as partes a 

faculdade de celebrar ou não contratos, sem qualquer interferência do Estado. 

(GONÇALVES, 2012, p.671). 

 

 

A discursão pode ser aprofundada no tocante a chamada crise dos contratos, tal crise 

ocorre porque atualmente dificilmente se encontrará os denominados contratos paritários, 

contratos esses, onde as partes se sentam a mesa e negociam cláusula a cláusula.  

Atualmente prevalece os contratos de massa, que são denominados de contratos 

padronizados, que é entregue a parte contratante, no mundo dos contratos os mesmos recebem 

a nomenclatura de contratos de adesão. 

Muitos desses contratos de adesão se referem a serviços públicos essenciais como a 

contratação de energia elétrica, onde não se pode negociar os valores a serem pagos, pois são 

valores pré-estabelecidos para determinado tipo de serviço, o contrato já é padronizado e está 

pronto para que o cliente, onde a faculdade do cliente é aceitar o que já estabelecido em contrato 

ou não, nada mais, é uma negociação contratual vinculada. 

E importante salientar que o princípio da autonomia privada não valida ou legitima 

contravenções contratuais, contratos eivados de vício, pois tais contratos se opõe ao que a lei 

estabelece. 

 

Embora amplo, não é ilimitado o reconhecimento, pela ordem jurídica, da validade e 

eficácia da composição de interesses pelos próprios sujeitos de direito que os titula. O 

princípio da Autonomia privada esbarra, em primeiro lugar, na preservação da ordem 

pública. Nenhum contrato de objeto ilícito, por exemplo, pode ser judicialmente 

executado. (COELHO, 2012, p.32). 

 

3.3- Princípio da função social do contrato 

 

Nos últimos anos temos assistido uma evolução importante no tratamento jurídico dos 

contratos, com uma nova perspectiva de proteção da pessoa humana, com uma preocupação 

com exercício dos direitos garantidos na constituição, vem se falando agora na função social 

dos contratos. O contrato não é mais um ambiente de ajuste apenas ou tão somente de interesses 

das partes, evidentemente além do interesse das partes, o contrato deve apontar também no 
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sentido de não causar prejuízo à coletividade, dessa forma, o contrato tem que cumprir uma 

função social, priorizando sempre a coletividade ao interesse particular.  

Em vernáculo transparente, o princípio da função social do contrato recai no seguinte 

entendimento: se em uma possibilidade de contrato entre duas partes, tal contrato venha trazer 

prejuízos e prejudicar a terceiros e que o contrato entre essas partes adquira contornos mais 

amplos e também venha atingir a própria coletividade, já se percebe que a função social do 

contrato não está presente, está nessa situação repousando o conceito de um terceiro ofendido, 

e da própria coletividade. 

Nessa perspectiva, verificamos que contratos que violam o direito ambiental por 

exemplo, do consumidor, de pessoas com deficiência, todos e quaisquer contratos que violem 

direito de terceiros, estão violando a função social do contrato. 

A regra se encontra presente no art.421 Código Civil, que estabelece que: “A liberdade 

de contratar será exercida em razão e nos limites da função social”. Segundo Fábio Ulhôa (2012, 

p.44), “a consequência para a inobservância da cláusula geral da função social do contrato é a 

nulidade do negócio jurídico e a responsabilidade dos contratantes pela indenização dos 

prejuízos provocados”. Para um melhor entendimento desse princípio, é preciso remontar 

historicamente o conceito ensinado por Clóvis Beviláqua, que lecionava que o contrato tinha 

duas funções sociais a saber:  

 
A primeira consistia na “pacificação dos egoísmos em luta”. Quer dizer, o contrato, 

ao viabilizar a conciliação de interesses conflitantes, cumpriria uma nobre função 

civilizadora, amainando os ímpetos de tomar, pela força, as coisas alheias. Na imagem 

empregada por Beviláqua, o contrato ajudaria a bem enjaular a fera que os homens 

trazem dentro de si, contribuindo para a civilização. A segunda função social do 

contrato, segundo ele, era a de afirmar a individualidade das pessoas. Quanto maior o 

número de contratos em que se envolve o sujeito, mais forte e extensa é sua 

personalidade. (COELHO, 2012, p.43). 

 

 

E de extrema importância que os interesse atinentes e alocados nas cláusulas dos 

contratos, considerem o princípio da função social, pois tal princípio vai além dos interesses 

que prestigiam os objetivos dos contratantes. É importante ressaltar que a função social impõe 

barreiras e limita a liberdade de contratar para aqueles contratos que não atendem tal princípio.  

 

Cumpre sua função social o contrato que não sacrifica, compromete ou lesa interesses 

metaindividuais (públicos, difusos ou coletivos) acerca dos quais não tem os 

contratantes a disponibilidade. O contrato que descumpre a função social, 

prejudicando interesses dessa ordem, é nulo. (COELHO, 2012, p.44). 
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A função social dos contratos, também se dá entre os contratantes, pois além de uma 

preocupação externa da função social dos contratos, também traz uma preocupação interna, e 

esta preocupação é a garantia da dignidade dos contratantes, dessa maneira, toda e qualquer 

cláusula contratual que eventualmente atente contra a dignidade de um dos contratantes é uma 

cláusula arbitrária e atentatória a função social, um exemplo muito comum, são os contratos de 

planos de saúde, tais contratos são celebrados para o oferecimento de assistência médica e 

hospitalar, podem eventualmente afrontar a dignidade do contratante, quando nas cláusulas 

limitam o tempo de internação hospitalar por exemplo, esse limitar do tempo de internação 

prevendo que os segurados somente terão direito a um determinado número de dias, violam a 

função social do contrato, por consequência é uma cláusula nula. 

 

3.4 – Princípio da Boa-Fé Objetiva 

 

O Princípio da boa-fé objetiva, ou em outro vernáculo a chamada ética nas relações 

contratuais, adotada pelo código civil da cadeira dos contratos, está subdivida em três funções 

a saber: função interpretativa ou hermenêutica (art.113, CC), função integrativa (art.422, CC) 

e função restritiva ou de controle (art.187, CC). 

A primeira função é interpretativa ou hermenêutica, ou seja, o juiz ao analisar o 

conteúdo de um certo negócio jurídico, o magistrado irá se debruçar sobre a vontade que as 

partes declararam naquele negócio, vai buscar a verdadeira vontade das partes no momento em 

que celebraram aquele negócio. 

A hermenêutica obriga esse vislumbre, buscando a verdade pelas lentes do princípio da 

boa-fé, buscando nesse princípio um fator auxiliar, a segunda função chamada de função 

integrativa ou supletiva, nessa função verifica-se que além daqueles deveres principais que o 

contrato terá, que envolverá obrigações de dar, fazer ou não fazer, além desses deveres 

principais, as partes contratantes deverão cumprir os chamados deveres anexo, laterais ou 

acessórios, nesses deveres anexos, além dos principais, deverão cumprir deveres oriundos da 

existência desse princípio da boa-fé, ou seja a boa-fé cria novos deveres jurídicos, nesse sentido 

discorre Cristiano Chaves (2012, p.429),“É que a partir da sua função integrativa a boa-fé 

objetiva estabelece deveres anexos, verdadeiramente implícitos em todas as relações jurídicas. 

Deveres de informação, lealdade, respeito, probidade, garantia, etc.” 

E pôr fim a função restritiva ou de controle, que preconiza que ao exercer esse direito, 

a parte titular deverá respeitar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, limites impostos 

pela função econômica, pela função social, pelos bons costumes e também pela boa-fé, entende-
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se também por essa função que se o juiz de animo dobre assim o entender, poderá revisar as 

cláusulas contratuais, no intuito de alocá-lo ou inseri-lo nos moldes da boa-fé. É um mecanismo 

que auxiliará o magistrado a controlar o exercício de direitos subjetivos evitando-se a 

configuração do abuso de direitos. 

 

É posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça a respeito da quebra com o 

paradigma do Direito Civil clássico ao entender que: “A jurisprudência do STJ se 

posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder 

Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boafé objetiva, da função 

social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força 

exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda” (AgRg no Ag 

1.383.974/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª T., DJe 1º-2-2012). 

(ALMEIDA, 2013, p.31). 

 

Cristiano Chaves avança no mesmo diapasão; 

 

 
O reconhecimento da existência dos deveres de conduta como forma de manifestação 

da boa-fé propicia um alargamento do conteúdo contratual, “o qual não se reporta a 

uma vontade tácita das partes, mas resulta de uma direta intervenção heterônoma, 

legitimada pela assunção de que o contrato atende, ou deva atender, as finalidades 

sociais”. (FARIAS, 2012, p.130). 

 

4 - O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL ATUAL E A REGULAMENTAÇÃO DA 

ATIVIDADE BANCÁRIA NO BRASIL 

 

 

Na formulação de um negócio jurídico em que uma das partes é uma instituição 

financeira a ideia que predomina é que a instituição que se propõe a se relacionar 

contratualmente em uma relação consumerista, é oficial, pois primeiramente para se exercer 

uma atividade eminentemente bancária, é necessária uma autorização estatal concedida pelo 

Banco Central do Brasil, que é uma autarquia federal e integrante do Sistema financeiro 

Nacional, que tem como escopo principal, regular e fiscalizar todos os bancos no país e fora 

dele, quando de origem e gestão nacional. O exercício da atividade bancária em nosso país, 

somente ocorre com a autorização do Bacen, e a instituição, ainda deverá preencher uma série 

de pré-requisitos, regulados pela autarquia federal. No caso de estrangeiros a autorização para 

exercer a atividade bancária é dada por decreto pelo presidente da república. 

E importante destacar que a lei 7.492/86 em art.16, preceitua que: “o exercício irregular 

de atividade bancária é punível com pena de reclusão de um a quatro anos”, portanto fica claro 

que a atividade de agiotagem por exemplo é crime em nosso ordenamento interno. Segundo 

Fabrício Bolzan (2013, p.111), “O Banco Central do Brasil – BACEN, está vinculado pelo 

dever poder de fiscalizar as instituições financeiras. ”  
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Uma outra vertente a ser destacada é que as instituições financeiras adotam a forma 

societária de sociedade anônima ou por ações, além disso, a administração de uma instituição 

financeira submete-se a regras específicas e é controlada pelo banco central. 

 

4.1 – Operações Bancárias  

 

As operações bancárias podem ser divididas em operações típicas e atípicas. As 

operações típicas, são as relacionadas com as operações de crédito, já as operações atípicas por 

sua vez, referem-se à prestação de serviços acessórios aos clientes.  

As operações típicas também se desdobram em passivas ou ativas, as operações passivas 

são aquelas operações em que o banco assume a posição de devedor da obrigação principal, 

enquanto as operações ativas, são aquelas em que o banco assume a posição de credor da 

obrigação principal. 

 

Devemos, porém, distinguir entre os contratos bancários aqueles que são típicos da 

empresa bancária e aqueles que tal não são, não obstante conexos com a atividade 

profissional dela (as chamadas operações acessórias). Vem, assim, a campo a 

distinção feita há tempo pela doutrina entre operações bancárias típicas ou 

fundamentais e operações bancárias acessórias. Destarte, podemos classificar as 

operações bancárias em essenciais, ou fundamentais, e acessórias. Pelas primeiras, os 

bancos exercitam sua negociação de crédito; por meio das segundas, “o banco não 

concede nem recebe crédito, mas presta serviços”47. São operações essenciais: o 

depósito, o redesconto, a conta corrente (passivas); o empréstimo, o desconto, a 

antecipação, a abertura de crédito, o crédito documentário etc. (ativas). São operações 

acessórias: a custódia de valores, o serviço de cofres de segurança, a cobrança de 

títulos, a prestação de informações etc. (ABRÃO, 2011, p.79). 

 

Cabe aqui ressaltar novamente, que as operações bancárias de crédito, oferecidas pelas 

instituições financeiras ao mercado aos consumidores correntista estão sujeitas e reguladas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, como assevera o Art. 3º, § 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. ”  

 

4.2 – Sigilo Bancário  

 

A Lei Complementar nº 105 editada em 10 de janeiro de 2001, dispõe sobre o sigilo das 

operações de instituições financeiras e dá outras providencias, em art.1º,  a referida lei preconiza 

que: “As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e 
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serviços prestados”, ou seja, estabelece que em todas as operações de cunho financeiro das 

instituições financeiras, se deverá manter o sigilo sobre as operações ativas e passivas, esse 

entendimento também se estende a  gama total de serviços prestados aos consumidores 

correntistas, é a famosa regra do sigilo bancário, que visa proteger o direito a intimidade de 

todos aqueles que contratam com os bancos.  

 

Destarte, o sigilo bancário se caracteriza como sendo a obrigação do banqueiro — a 

benefício do cliente — de não revelar certos fatos, atos, cifras ou outras informações 

de que teve conhecimento por ocasião do exercício de sua atividade bancária e 

notadamente aqueles que concernem a seu cliente, sob pena de sanções muito 

rigorosas, civis, penais ou disciplinares. (ABRÃO, 2011, p.84). 

 

Há de ressaltar porém, que há seis exceções para o regramento do sigilo bancário, a 

quebra do sigilo bancário, que são: (a) Investigação de crime em qualquer fase do inquérito ou 

processo judicial, (b) Ordem judicial, (c) Ordem do poder legislativo, (d) Requisição de uma 

autoridade fiscal, depois de iniciado o regular procedimento tributário, (e) Requisição do Banco 

Central ou da Comissão de Valores Mobiliários e (f) Requisição do Conselho Administrativo 

de Defesa  Econômica – CADE, ou da Secretaria da Defesa Econômica – SDE. Nesse sentido 

discorre Carlos Henrique (2011, p.98), “quando houver processo instaurado (art. 38, § 5°, da 

Lei n. 4.595/64), obriga também à prestação de esclarecimentos e informes às autoridades 

fiscais (§ 6°). ” 

 

4.3 – Agentes Superavitários e Deficitários no Sistema Financeiro Nacional 

 

Em um desdobramento simplista, acerca do Sistema Financeiro Nacional, temos, 

decorrente da atividade financeira, os chamados agentes financeiros, tais agentes, são 

subdivididos em agentes superavitários e agentes deficitários, os agentes superavitários são 

aqueles quem tem uma sobra financeira, geralmente fazem investimentos financeiros, visando 

um acréscimo financeiro em seu capital através dos rendimentos proporcionados por essa 

aplicação, para isso procuram os intermediadores financeiros, que são as instituições 

financeiras, mais especificamente os bancos. A título de exemplo algumas instituições se 

enquadram nesse rol, tais como: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros 

intermediadores financeiros do Sistema Financeiro Nacional - SFN.  

Os intermediadores financeiros captam recursos através dos depósitos bancários e 

repassam aqueles que não tem recursos sobrando. É salutar destacar que esse repasse de 

recursos realizados, se dá na forma de operações de crédito, materializados em empréstimos, 



28 

 

financiamentos, e outras formas de operações de crédito legisladas e regulamentas em nosso 

ordenamento interno.  

O maior produto de uma instituição financeira é o crédito intermediado, pois tal 

intermediação, visa sempre uma remuneração financeira. A atividade bancária deve ser 

vislumbrada e observada atualmente como uma coleta de recursos financeiros junto a sua 

clientela, gestão desses recursos financeiros, intermediação de tais recursos e o repasse desses 

recursos aos que necessitam obtê-lo, eivados claro, de juros remuneratórios.  

 

5 - O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS 

CONSUMIDORES CORRENTISTAS 

 

A lei 8.078/90, mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor – CDC, não 

deixa dúvidas ao estabelecer que todo consumidor é considerado como parte hipossuficiente na 

relação contratual, quando expressa no art. 4º e inciso I o seguinte: “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”.  

Dentro dessa perspectiva, entende-se pelo CDC, que a origem da hipossuficiência, se 

consubstancia principalmente na condição econômica, por exemplo: a diferença econômica 

entre uma instituição bancária fornecedora de produtos e serviços bancários e seu consumidor 

correntista, contratante de determinado produto ou serviço bancário.  

A distinção econômica existente entre as instituições financeiras e os consumidores 

correntistas poderá trazer sérios prejuízos à parte menos favorecida economicamente, por isso 

a grande importância de se ter uma legislação específica que traga um equilíbrio nessa relação, 

trazendo dadas as proporções jurídicas, a devida proteção ao menos favorecido 

economicamente nessa relação.  

No Art. 424 do código Civil está expresso assim: “Nos contratos de adesão, são nulas 

as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do 

negócio”. Em relação ao menos favorecido o legislador foi categórico não possibilitando a 

inserção de regramentos hermenêuticos. 

 

Considerando a situação em que o aderente geralmente se encontra, de 

hipossuficiência econômica em face do ofertante, estabeleceu o legislador a 
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nulidade das cláusulas que estipulem a renúncia antecipada a direito resultante 

da natureza do negócio. A regra tem caráter proibitivo e de ordem pública. 

Cláusulas dessa espécie deverão ser desconsideradas pelo juiz, em face de sua 

abusividade. (GONÇALVES, 2012, p.93). 

 

A hipossuficiência além de econômica, poderá ser técnica, se manifestando através do 

desconhecimento que o consumidor tem sobre as condições técnicas, em que foi concebido o 

produto adquirido ou serviço prestado, diante desse tipo de hipossuficiência, os consumidores 

se tornam mais vulneráveis as técnicas de convencimento empregadas ao polo mais frágil da 

relação negocial.  

Tem-se ainda a hipossuficiência jurídica, que se consubstancia no fato de que nem todos 

os consumidores detêm conhecimento jurídico de um contrato, nem todos dominam as regras 

contratuais. O art. 423 do CC, estabelece que “Quando houver no contrato de adesão cláusulas 

ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”. 

Carlos Roberto ainda assevera o seguinte: 

 

Tendo em vista que o contrato de adesão é integralmente elaborado pelo 

economicamente mais poderoso, e que o aderente se limita a aderir às cláusulas 

preestabelecidas, sem poder discuti-las, é dever do primeiro redigi-las com clareza, 

precisão e simplicidade. Se, não obstante, inserir cláusula ambígua ou contraditória, 

capaz de ensejar dúvidas ao juiz, caberá a este adotar a interpretação mais favorável 

ao aderente, que não pode ser prejudicado pela redação deficiente dada pelo outro 

contratante. (GONÇALVES, 2012, p.94). 

 

 

E por fim, mas não menos importante, a hipossuficiência informacional, que decorre do 

déficit de informações que o consumidor correntista tem sobre o produto ou serviço contratado. 

A informação é o cerne de uma de relação de consumo plena, o correntista consumerista 

deverá estar a par de todos os itens contratuais aderidos junto a uma instituição financeira 

bancária, é imprescindível, pois o pleno conhecimento da adesão de determinado produto ou 

serviço bancário, é a salvaguarda de futuros e indigestos prejuízos financeiros. 

 

5.1 – O Código de Defesa do Consumidor e as Instituições Financeiras Bancárias 

 

Na seara dos entendimentos, de pronto, é pacífico o entendimento quanto a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor as instituições financeiras, indagação essa 

já superada, senão vejamos; 

 
Dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. No mesmo sentido o 
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entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no julgamento da Adin n. 

2.591, realizado aos 4 de maio de 2006. A enorme variedade de operações bancárias 

é disciplinada em legislação específica, destinada a proteger os depositantes e, 

simultaneamente, a resguardar a política monetária do governo. (GONÇALVES, 

2012, p.655). 

 

A relação contratual entre bancos e consumidores correntistas sempre será uma relação 

de consumo e, portanto, no que tange a esse tipo de relação contratual bancária, a mesma está 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não excluindo outras obviamente legislações 

acessórias. 

 

 

6 - CONTRATOS BANCÁRIOS 

 

Conceitualmente e juridicamente, os contratos bancários são considerados como 

contratos de adesão. Nessa modalidade de contratos de adesão, depreende-se que são aqueles 

em que o cliente correntista adere a um contrato com cláusulas previamente formuladas, 

prontas, e parametrizadas, que são aplicadas indistintamente a todos os que realizam aquela 

mesma espécie de negócio jurídico, é uma situação em que não há uma liberdade negocial 

propriamente dita para afastar determinadas causas, determinados encargos, determinadas 

consequências, a parte contratante. Nesse sentido assevera Carlos Roberto, 

 
A expressão contratos bancários é indicativa de um grupo de contratos em que uma 

das partes é um banco ou uma instituição financeira. Há, efetivamente, algumas 

figuras contratuais que são próprias da atividade bancária e merecem essa designação. 

São modalidades reservadas, por lei, às instituições bancárias e assemelhadas e seus 

clientes. (GONÇALVES, 2012, p.655). 

 

 

Podemos a partir dessa ótica vislumbrar que o contrato bancário é aquele onde 

necessariamente uma instituição financeira faz parte. O consumidor correntista ao firmar um 

contrato com uma instituição financeira, deve ter ciência de que este contrato é na verdade um 

contrato de adesão, ou seja, contratos pré-determinados, e nessa linha é importante salientar que 

o contrato bancário é muito diversificado e seus desdobramentos são variadíssimos. 

 

6.1 – Prevenções Importantes acerca dos contratos bancários 

 

Os clientes correntistas devem ao assumir uma obrigação contratual bancária, procurar 

adaptar, os produtos e serviços contratados ao seu orçamento financeiro, pois essa tomada de 

ação evitará futuros descumprimentos obrigacionais, que inevitavelmente gerarão prejuízos 

financeiros ao contratante. 
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Estar informado de cada item contratual, dos produtos e serviços contratados é de suma 

importância para uma sadia trajetória financeira. 

 

6.2- Depósito bancário  

 

O conceito de contrato de depósito bancário perpassa pelo entendimento que o depósito 

bancário, nada mais é que uma captação de recursos financeiros, devemos para tanto lembrar, 

que os bancos são na realidade intermediadores financeiros, e portanto tem essa natureza e 

característica, ou seja, captam recursos daqueles que tem dinheiro sobrando objetivando lucro, 

e intermediam esses recursos aos que necessitam, logo o depósito bancário, se dá mais quando 

os bancos, captam dinheiro dos seus clientes, chamados na seara do direito de agentes 

superavitários e repassam aos agentes deficitários, aqueles que necessitam de recursos.  

Essa captação monetária tem pré-requisitos, tais como, remuneração do agente 

superavitário pelo seu depósito efetuado e a garantia desse intermediador financeiro que o valor 

depositado será devolvido quando o depositante solicitar. Essa captação pelas instituições 

financeiras, tem uma finalidade específica, emprestar a quem não tem recursos sobrando, os 

chamados agentes deficitários, e em troca dos empréstimos efetuados, são remunerados 

financeiramente.  

 

Contrato de depósito bancário é aquele pelo qual determinado banco recebe uma 

quantia em dinheiro, adquirindo-lhe a propriedade, mas obrigando-se a restituí-la na 

mesma espécie monetária e na mesma quantidade, quando solicitado pelo cliente ou 

em data prefixada. O depósito bancário não depende de forma especial, nem a sua 

prova, que pode ser efetuada por todos os meios admitidos em direito. Normalmente, 

o depositante recebe um comprovante do depósito realizado. O depósito é escriturado 

em conta individual do depositante. Os extratos bancários, contendo os dados dessa 

conta, podem ser obtidos a qualquer tempo, embora o serviço seja, em regra, cobrado. 

(GONÇALVES, 2012, p.656). 

 

 

7 – DESCONHECIMENTO CONTRATUAL E AS HIPÓTESES DIRETAS DE 

PREJUÍZOS FINANCEIROS VINCULADAS A PRODUTOS E SERVIÇOS 

BANCÁRIOS CONTRATADOS 

 

É incontestável a necessidade dos bancos no dia-a-dia da sociedade, porém também é 

notório o fato que muitos consumidores estão se endividando cada vez mais. Os perigos 

financeiros são diversificados e surgem principalmente, com as facilidades da oferta de crédito 

pelos bancos aos seus correntistas e que grande parte da renda das famílias brasileiras está cada 

vez mais comprometida com as dívidas contraídas junto as essas instituições financeiras 
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bancárias. As pessoas estão sem sombra de dúvida, mais endividadas e dificilmente exista um 

correntista que já não tenha tido algum tipo de problema com um banco. 

A desinformação é um problema seríssimo aos que querem operar com uma instituição 

financeira, pois para cada tipo de produto ou serviço, há uma legislação e regramento 

específico, tornando ainda mais salutar, o conhecimento acurado daquilo que se está 

contratando. Sem muito esforço, chegamos a uma conclusão nada agradável, a de que grande 

parte dos clientes correntistas consumeristas no Brasil não se preocupam com uma boa e sólida 

educação financeira, são clientes que não buscam alternativas financeiras, mas querem uma 

solução rápida, e de curto prazo, e os bancos sabem disso.  

Toda operação bancária, antes de mais nada é revestida de um aparato de 

regulamentações jurídicas, estabelecendo taxas de juros, multas contratuais e outros encargos a 

serem aplicadas se o contrato de adesão bancário não for cumprido.  

Os contratos das instituições bancárias, já pré-definem, direitos, bem como os deveres 

atinentes a determinado produto ou serviço bancário contratado, por isso todo cuidado é pouco 

nessa hora, e os cuidados estão atrelados e vinculados ao conhecimento daquilo que se está 

contratando. 

 

7.1 – A Real Motivação da escolha pontual de alguns produtos e serviços bancários em 

um universo tão vasto para a presente investigação científica 

 

Os motivos da escolha dos produtos e serviços a serem abordados, passam pelo 

entendimento primeiro, de não trazer à baila todos os produtos e serviços bancários, até porque 

esse universo é muito vasto e não se aplica ao objetivo da presente pesquisa de conclusão de 

curso. A proposta na realidade não é mostrar todo o rol produtos e serviços de uma instituição 

bancária, por ser demasiadamente desgastante, mas apenas centralizar a monografia em alguns 

poucos produtos e serviços, claro, produtos e serviços esses os mais conhecidos e populares a 

nossa sociedade correntista, e também por sua fácil assimilação e interação a realidade fática, e 

lógico, por serem inegavelmente geradores de inúmeros prejuízos financeiros aos consumidores 

correntistas.  

É importante frisar, que não ampliar o rol de outros produtos e serviços na presente 

monografia, não significa necessariamente que esses outros produtos e serviços não elencados, 

também não gerem prejuízos financeiros, pelo contrário, qualquer produto ou serviço bancário 

poderá ser um potencial gerador de prejuízos financeiros, e o isolamento dos produtos e serviços 

elencados a serem analisados na presente monografia, simplesmente, repousa no fato de sua 
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maior familiaridade com a sociedade, e servirão sem sombra de dúvidas como base de um 

raciocínio lógico extensivo para os demais produtos e serviços, ou seja, o mesmo raciocínio 

lógico relacionado a se ter o máximo de informações sobre os produtos e serviços a serem 

contratados como critério essencial a se evitar prejuízos a posteriori, se estende aos demais 

produtos e serviços, não alocados na presente pesquisa.   

 

7.2 - Pacote de Serviços bancários e os possíveis prejuízos financeiros ao consumidor  

 

O conceito de tarifas bancárias repousa no entendimento de que as mesmas se tratam de 

uma remuneração paga pelo consumidor correntista para o banco em razão da utilização de 

serviços bancários oferecido, tais como, transferências, impressão de extratos, saques em 

terminais de autoatendimento e outros serviços. 

Uma grande questão a se levantar é que existe uma resolução editada pelo Banco Central 

e pelo Conselho Monetário Nacional, que é a Resolução 3.919 editada em 2010, e prevê quais 

os tipos de serviços a serem prestados pelos bancos para os consumidores e quais as tarifas que 

irão incidir sobre cada um desses serviços. Na realidade os serviços básicos que 

obrigatoriamente podem e devem ser prestados pelos bancos aos consumidores e que estão 

previstos na resolução 3.919 de 2010.  

Primeiramente temos os Serviços Essenciais, que são serviços os quais os bancos não 

podem tarifar, ou seja, são serviços que devem ser prestados gratuitamente ao consumidor. 

Segundo a resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010 do Bacen, (2017, online); 

 

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela 

prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados 

aqueles relativos a: I - conta de depósitos à vista: a) fornecimento de cartão com 

função débito; b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto 

nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, 

roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente; c) 

realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de 

cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até 

duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê 

de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet; e) fornecimento de até 

dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de 

guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento; f) realização de consultas 

mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19; h) 

compensação de cheques; i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde 

que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo 

com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas; e j) prestação de qualquer 

serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar 

exclusivamente meios eletrônicos; II - conta de depósitos de poupança: a) 

fornecimento de cartão com função movimentação; b) fornecimento de segunda via 

do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados 

pelo correntista, decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não 
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imputáveis à instituição emitente; c) realização de até dois saques, por mês, em guichê 

de caixa ou em terminal de autoatendimento; d) realização de até duas transferências, 

por mês, para conta de depósitos de mesma titularidade; e) fornecimento de até dois 

extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias; f) realização de 

consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o 

art. 19; e h) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas 

cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. § 1º Para fins do 

disposto nos incisos I, alínea "j", e II, alínea "h", do caput, são consideradas meios 

eletrônicos as formas de atendimento eletrônico automatizado sem intervenção 

humana, tais como os terminais de autoatendimento, a internet e o atendimento 

telefônico automatizado, observado que: I – a utilização dos canais de atendimento 

presencial ou pessoal, bem como dos correspondentes no País, por opção do 

correntista, estando disponíveis os meios eletrônicos, pode acarretar a cobrança das 

tarifas mencionadas nas alíneas "c", "d" e "e" dos incisos I e II, do caput deste artigo, 

a partir do primeiro evento; e II -o atendimento presencial ou pessoal ou por meio dos 

correspondentes no País não sujeita o cliente ao pagamento de tarifas, se não for 

possível a prestação dos serviços por meios eletrônicos ou se estes não estiverem 

disponíveis. § 2º As disposições da Resolução nº 2.817, de 22 de fevereiro de 2001, 

alterada pela Resolução nº 2.953, de 25 de abril de 2002, não se aplicam a contas de 

depósitos cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. § 3º A 

quantidade de eventos gratuitos referentes aos serviços de que tratam as alíneas "c", 

"d", "e", e "i" do inciso I e as alíneas "c", "d", e "e" do inciso II, do caput, deve ser 

considerada para cada conta de depósitos, independentemente do número de titulares, 

e não é cumulativa para o mês subsequente. § 4º O contrato de conta conjunta de 

depósitos deve prever a quantidade de cartões a ser fornecida aos titulares, sendo 

vedada a cobrança pelo fornecimento da quantidade de cartões pactuada. § 5º A 

realização de saques em terminais de autoatendimento em intervalo de até trinta 

minutos é considerada, inclusive para efeito da alínea "c" dos incisos I e II, do caput, 

como um único evento. (BANCO CENTRAL. Resolução 3919. Em: <http:// 

www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3919_v1_O.pdf />. Acessado em: 

01 de março de 2017.) 

 

  
Depois temos os Serviços Prioritários, que são aqueles ligados a cartões de crédito bem 

básicos, e a operações de crédito pelos quais os bancos podem cobrar tarifas desde que o 

consumidor seja informado previamente. Determina a resolução nº 3.919, de 25 de novembro 

de 2010 acerca dos serviços prioritários (2017, online); 

 

[...] Art. 3º A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas 

naturais, assim considerados aqueles relacionados a contas de depósitos, 

transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil, cartão 

de crédito básico e cadastro deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas 

e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta resolução. 

Parágrafo único. O valor de tarifa cobrada pela prestação de serviço por meio do canal 

de atendimento "Correspondente no País", previsto na Tabela I de que trata o caput, 

não pode ser superior ao da tarifa cobrada pela prestação do mesmo serviço por meio 

de canal de atendimento presencial ou pessoal [...]. (BANCO CENTRAL. Resolução 

3919.Em: <http:// www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3919_v1_O.pdf 

/>. Acessado em: 01 de março de 2017.) 

 

 

No tocante aos serviços essenciais, são serviços ligados a algumas políticas do governo, 

de interesse de determinados grupos, são por exemplo contas do PIS/PASEP, contas vinculadas 

do FGTS, Crédito Rural, Sistema Financeiro de Habitação - SFH, onde pela importância dos 
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serviços, os bancos não podem cobrar tarifas acima do limite estabelecido pelo próprio governo, 

e serviços diferenciados  ou mais específicos ligados a aditamentos de contratos, aval, fiança, 

onde os bancos podem cobrar, podem ser tarifados desde que o consumidor seja previamente 

informado. Segundo o BACEN na Resolução 3.919/2010 (2017, online); 

 

[...] As tarifas de serviços que são estabelecidas pelo Banco do Brasil, em consonância 

com a Resolução 3.919, de 25.11.2010 e Resolução 4.021 de 29.09.2011, do Banco 

Central do Brasil. Estão sujeitas a alterações, sendo os novos valores divulgados com 

30 dias de antecedência à sua vigência. A tabela encontra-se afixada em todas as 

agências do Banco do Brasil [...]. (BANCO DO BRASIL. Contratos e Tabelas.            

Em: <http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/tarifas#/>. 

Acessado em: 26 fevereiro 2017.) 

 

 

O consumidor correntista na hora de contratar algum desses serviços deve estar atento, 

as circunstâncias que orbitam tais serviços, senão vejamos: o consumidor que utiliza o banco 

só para operações básicas, pode muito bem ser atendido por um pacote de serviços mais básico 

chamado de pacote de tarifas essenciais, ou seja, o cliente correntista, poderá ter uma conta 

bancária sem pagar nada por ela, e este pacote de serviços essenciais, ainda irá abranger, o 

direito a um cartão de débito, quatros saques por mês,  duas impressões de extratos referentes 

aos últimos trinta dias, duas transferências, consultas via internet ilimitada.  

As operações destacadas, atende boa parte das necessidades dos consumidores, e não 

exige o pagamento de tarifas, o que não veda ao consumidor o direito de alterar esse pacote de 

serviços, para um mais exclusivo, diante de uma situação especifica que se apresente em que 

necessite de um pacote de serviço mais completo, onde necessite fazer um número maior de 

transferências, impressões de extratos, pagamentos de boletos, maior número de saques, são os 

chamados serviços diferenciados, de acordo com a resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 

2010, Art.5º que assim define, (2017, online); 

 

[...] Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a 

pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de 

utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a: I – abono de 

assinatura; II -aditamento de contratos; III - administração de fundos de investimento; 

IV - aluguel de cofre; V - aval e fiança; VI - avaliação, reavaliação e substituição de 

bens recebidos em garantia; VII - câmbio; VIII - carga e recarga de cartão pré-pago, 

conforme definição dada pela regulamentação vigente, cobrada do titular do contrato; 

IX - cartão de crédito diferenciado; X - certificado digital; XI  - coleta e entrega em 

domicílio ou outro local; XII – corretagem envolvendo títulos, valores mobiliários e 

derivativos; XIII - custódia; XIV - envio de mensagem automática relativa à 

movimentação ou lançamento em  conta de depósitos ou de cartão de crédito; XV - 

extrato diferenciado mensal contendo informações adicionais àquelas relativas a 

contas de depósitos à vista e/ou de poupança; XVI - fornecimento de atestados, 

certificados e declarações; XVII - fornecimento de cópia ou de segunda via de 

comprovantes e documentos; XVIII - fornecimento de plástico de cartão de crédito 
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em formato personalizado; XIX – fornecimento emergencial de segunda via de cartão 

de crédito; e XX – leilões agrícolas. § 1º O disposto no inciso II do caput não se aplica 

aos casos de: I - contratos por adesão, exceto no caso de substituição do bem em 

operações de arrendamento mercantil; e II – liquidação ou amortização antecipada, 

cancelamento ou rescisão de contratos. § 2º Não se aplica a cobrança pelo serviço de 

que trata o inciso XVI do caput nas situações em que o fornecimento é obrigatório por 

determinação legal ou regulamentar, a exemplo do fornecimento das informações de 

que trata o art. 3º da Resolução nº 3.401, de 6 de setembro de 2006, e o art. 2º, 

parágrafo único, da Resolução nº 3.517, de 6 de dezembro de 2007 [...]. (BANCO 

CENTRAL.Resolução3919.Em:<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pd

f/res_3919_v1_O.pdf />. Acessado em: 01 de março de 2017.) 

 

 

Também existe a possibilidade caso o correntista não deseje alterar seu pacote de 

serviços e precise usar serviços que vão além dos estabelecidos em seu pacote, de tais serviços 

serem cobrados avulsamente pelos serviços que excederem ao pacote contratado, com valores 

determinados para serviço prestado pelo banco, com fulcro na tabela de tarifas vigente a época 

do serviço. 

Como se pode observar, a informação é uma ferramenta importantíssima para se 

economizar no tocante as tarifas bancárias, pois o consumidor não precisará necessariamente 

contratar um pacote de serviços pagos, para fazer jus de alguns serviços bancários. 

 Uma outra saída interessante é utilizar os serviços disponibilizados pelo banco na 

internet de forma gratuita. A resolução 3. 919/10, prevê que o banco deverá prestar de forma 

gratuita todos os serviços eletrônicos nos casos de contas em que os contratos prevejam 

utilização exclusiva de internet, ou seja, as chamadas contas digitais, a conta digital ou conta 

fácil, é aquela em que o consumidor realiza operações via internet, e não paga nada por isso, só 

irá ser tarifado quando precisar de alguma operação no guichê do caixa ou algum tipo de serviço 

de atendimento gerencial, fora dessas situações específicas, o cliente não é tarifado.  

Nas situações abordadas o consumidor economiza uma quantia considerável e continua 

tendo a sua disposição uma quantidade razoável de serviços bancários, a economia nesses casos 

é considerável, por isso é muito importante o consumidor estar atento aos tipos de serviços de 

serviços que existem, e as modalidades de tarifas instituídas sobre cada um desses serviços, 

para que o correntista possa economizar ao contratar serviços bancários. 

 

7.2.1 - Pacote de Serviços bancários e seus reajustes  

 

É importante destacar que as tarifas bancárias tem sofrido inúmeros reajustes, tais 

reajustes são quase que imperceptíveis aos olhares dos correntistas menos atentos, essa foi uma 

das pautas jornalísticas apresentada pelo jornal Bom dia Brasil da rede globo de comunicações 

no dia 18/07/2016, acessado dia 19/11/2016 no endereço eletrônico 
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http://globoplay.globo.com/v/5170912/, enfatizou o aumento das tarifas bancárias, e apontou 

um aumento significativo em alguns tipos de serviços prestados pelos bancos de até 30% (trinta 

por cento), o que inevitavelmente pesa muitíssimo no bolso do consumidor correntista de baixa 

renda. Na reportagem foi entrevistada a publicitária “Leiriana Silvano” cliente de dois bancos, 

onde em um dos bancos ela tinha um custo mensal R$ 16,26 (Dezesseis reais e vinte e seis 

centavos) com a tarifa de manutenção e no outro banco a tarifa com a conta internacional é R$ 

28,00 (vinte e oito reais), somando-se as tarifas dos dois bancos tem-se ao por ano R$ 537,12 

(quinhentos e trinta e um reais e doze centavos) para manter a duas contas, ponderando que se 

a entrevistada optasse por ter uma conta internacional e a outra conta simplesmente aderisse a 

uma conta com pacote de serviços essenciais, teria uma economia R$ 195,12 (cento e noventa 

e cinco reais), como mostra a tabela abaixo, 

 

QUADRO 1 - ECONOMIA COM PACOTE DE TARIFAS  

 

BANCO A R$ 16,26 x 12 R$ 195,12 

BANCO B – INTERNACIONAL R$ 28,00 x 12 R$ 336,00 

TOTAL - R$ 531,12 

ECONOMIA PACOTE ESSENCIAL - R$ 195,12 

 

Segundo a reportagem, a percepção do custo de manutenção de uma conta corrente se 

torna mais evidente e tangível, quando esta conta corrente não é segmentada adequadamente, 

ou esse cliente necessita de um serviço mais especializado, fora da rotina do consumidor, ou 

ainda quando se tem mais de uma conta corrente, ou adesão de produtos e serviços exclusivos 

(no caso acima em um dos bancos a conta é internacional, e o cliente tem ciência do maior  

custo da tarifa, por se tratar de uma conta exclusiva), que o cliente aderiu sem a devida ciência 

e que obviamente tem uma gama de tarifas bem mais elevada. 

Um outro ponto a ser abordado acerca das tarifas de serviços bancárias é sobre a 

ocorrência ou não de abusividade por parte das instituições financeiras na cobrança de tarifas. 

E importante salientar que não se configura a luz da resolução nº 3.919/10, abusividade por 

parte das instituições financeiras a cobrança de tarifas avulsas de clientes que ultrapassem o 

número de quatro saques ao mês nas denominadas contas de natureza essenciais nos terminais 

de autoatendimento, senão vejamos a jurisprudência da Terceira turma do Superior Tribunal 

de Justiça – STJ, do Recurso Especial de número 1.348.154 – DF, (2017, online), acerca da 

http://globoplay.globo.com/v/5170912/
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cobrança de tarifa bancária para quem ultrapassa mais de quatro saques mensais em terminais 

bancários ; 

 

[...] RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO BANCÁRIO DE SAQUE EXCEDENTE. 1. 

COBRANÇA DE TARIFA SOBRE O EXCESSO DE SAQUE EFETUADO PELO 

CORRENTISTA NO MÊS, COM ESTEIO NA RESOLUÇÃO DO BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, POR DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO 

NACIONAL. LICITUDE. 2. AFRONTA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. 

NÃO OCORRÊNCIA. ESPECIALIDADE DA LEI DE REGÊNCIA. 

OBSERVÂNCIA. 3. REMUNERAÇÃO POR SERVIÇO EFETIVAMENTE 

PRESTADO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL 

CONTRAPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE DEPÓSITO. RECONHECIMENTO. 

VULNERAÇÃO DA NATUREZA DO CONTRATO DE DEPÓSITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. 4. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. A Lei n. 4.595/1964, 

recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e 

regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional 

competência exclusiva para disciplinar as operações creditícias em todas as suas 

formas, bem como limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, 

comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários 

ou financeiros, inclusive, os prestados pelo Banco Central da República do Brasil. 1.1 

O Conselho Monetário Nacional, no estrito exercício de sua competência de 

regulamentar a remuneração dos serviços bancários, atribuída pela Lei n. 4.595/1964, 

regente do Sistema Financeiro Nacional, permitiu a cobrança de tarifas sobre o 

excesso de saques efetuados no mês pelo correntista, do que ressai sua licitude. 1.2 

sob a vigência da Resolução n. 2.303/1996 do Banco Central do Brasil, permitia-se às 

instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com 

exceção daqueles que a norma qualificava como básicos, em cujo rol taxativo não 

constava o serviço de saque sob comento, exigindo-se, para tanto, a prévia e efetiva 

contratação e prestação do serviço bancário. Sem descurar da essencialidade do 

serviço de saque em relação ao contrato de conta corrente, a partir da entrada em vigor 

da Resolução n. 3.518/2007 do Banco Central do Brasil, o Conselho Monetário 

Nacional passou a, expressamente, definir os serviços bancários que poderiam ser 

objeto de remuneração, no que se inseriu o de saques excedentes em terminal 

eletrônico, assim considerados pela norma como aqueles superiores a quatro no 

mesmo mês. Esta normatização, é certo, restou reproduzida pela Resolução n. 3.919 

de 2010, atualmente em vigor. 2. Não se trata de simplesmente conferir prevalência a 

uma resolução do Banco Central, em detrimento da lei infraconstitucional (no caso, o 

Código de Defesa do Consumidor), mas, sim, de bem observar o exato campo de 

atuação dos atos normativos (em sentido amplo) sob comento, havendo, entre eles, no 

específico caso dos autos, coexistência harmônica. 2.1. É, pois, indiscutível a 

aplicação da lei consumerista às relações jurídicas estabelecidas entre instituições 

financeiras e seus clientes. É inquestionável, de igual modo, a especialidade da Lei n. 

4.595/1964 (com status de lei complementar), reguladora do Sistema Financeiro 

Nacional, que, como visto, atribuiu ao Conselho Monetário Nacional a competência 

para regular a remuneração dos serviços bancários. 2.2. Não se exclui do crivo do 

Poder Judiciário a análise, casuística, de eventual onerosidade excessiva ou de outros 

desvirtuamentos na formação do ajuste acerca da remuneração dos serviços bancários, 

como o inadimplemento dos deveres de informação e de transparência, do que não se 

cuida na hipótese ora vertente. Todavia, o propósito de obter, no bojo de ação 

civil pública, o reconhecimento judicial da ilicitude, em tese, da cobrança de tarifa 

pelo serviço de saque excedente, devidamente autorizada pelo órgão competente para 

tanto, evidencia, em si, a improcedência da pretensão posta. 3. Por meio do contrato 

de conta corrente de depósito à vista, a instituição financeira contratada mantém e 

conserva o dinheiro do correntista contratante, disponibilizando-o para transações 

diárias, por meio de serviços bancários como o são os saques, os débitos, os 

pagamentos agendados, os depósitos, a emissão de talonários de cheques, etc. 3.1 O 
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saque — que pressupõe a implementação e a manutenção de uma ampla rede de 

terminais de autoatendimento, com emprego de tecnologia, de estrutura física e de 

contínuo desenvolvimento de mecanismos de segurança — consubstancia, sim, 

serviço bancário posto à disposição do correntista, conforme, aliás, expressa 

disposição da Resolução expedida pelo Banco Central do Brasil, por deliberação do 

CMN, passível de cobrança de tarifa a partir da realização do quinto saque mensal, 

momento em que, por presunção legal, perde o viés de essencialidade ao contrato de 

depósito.3.2 A cobrança da tarifa sobre saques excedentes não está destinada a 

remunerar o depositário pelo depósito em si, mas sim a retribuir o depositário pela 

efetiva prestação de um específico serviço bancário não essencial. 3.3 Por 

conseguinte, a tese de desequilíbrio contratual revela-se de toda insubsistente, seja 

porque a cobrança da tarifa corresponde à remuneração de um serviço bancário 

efetivamente prestado pela instituição financeira, seja porque a suposta utilização, 

pelo banco, dos recursos depositados em conta corrente, se existente, decorre da 

própria fungibilidade do objeto do depósito (pecúnia), não havendo prejuízo ao 

correntista que, a qualquer tempo, pode reaver integralmente a sua quantia depositada. 

4. Recurso especial improvido [...]. (EMPORIODODIREITO. Tarifa de Saque 

Mensal Não é Abusiva. Em: <http://emporiododireito.com.br/tarifa-de-saque-mensal-

não-e-abusiva-decide-stj/>. Acessado em: 26 fevereiro 2017) 

 

 

7.2.2 – Economizando com os Pacotes de Serviços  

 

E importantíssimo bater na tecla da informação, os correntistas consumidores da 

atualidade, tem inúmeras vantagens em ser serem ou  se tornarem bem informados, podendo 

inclusive economizar e muito financeiramente, em termos práticos por exemplo, um pacote 

essencial poderá suprir as necessidades de um correntista que possua uma movimentação 

bancária pequena, pois poderá optar em aderir a um pacote gratuito, chamado de Pacote de 

Serviços essenciais, em que o cliente correntista tem direito a uma conta sem tarifa, e ainda dá 

direito aos seguintes serviços e produtos:  

 

 

 

QUADRO 2 – ITENS DE SERVIÇOS DO PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS 

 

CONTA CORRENTE 

CARTÃO  01 Cartão de Débito 

CHEQUES 10 folhas de cheques 

COMPENSAÇÃO DE CHEQUES Ilimitada 

EXTRATOS 02 extratos mensais 

TRANSFERÊNCIAS 02 transferências 

SAQUES 04 saques por mês 

http://emporiododireito/
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Em uma acepção simples, consideremos que um correntista de baixa renda que 

movimenta pouco sua conta corrente, aderiu ao pacote essencial que é gratuito, esse cliente terá 

direito a quatro saques por semana, se houver parte desse cliente um planejamento semanal de 

saques, teoricamente o cliente não pagará taxas avulsas, tendo como possibilidade inclusive o 

direito ao aumento de seu limite de saque diário, que varia de banco para banco. No banco do 

Brasil por exemplo um correntista com um pacote essencial tem direito de personalizar um 

aumento de seu saque diário até o valor de quatro mil reais, ou seja, planejando um saque a 

cada semana, perfaz os quatro estabelecidos pelo seu pacote essencial, com custo zero pelo 

serviço, uma economia financeira fantástica. As informações sobre as modalidades de tarifas 

bancárias, obrigatoriamente devem estar alocados nos sites de cada instituição bancária.  

E por fim, uma situação que pode trazer muitos prejuízos financeiros ao cliente 

correntista e pouco assimilada pelos consumidores é que todos os pacotes de tarifas bancárias, 

excetuando-se o pacote de serviços essenciais, são acumuláveis mês a mês [destacou-se].  

Hipoteticamente imaginemos que determinado Cliente X que contratou uma tarifa de serviços 

mensal de R$ 50,00 para ser cobrada todo dia 06 de cada mês, e que receba seus proventos no 

valor de R$ 937,00 entre os dias 01 ao dia 05 de cada mês por 12 meses e que saque todo o seu 

salário sem deixar valor na conta corrente correspondente da tarifa a ser debitada na conta 

corrente, pois como o Cliente X sempre recebe entre os dias 01 a 05, e a cobrança só ocorre no 

dia 06 de cada mês, as tarifas estão pendentes por doze meses. Em tese tal situação não 

bloqueará a sua conta corrente e nem gerará restrição alguma nos órgãos de proteção ao crédito, 

porém os valores devidos podem ser debitados integralmente quando a conta tiver saldo depois 

do dia 05, vejamos a tabela abaixo para se ter uma idéia da situação negativa que isso pode 

gerar ao Cliente X, 

 

QUADRO 3 - CÁLCULO HIPOTÉTICO DE ACUMULO DE TARIFAS 

 

MÊS VALOR 

Janeiro R$ 50,00 

Fevereiro R$ 50,00 

Março R$ 50,00 

Abril R$ 50,00 
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Maio R$ 50,00 

Junho R$ 50,00 

Julho R$ 50,00 

Agosto R$ 50,00 

Setembro R$ 50,00 

Outubro R$ 50,00 

Novembro R$ 50,00 

Dezembro R$ 50,00 

  

TOTAL R$ 600,00 

 

Imaginemos ainda, que no mês seguinte ao décimo segundo mês, o salário do cliente X 

estava agendado pela empresa para o dia 08, nessa hipótese os R$ 600,00 serão debitados 

integralmente (R$ 937,00 - R$ 600,00 = R$ 337,00). 

Para entender melhor essa situação é preciso primeiramente ter em mente o tipo de 

pacote de serviço aderido pelo cliente, o valor pago mensalmente por esse pacote, e o dia desse 

pagamento em sua conta corrente, essas informações são básicas e vitais.  

 O quadro abaixo, com base em pesquisa realizada na agencia Banco do Brasil, prefixo 

8566-9, localizada no bairro do Amapá na cidade de Marabá-PA, no dia 18 e 19/10/2016, traz 

certa claridade acerca da realidade do desconhecimento por parte de muitos clientes em relação 

aos pacotes de tarifas bancárias contratadas, senão analisemos o quadro abaixo; 

 

 

QUADRO 4 – PESQUISA SOBRE CONHECIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 

 

Em pesquisa realizada em agência do Banco do Brasil com (50) cinquenta clientes 

acerca do conhecimento das tarifas bancárias contratadas, (50) trinta e oito desses clientes 

afirmaram desconhecer totalmente o tipo de pacote de serviços aderido, o valor pago e o dia do 

débito em conta corrente.  

Para mim, pessoalmente foi surpreendente o resultado, considerando-se que trabalho 

como funcionário do Banco do Brasil a mais de 05 (cinco) anos, a surpresa repousa no fato de 

CLIENTES CONHECIMENTO DESCONHECIMENTO MOTIVO 

50 12 38 Informação 
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que existe uma gama de canais disponíveis para tais informações, tais como: site do banco do 

brasil, aplicativos do banco para celulares, Terminais de Autoatendimento - TAA, Serviços de 

Autoatendimento ao Cliente – SAC, e o próprio atendimento no balcão do banco.  

Na pesquisa realizada, uma gama de clientes, simplesmente afirmaram não estarem 

cientes das variadas possibilidades de tarifas existentes pelas instituições financeiras bancárias, 

e nem de que poderiam optar por qualquer uma delas, outros por sua vez afirmaram ter ciência 

de tais informações, mas que esqueceram das informações anteriormente repassadas, ou ainda, 

que não se interessaram por considerarem que as tarifas bancárias cobradas já eram pré-

estabelecidas pelos e sem possibilidade de escolha por parte dos clientes. 

Um outro universo de clientes pesquisado, mais especificamente de 38 (trinta e oito) 

correntistas consumidores, informaram desconhecer total ou parcialmente os detalhes 

relacionados aos tipos de pacotes de serviços disponibilizados pelos bancos, valores estipulados 

e dia do pagamento, são ignorantes quanto a essas questões.  

Não é de espantar que os prejuízos percebidos pelos clientes correntistas com tarifas 

bancárias, são amargosas financeiramente, e que tais prejuízos poderiam ter sido minimizados, 

se considerados alguns critérios, senão vejamos: as tarifas são acumuláveis, ou seja, se no dia 

do débito de cobrança do pacote de tarifa aderido a conta corrente encontrar-se sem fundos, ou 

no dizer bancário a conta estiver zerada, a tarifa acumulará e será cobrada com a tarifa do mês 

subsequente somatizando, e se a mesma situação no mês posterior ocorrer, as tarifas em atraso 

se somarão a do mês seguinte e assim sucessivamente, podendo gerar um prejuízo enorme aos 

correntistas, quando a conta corrente tiver saldo disponível, todas as tarifas pendentes, poderão 

ser cobradas integralmente, ou seja, a simples observância do que preconiza contratualmente as 

cláusulas relacionadas ao tipo de pacote de tarifas, valor e dia do débito, evitaria facilmente um 

acúmulo de tarifas, e o prejuízo financeiro trazido, pelo valor ter sido cobrado integralmente e 

pela surpresa negativa inesperada da cobrança de um valor não orçado na contabilidade do mês, 

e que em tese seriam alocados em outra direção. 

 

7.2.3 – Pesquisa realizada In Loco sobre o nível de conhecimento dos consumidores 

correntistas acerca dos pacotes de tarifas bancárias e possíveis prejuízos financeiros 

gerados por essa modalidade de produto bancário  

 

Uma outra pesquisa foi realizada nos dias 17 e 18/11/2016 na Agencia do Banco do 

Brasil agora localizada na cidade de Marabá-PA, Prefixo 0565-7, no bairro Nova Marabá. A 

pesquisa utilizou como parâmetros amostrais, as vertentes quantidade de clientes que 
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efetivamente foram informados acerca da contratação do pacote de serviços debitados 

mensalmente em suas contas. Na outra vertente, a pesquisa recaiu sobre os clientes totalmente 

desinformados da contratação das tarifas vigentes em suas contas e dos valores pagos 

mensalmente.  

Os clientes entrevistados foram 50 (cinquenta), com fulcro na modalidade Pacotes de 

Serviços.  

 

QUADRO 5 – GRAU DE CONHECIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTRATADAS 

 

A pesquisa revelou que dos 50 (cinquenta) clientes entrevistados, 10 (dez) apenas 

informaram terem sidos esclarecidos plenamente acerca da contratação de seu pacote de 

serviços e de outros possíveis tipos de tarifas existentes, e dos valores de cada uma dessas 

tarifas. O restante do campo amostral pesquisado, ou seja, os 40 (quarenta) clientes restantes, 

disseram não terem qualquer informação acerca do valor da tarifa debitada mensalmente em 

suas contas, alguns dos clientes afirmaram ainda a título de curiosidade que não lhes facultada 

a escolha de não aderir um pacote de serviços (nos casos de contas de natureza essencial), e que 

apenas assinaram o contrato bancário, sem se aterem aos detalhes do valor da tarifa contratada, 

e das possibilidades de se contratar um outro tipo de tarifa com valor diferente e adequado a 

sua realidade financeira, outros, que nada indagaram ao atendente bancário, por isso contratou 

a determinado serviços, mas que não contraria se soubesse que haveria opções.  

A presente pesquisa demonstra efetivamente que a informação de fato é um fator 

preponderante e vital para se evitar prejuízos financeiros, pois o prejuízo financeiro recai no 

entendimento de que se o correntista não tem pleno conhecimento da tarifa contratada em um 

contrato de adesão em que assina, poderá está contratando algo desnecessário para sua rotina 

bancária diária, portanto estará tendo prejuízos financeiros com pacotes tarifários que não irá 

utilizar, diferentemente daquele que tem plena consciência de que contratou determinado pacote 

de serviços, para uma realidade intensa de movimentação em sua conta, e sabe que terá que 

pagar por tudo isso, nessa ótica o cliente não tem um prejuízo, mas uma economia, pois as 

tarifas avulsas geradas por não ter um pacote de tarifas adequada a sua realidade intensa de 

movimentação, pelos serviço prestados pelo banco, seria em tese um valor bem maior no final 
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do mês, portanto esse cliente estará economizando financeiramente e evitando um prejuízo com 

valores avulsos tarifados em sua conta.   

Em relação aos 40 (quarenta) clientes não informados da contratação e valores das 

tarifas debitadas mensalmente, poderão estar amargando prejuízos financeiros se tiverem um 

movimento muito pequeno em suas contas, pois poderiam ter um custo zero por essas 

movimentações. O cliente correntista com esse tipo de perfil, poderá ter uma conta bancária 

sem pagar nada por ela, com um pacote de serviços essencial por exemplo, que abrange, os 

seguintes serviços: um cartão de débito, quatros saques por mês, duas impressões de extratos 

referentes aos últimos trinta dias, duas transferências e consultas via internet ilimitada.  

As operações elencadas, poderão atender parte das necessidades dos consumidores que 

não tenham uma movimentação intensa em suas contas correntes, e ainda isenta do pagamento 

de tarifas, ou seja, custo zero. 

 

QUADRO 6 - ANÁLISE HIPOTÉTICA DE CUSTO ZERO COM PACOTE DE TARIFAS 

 

TARIFA A TARIFAS ESSENCIAIS  QTD. MESES TOTAL 

R$ 50,00 R$ 0,00 12 R$ 600,00 

 

Hipoteticamente imaginemos alguém que tenha uma movimentação pequena e que 

pague R$ 50,00 (cinquenta reais)  ao mês mensalmente uma tarifa desnecessária por 

desconhecer os benefícios de um pacote de serviços de custo zero por essa movimentação, ao 

final de 12 (doze) meses, logrará  um custo financeiro de R$ 600,00(seiscentos reais), quando 

poderia ter economizado os mesmos R$ 600,00 (seiscentos reais), e investido em algo que 

poderia render-lhe juros, como uma aplicação mensal de R$ 50,00 (cinquenta reais) em uma 

poupança por exemplo que lhe renderia juros, ou ainda uma aplicação em previdência 

complementar na modalidade Vida Gerador de Benefício Livre  - VGBL, que atualmente tem 

a melhor rentabilidade, ou ainda simplesmente, ter gasto esse valor residual consigo mesmo, 

em uma necessidade existente, no entanto, obteve prejuízos.  

A educação financeiramente é importantíssima, para os que não se educam 

financeiramente o que resta é o prejuízo percebido financeiramente, os exemplos mostrados são 

apenas a ponta do iceberg, dentro de um universo financeiro tão vasto de produtos e serviços 

bancários. 

7.3 - Adiantamento à Depositante 
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A tarifa de adiantamento a depositante é um valor cobrado pelos bancos para cobrir 

despesas excedentes da conta do cliente quando o rotativo de seu cheque especial já estiver no 

limite ou acabado.  

 A prévia autorização do cliente deverá estar obrigatoriamente expressa 

contratualmente. Segundo o Banco Central a concessão da tarifa de adiantamento a depositante 

é definida como, (2017, online); 

 

[...] A tarifa que o banco cobra para liberar na conta corrente do cliente, em casos 

excepcionais, o valor necessário para cobrir algum saque, pagamento, débito 

automático ou cheque, quando o saldo disponível não é suficiente. A tarifa de 

adiantamento a depositante pode ser cobrada no máximo uma vez a cada trinta dias, e 

seu valor é fixo, isto é, não é proporcional ao valor que foi adiantado pelo banco [...]. 

(BANCO CENTRAL. Concessão de Adiantamento a Depositante. Em:                 

<http:// https:// www.bcb.gov.br/pre/pef/port/glossario_cidadania_financeira.pdf>. 

Acessado em: 03 março de 2017) 

 

O adiantamento a depositante está normatizado pela resolução nº 3.919 de novembro de 

2010 do Bacen no código 4.1, Sigla ADIANT.DEPOSITANTE em seu FATO GERADOR 

prevê, (2017, online); 

 

[...] Levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a 

concessão de crédito em caráter emergencial para cobertura de saldo deve dor em 

conta de depósitos à vista e de excesso sobre o limite previamente pactuado de cheque 

especial, cobrada no máximo uma vez nos últimos trinta dias [...] (BANCO 

CENTRAL. Concessão de Adiantamento a Depositante. Em:<http:// https:// www. 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/List

s/Normativos/Attachments/49514/Res_3919_v4_P.pdf>. Acessado em: 04 março de 

2017) 

 

Ao pesquisar o site JusBrasil no dia 21/11/2016, constatei uma jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul interessante que entende que (2017, online): 

 

[...] BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível AC 

70057286833 RS (TJ-RS) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFA. ADIANTAMENTO À DEPOSITANTE. 

CHEQUE ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. 1.A 

cobrança de tarifas/taxas e serviços, no âmbito dos contratos bancários, estando 

prevista, visa permitir a remuneração dos serviços prestados pelas instituições 

bancárias ou financeiras aos seus usuários ou clientes. 2.A exigibilidade do pagamento 

de tais serviços/tarifas está submetida à fiscalização/autorização do Conselho 

Monetário Nacional, via Banco Central do Brasil, a fim de garantir o equilíbrio da 

relação contratual, em nível administrativo. 3.É lícita a cobrança vez que prevista na 

Resolução nº 3.919/10, do Banco Central do Brasil, e devidamente ajustada entre as 

partes, o que não gera repetição de indébito e dano moral ao correntista. 4. Não se 

negou vigência a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO [...]. (Apelação 

Cível Nº 70057286833, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 17/12/2013). (JUSBRASIL. Tarifa de 

http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113601444/apelacao-civel-ac-70057286833-rs
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113601444/apelacao-civel-ac-70057286833-rs
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AdiantamentoaDepositante.Em:<http://https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/

busca?q=TARIFA+ADIANTAMENTO+A+DEPOSITANTE/>. Acessado em: 26 

fevereiro 2017) 

 

Entre tantos números no extrato, o consumidor precisa ficar atento para que alguns 

detalhes não passem desapercebidos, por exemplo, a tarifa de adiantamento a depositante, é 

uma taxa desconhecida para a maioria dos clientes. Hipoteticamente imaginemos que 

determinado correntista deposite cheque de um terceiro em sua conta, como se sabe o cheque 

depositado em um Terminal Autoatendimento-TAA, leva algumas horas para ser compensado, 

pois há toda uma sistemática procedimental para verificação da idoneidade do cheque antes de 

compensá-lo, critérios esses de segurança. Em um segundo momento esse mesmo cliente 

algumas horas depois pagou uma determinada conta, como o cheque ainda não havia sido 

compensado, o banco cobriu o pagamento da conta, realizando uma espécie de adiantamento, 

ocorre que esse adiantamento financeiro, ou favor financeiro antes da compensação do cheque 

é tarifado, é a chamado de Adiantamento a Depositante.  

O cliente deve considerar que se não tomar os devidos cuidados poderá ter sérios 

prejuízos financeiros. A Febraban em seu site sempre está atualizando os valores das tarifas 

cobradas pelos bancos entre elas estão incluídas as tarifas de adiantamento a depositante, (2017, 

online). 

 

Ao realizar uma comparação entre os principais bancos, é possível perceber que os 

custos da cobertura de saldos negativos não podem ser ignorados de acordo com a 

tabela: Banco do Brasil: R$ 48,40, Caixa Econômica Federal: R$ 48,50, Bradesco: R$ 

49,55, Itaú: R$ 51,50, Santander: R$ 51,80, HSBC: R$ 54,00. Somados aos juros do 

cheque especial, para quem tem esse serviço, as tarifas extras mensais podem 

desequilibrar o orçamento. Por isso, é importante que você tenha controle sobre o seu 

saldo no banco ao longo do mês e das dívidas que serão debitadas dele. Evitar que a 

sua conta fique no vermelho e você precise recorrer a coberturas e concessões 

bancárias é também uma forma de economizar com gastos desnecessários. (VIVO 

SEU DINHEIRO. Evite o Adiantamento a Depositante. Em: <http:// 

www.vivoseudinheiro.com.br/entenda-concessao-de-adiantamento-depositante-e-

suas-tarifas/>. Acessado em: 26 fevereiro 2017) 

 

A taxa de Adiantamento a Depositante se torna abusiva quando cobrada sem prévia 

autorização do cliente, ou seja, se o consumidor não tiver ciência da cobrança, a cobrança da 

tarifa de adiantamento a depositante, é considerada ilegal, diante dos pressupostos legais então, 

para que ocorra a cobrança dessa tarifa o banco deve estar de antemão autorizado pelo cliente 

em contrato. A orientação nesses casos, é tentar negociar com o gerente da instituição bancária, 

se não houver um acordo, pode-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. A Resolução 

nº 3919, de 25 de novembro de 2010, do Banco Central - BACEN prevê que (2017, online); 

http://www.vivoseudinheiro.com.br/cheque-especial-veja-por-que-voce-deve-ficar-fora-dessa/
http://www.vivoseudinheiro.com.br/cheque-especial-veja-por-que-voce-deve-ficar-fora-dessa/
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[...] Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar 

prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo 

serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário [...].     

(BANCO CENTRAL. Resolução 3.919. Em:                                                                

<http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3919_v1_O.pdf/>. Acesso 

em: 26 fevereiro 2017.) 

Na prática, em situações como essa geralmente, o Programa de Proteção e Defesa do 

Consumidor – Procon, irá requerer que o valor cobrado da tarifa de Adiantamento a 

Depositante, seja estornado ao cliente, até mesmo em dobro, senão vejamos jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido (2017, online) ; 

 

[...] TJ-RS - Recurso Cível 71005721246 RS (TJ-RS) Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ASSINATURA NÃO CONTRATADA. DÉBITO 

AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE REALIZADO SEM O 

CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. DEVER DE DEVOLUÇÃO, EM 

DOBRO, DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE, PREJUDICANDO 

O ORÇAMENTO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. RECURSO 

PROVIDO[...]. (Recurso Cível Nº 71005721246, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

18/11/2015).(JUSBRASIL.Resolução3.919.Em:<https://www.jusbrasil.com.br/juris

prudencia/busca?q=Devolu%C3%A7%C3%A3o+pelo+dobro+dos+valores+debitad

os+indevidamente+da+conta+corrente>.  Acesso em: 06 março 2017.) 

 

 

Sob este aspecto, percebe-se a importância do conhecimento da própria rotina 

financeira, e dos produtos e serviços contratados, pois em situações como essas a diminuição 

dos prejuízos financeiras são factíveis e bem tangíveis no bolso do cliente correntista.  

 

7.4 – Rotativo do Cheque Especial  

 

O cheque especial é uma modalidade de crédito que o banco disponibiliza nas contas de seus 

clientes para situações emergenciais, por exemplo, determinada pessoa vai receber seu salário 

em três ou quatro dias no máximo e precisa muito desse dinheiro para uma emergência, a cliente 

usa esse limite de crédito disponível, para que quando o seu pagamento seja creditado na sua 

conta o limite seja automaticamente coberto e novamente disponibilizado, como é um crédito 

rápido e desburocratizado tem uma taxa de juros muito elevada. 

O cheque é uma ordem de pagamento, em dinheiro ou a vista, emitida pelo sacador 

(emitente) contra o sacado (instituição bancária), em favor próprio ou de terceiros, e 

que incide sobre fundos que o sacador dispõe em poder do sacado. Ele é um 

documento com dupla função: 1.Instrumento de saque na apresentação ao banco, 2. 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2010/pdf/res_3919_v1_O.pdf/
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/258838071/recurso-civel-71005721246-rs
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Devolu%C3%A7%C3%A3o+pelo+dobro+dos+valores+debitados+indevidamente+da+conta+corrente%3e.%20%20Acesso%20em:%2006%20março%202017.)
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Devolu%C3%A7%C3%A3o+pelo+dobro+dos+valores+debitados+indevidamente+da+conta+corrente%3e.%20%20Acesso%20em:%2006%20março%202017.)
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Devolu%C3%A7%C3%A3o+pelo+dobro+dos+valores+debitados+indevidamente+da+conta+corrente%3e.%20%20Acesso%20em:%2006%20março%202017.)
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Devolu%C3%A7%C3%A3o+pelo+dobro+dos+valores+debitados+indevidamente+da+conta+corrente%3e.%20%20Acesso%20em:%2006%20março%202017.)
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Meio de pagamento nas relações comerciais e interpessoais. (NEWLANDS JR., 2014, 

p.184). 

 

Atualmente o cheque especial é considerado um dos vilões do orçamento financeiro das 

famílias. O maior erro dos consumidores correntistas atualmente é incorporar o cheque especial 

ao seu salário, ficando assim refém dessa situação incomoda financeiramente. 

 

7.4.1 – Juros do cheque especial 

 

Em relação a taxa de juros, o site G1 especializado no mercado financeiro, publicou no 

dia 27/07/2016, que os juros de cheque especial tinham atingido um novo recorde, informações 

essas repassadas pelo Banco Central do Brasil (2017, online); 

 
[...]  No cheque especial, os juros subiram de 311,5% em maio para 315,7% ao ano 

em junho – a maior taxa desde o início da série histórica, em julho de 1994, ou seja, 

em quase 22 anos. Nos primeiros seis meses do ano, a taxa subiu 28,7 pontos 

percentuais e, em 12 meses até junho, 74,4 pontos percentuais. Se a taxa de juros é 

alta para o cheque especial, ela pode ser considerada proibitiva para o cartão de crédito 

rotativo. Segundo o Banco Central, os juros médios cobrados pelos bancos nestas 

operações ficaram em 470,9% ao ano em junho, contra 471,5% ao ano em maio. No 

acumulado do semestre, houve um aumento de 39,5 pontos percentuais nos juros do 

cartão de crédito rotativo e, em 12 meses até maio, uma alta de expressivos 99,4 

pontos percentuais. Os juros do cartão de crédito rotativo e do cheque especial estão 

entre os mais altos do mercado. Esses empréstimos, alertam os especialistas, só devem 

ser utilizados em momentos de emergência e por um prazo curto. A recomendação de 

economistas é que os clientes bancários paguem toda a sua fatura do cartão no 

vencimento, não deixando saldo devedor [...]. 

(G1.EconomiaSeuDinheiro.Em:<http://g1.globo.com/economia/seudinheiro/noticia/

2016/07/juro-bancario-fica-estavel-em-junho-diz-bc.html>. Acesso em: 26 fevereiro 

2017.) 

 

E importante destacar que se os juros forem abusivos os mesmos podem ser revistos 

contratualmente, isso é o que assevera o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 

que foi publicado no site do Jusbrasil no dia 03/06/2016, (2017, online); 

 

 
[...] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO    ESPECIAL    REsp    

1487562   RS  2014/0266945-9 Ementa: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO 

ABUSO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ESPECIFICIDADE 

EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. 1. A cláusula referente 

à taxa de juros só pode ser alterada se reconhecida sua abusividade em cada caso 

concreto, mediante dilação probatória específica, não tendo influência para tal 

propósito a estabilidade econômica do período nem o percentual de 12% ao ano, já 

que taxa compatível com a média de mercado não é considerada excessiva para efeitos 

de validade do contrato (Súmula 382/STJ). 2. O exame do caráter abusivo da taxa 

aplicada deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de 

contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade 

de contratação em discussão na causa. 3. Recurso especial a que se dá provimento.  

Encontrado em: A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto da Sra.../6/2015 RECURSO ESPECIAL REsp 1487562 
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RS 2014/0266945-9 (STJ) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI [...]. 

(JUSBRASIL. STJ - Recurso Especial. Em: <http:// 

www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=cheque+especial >. Acessado em: 26 

fevereiro 2017.) 

 

 

7.4.2 – Cuidados financeiros com o cheque especial 

 

Dentre os muitos cuidados que se deve ter com a utilização do cheque especial, podemos 

destacar alguns prioritários que o consumidor correntista deve ter para minimizar os prejuízos 

financeiros a saber: 1. Não incorporar o limite do cheque especial ao seu salário, 2. Diminuir a 

uma margem de segurança financeira mínima o limite de seu cheque especial, 3. Cobrir o mais 

rápido possível o limite utilizado, pois quanto maior o lapso temporal de utilização de um 

cheque especial, maiores as taxas de juros que incidirão sobre a operação, tornando-a muito 

onerosa, 3. Só aderir ao cheque especial, se de fato, tal modalidade de crédito seja indispensável 

ao seu dia-a-dia como correntista. 

 

7.4.3 – Sustação de cheque como ferramenta eficaz no combate a possíveis prejuízos 

financeiros 

 

Antes de consideramos o lado positivo da sustação de um cheque como prevenção de 

prejuízos financeiros futuros pelos que respeitam o princípio da boa-fé objetiva em uma relação 

negocial e comercial, devemos lembrar que muitos correntistas utilizam essa ferramenta 

indevidamente e de má fé.  

 

Preceitua o art. 422 do Código Civil: “os contratantes são obrigados a guardar, assim 

na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-

fé”. O princípio da boa-fé exige que as partes se comportem de forma correta não só 

durante as tratativas, como também durante a formação e o cumprimento do contrato. 

Guarda relação com o princípio de direito segundo o qual ninguém pode beneficiar-

se da própria torpeza. (GONÇALVES, 2014, p.44). 

 

Em acordos comerciais firmados entre particulares o cheque torna-se para muitas 

situações comerciais uma garantia da relação obrigacional de uma das partes para com a outra 

parte, e a garantia de que o acordo será cumprido é o cheque, a promessa do valor a ser 

compensado no cheque. Em tais situações o cheque é uma espécie  de promessa de pagamento 

a vista, entretanto muitas sustações de má-fé também acontecem,  senão vejamos, a sustação de 

um cheque, sob a alegação de desacordo comercial, quando de fato tal desacordo comercial 

inexiste, quando tal alegação é uma farsa, e uma prática espúria e indevida, mas que na prática 

é amplamente utilizada por emitentes de cheques que se aproveitam dessa ferramenta para não 
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cumprir sua parte na relação obrigacional, essa alegação falsa de desacordo comercial ocorre 

porque o emitente do cheque  na realidade não tem fundos suficientes para adimplir a obrigação 

contraída e para não ver seu nome inscrito no cadastro de emitentes de cheques sem fundos 

simula um desacordo comercial, uma farsa, utilizando tal argumento junto a sua instituição 

financeira para sustar o cheque, o que lhe dará uma proteção, essa atitude de má-fé evitará que 

o cheque seja compensado e seu nome fique sujo na praça. 

 O emitente de um cheque sem provisão de fundos, está literalmente de má-fé, o mesmo 

é sabedor, que só ficará com o nome sujo, inscrito no Cadastro de Emitentes de Cheques sem 

Fundos - CCF, se o cheque por ele emitido for devolvido por falta de provisão de fundos, ou 

por estar com conta encerrada, se o emitente sustar o cheque alegando um suposto desacordo 

comercial pelo chamado motivo 21 (vinte e um) das instituições bancárias, terá um salvo-

conduto  para não ter seu nome inscrito no CCF, mesmo sem pagar a dívida de que é obrigado, 

isso poderá ocorrer inclusive quando o cheque é devolvido pelo motivo 11 (onze), onde cheque 

voltou pela primeira vez, e no intervalo da devolução do cheque para reapresentação pela 

segunda vez o emitente pode aproveitar para sustar o cheque, impedindo assim que o cheques 

volte sem fundos e fique com restrição, agir dessa forma e violar o princípio da boa-fé objetiva. 

Dispõe ainda Carlos Arthur (2014, p.190), “Quando inexistir provisão de fundos, o cheque pode 

ser protestado por falta de pagamento. O protesto do cheque é necessário para que o portador 

assegure direito de regresso contra os endossantes e seus respectivos avalistas”. 

Abordado o lado negativo, passaremos a analisar a vantagens financeiras da sustação de 

cheques para aqueles emitentes de boa-fé, diante dos possíveis e futuros prejuízos financeiros. 

Não há como evitar os prejuízos financeiros se o consumidor correntista não detiver o 

conhecimento necessário para antecipar-se a tais prejuízos. Diante de tal realidade que se 

apresenta ao correntista emitente, a possibilidade de sustação de um cheque emitido por 

desacordo comercial e ferramenta de proteção importantíssima, pois existe para proteger o 

cliente emitente de boa-fé, diante de uma prestação de serviços acordada e não prestada, uma 

mercadoria não foi entregue, ou entregue diferente daquilo que foi acordado. Com a sustação o 

cliente pode impedir o pagamento e assim evitar um prejuízo financeiro maior. 

  Para que o emitente solicite a sustação de um cheque por desacordo comercial, deve 

apresentar uma declaração dos motivos de sustação, não competindo aos bancos julgar os 

motivos da referida declaração. Na prática quando se precisa fazer a sustação do cheque, o 

emitente pode não ter condições de ir imediatamente ao banco, por isso é permitida a sustação 

provisória, mas essa sustação provisória precisa ser confirmada em pelo menos dois dias úteis 

através da declaração assinada, é por isso também que nós devemos reapresentar o cheque que 
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foi devolvido por sustação porque ainda existe a possibilidade do devedor não ter feito essa 

confirmação da sustação, então o cheque nessa situação será devolvido por falta de fundos, ou 

ainda ser compensando se o emitente fizer o depósito na sua conta para cobrir o cheque. Sendo 

assim a sustação de um cheque por desacordo comercial é uma ferramenta muito importante 

para evitar prejuízos financeiros, frente aqueles que não cumprem os acordos comerciais 

firmados.  

 

O banco é responsável pela inclusão do nome do correntista no Cadastro de Emitentes 

de Cheques Sem Fundos (CCF), quando ocorrer devolução pelos códigos 12, 13 ou 

14. O prazo de permanência dos nomes dos correntistas no CCF é de 5 (cinco) anos, 

contados a partir da data da última inclusão. No caso de cheque emitido por correntista 

(s) de conta conjunta solidária, terão que ser incluídos no CCF os nomes e respectivos 

CPF de todos os titulares da conta. (NEWLANDS JR., 2014, p.192). 

 

7.4.4 – Pesquisa realizada no site da G1.globo.com sobre a taxa de juros do cheque 

Especial e os impactos financeiros gerados ao consumidor 

 

No site http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2016/06/juros-do-cheque-

especial-e-do-cartao-de-credito-batem-recorde-em-maio.html, visitado no dia 26/02/2017 

verificou-se que em meio à crise a contabilidade de muitos consumidores não se ajusta, mesmo 

colocando-se tudo na ponta do lápis, muitos consumidores estão no vermelho, e a orientação é 

ter cuidado na hora de utilizar o limite do cheque especial, pois esse é o empréstimo com a 

segunda taxa de juros mais alta que existe e mais uma vez novo recorde nesse ano de 2016, de 

acordo com dados apresentados no site. A média dos juros do cheque especial no mês de julho 

de 2016, relacionada a conta especial quando entra no vermelho foi de 293,79% ao ano, essa é 

a maior taxa desde o ano de 1999, segundo o site da G1, especialistas dizem que esse tipo de 

crédito, só deve usado em casos de emergência, situações extremamente necessárias, , quando 

não se pode efetivamente recorrer a uma outra linha de crédito, e ao utilizar o cheque especial 

deve-se adimpli-lo o mais breve possível, ficar devendo o cheque especial é corre o risco de 

amargar sérios prejuízos financeiros, a taxa de juros do cheque especial só perde para o de 

cartão de crédito, que teve uma média anual alto de 447% ao ano, a mais alta dos últimos anos.  

Muitos utilizam o cheque especial como extensão dos rendimentos percebidos 

mensalmente o que é um erro financeiro gravíssimo. Segundo o economista André Massaro, 

em Reportagem a globo News. (GLOBO.COM. Taxa de Juros do Cheque Especial. Em: 

<http://g1.globo.com/globo-news/conta-corrente/videos/v/taxa-de -juros-do-cheque-especial-

bate-novo-recorde/5221203/>. Acessado em: 26 fevereiro 2017.), especialista financeiro 

existem outras opções de crédito menos agressivas financeiramente. 

 

http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2016/06/juros-do-cheque-especial-e-do-cartao-de-credito-batem-recorde-em-maio.html
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2016/06/juros-do-cheque-especial-e-do-cartao-de-credito-batem-recorde-em-maio.html
http://g1.globo.com/globo-news/conta-corrente/videos/v/taxa-de%20-juros-do-cheque-especial-bate-novo-recorde/5221203/
http://g1.globo.com/globo-news/conta-corrente/videos/v/taxa-de%20-juros-do-cheque-especial-bate-novo-recorde/5221203/
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7.4.5 – Pesquisa realizada na Agencia Banco do Brasil sobre o nível de conhecimento 

dos consumidores correntistas acerca do valor da taxa do cheque especial praticada 

 

A presente pesquisa foi realizada no dia 10/10/2016 na agencia do banco do Brasil 

localizada na cidade de Marabá-PA, Prefixo 8566-9, no bairro do Amapá. A pesquisa utilizou 

como parâmetros amostrais, a quantidade de clientes que efetivamente conheciam as taxas de 

juros praticadas ao mês e os valores pagos diariamente pela utilização do cheque especial. 

Na pesquisa foram entrevistados 20 (vinte) clientes, e a pergunta foi simples e direta, qual o 

valor da taxa de juros ao mês e o valor diário em reais pago pela utilização do limite de cheque 

especial. O resultado obtido na pesquisa foi o seguinte: dos 20 (vinte) clientes entrevistados 

apenas 03 (três) souberam responder com propriedade que o valor da taxa mensal é de 24,48% 

e 0,81% ao dia, o que reforça a tese de que grande parcela dos prejuízos financeiros amargados 

por muitos clientes repousa no fato de um total desconhecimento por parte da maioria dos 

correntistas das taxas praticas pelo acesso a produtos e serviços bancários. 

A tarifas do Banco Central disponibilizadas no site do Banco Central, www.bcb.gov.br, na aba 

acesso a informação BCB, item Taxa de Juros, Pessoa Física – Cheque Especial, classificadas 

por ordem crescente de taxa: 

 

QUADRO 07 

PESSOA FÍSICA – MODALIDADE – CHEQUE ESPECIAL 

CLASSIFICADOS EM ORDEM CRESCENTE DE TAXA PELO BANCO CENTRAL 

  PERÍODO: 10/02/2017 A 16/02/2017 

 

 
  

Taxas de juros 

Posição Instituição % 
a.m. 

% a.a. 

1 BANIF BRASIL BM 
S.A. 

0,00 0,00 

2 BCO CCB BRASIL 
S.A. 

1,22 15,64 

3 BCO INDUSVAL 
S.A. 

1,56 20,45 

4 BCO SOFISA S.A. 2,03 27,34 

5 BCO PAULISTA 
S.A. 

2,51 34,60 

6 BCO ALFA S.A. 2,64 36,77 

7 BCO CEDULA S.A. 3,56 52,11 

8 BCO FATOR S.A. 4,41 67,88 

http://www.bcb.gov.br/
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9 BANCOOB 4,44 68,50 

10 BCO LA NACION 
ARGENTINA 

5,21 83,87 

11 BCO CAPITAL 
S.A. 

5,54 91,07 

12 BCO LUSO 
BRASILEIRO S.A. 

5,58 91,88 

13 BCO DO 
NORDESTE DO 
BRASIL S.A. 

6,21 106,09 

14 BCO BANESTES 
S.A. 

7,24 131,32 

15 BRB - BCO DE 

BRASILIA S.A. 

7,84 147,36 

16 BCO DO EST. DO 
PA S.A. 

9,88 209,82 

17 BCO DA 
AMAZONIA S.A. 

10,48 230,82 

18 BCO SAFRA S.A. 11,53 270,57 

19 BCO 
RENDIMENTO 
S.A. 

11,87 284,23 

20 BCO DAYCOVAL 
S.A 

11,96 287,96 

21 BCO DO EST. DE 
SE S.A. 

11,97 288,21 

22 BCO DO ESTADO 
DO RS S.A. 

12,11 294,19 

23 BCO DO BRASIL 
S.A. 

12,21 298,35 

24 CAIXA 
ECONOMICA 
FEDERAL 

12,26 300,48 

25 BCO BRADESCO 
S.A. 

12,58 314,54 

26 BCO AGIPLAN 
S.A. 

12,68 318,77 

27 ITAÚ UNIBANCO 
BM S.A. 

12,95 331,05 

28 BCO CITIBANK 
S.A. 

14,70 418,40 

29 BCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A. 

15,24 448,48 

30 BCO MERCANTIL 
DO BRASIL S.A. 

16,63 533,36 

 

7.5 – Cartão de Crédito e os Possíveis prejuízos financeiros 

 

O cartão de crédito nada mais é do que uma forma de crédito disponibilizada pelas 

instituições financeiras ao consumidor correntista, e tem como principal função, fazer compras 

a prazo, facultada a possibilidade a quem possua uma conta cartão, parcelar ou não suas 

compras.  
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Quanto aos personagens e demais requisitos que envolvem o cartão de crédito dispões Carlos 

Roberto, 

a) O titular ou usuário, que é a pessoa que faz uso do cartão ao efetuar uma compra 

ou receber um serviço. Recebe ele do emissor, mensalmente, um demonstrativo da 

utilização do cartão na realização de compras e recebimento de serviços, para que o 

pagamento seja realizado em data preestabelecida. Se não houver pagamento integral, 

mas apenas do valor mínimo estipulado, a diferença será cobrada no vencimento do 

mês seguinte, acrescida dos juros. O fornecedor pode recusar-se a autorizar a venda, 

se o montante das despesas ultrapassar o limite de crédito para a utilização do cartão. 

(GONÇALVES, 2012, p.663). 

 

O Cartão de crédito é uma ferramenta muito importante em nossos dias, um facilitador, 

mas é preciso seguir alguns passos para se utilizar corretamente essa modalidade de crédito 

muito importante aos clientes correntistas que sem dúvida nenhuma evitará possíveis prejuízos 

financeiros, o conhecimento das vantagens de um cartão de crédito bem como dos seus encargos 

é importantíssimo.  

Nos dizeres de Carlos Arthur, 

 

Para o estabelecimento comercial, o pagamento com cartão de crédito possui garantia 

do recebimento da venda efetuada; para o possuidor do cartão, os ganhos são evidentes 

quando pagos no prazo de vencimento, ou ainda como um crediário já pré-definido. 

Há dois tipos de cartões, um para pessoas físicas e outro empresarial. Há também o 

cartão internacional que garante a usuário pagamento de compras e despesas, até o 

permitido por lei, no exterior. Sua fatura será paga em moeda nacional convertida na 

data de seu pagamento pela cotação do dólar do mercado de cambio. (NEWLANDS 

JR., 2014, p.224). 

 

Em primeiro lugar deve-se limitar o limite de um cartão crédito a um patamar coerente 

a sua realidade financeira, esse patamar deve ter  como referência principalmente, os 

rendimentos percebidos por um correntista mensalmente, por exemplo, se um determinado 

correntista ganha R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, deve limitar o limite desse cartão de 

crédito, a no máximo cinquenta por cento desse valor, ou seja, o cartão de crédito deverá ter um 

limite de no máximo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)  com essa atitude ficará mais 

fácil honrar o total da fatura, pois o pagamento de um valor inferior ao total da fatura no mês, 

acarretará fatalmente encargos e juros acrescidos na fatura posterior, e isso sem dúvida é um 

prejuízo financeiro ao correntista, traduzindo, deve-se pôr um freio ao impulso consumista e 

utilizar o cartão com coerência e serenidade.  

Pesquisa realizada no endereço do site do Banco Central, www.bcb.gov.br, na aba acesso 

a informação BCB, item Taxa de Juros, mostra tabela com a evolução da taxa do crédito rotativo 

praticado pelos bancos atualmente; 

 

http://www.bcb.gov.br/
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QUADRO 08 

PESSOA FÍSICA – MODALIDADE - CRÉDITO ROTATIVO 

CLASSIFICADOS EM ORDEM CRESCENTE DE TAXA PELO BANCO 

CENTRAL 

PERÍODO: 10/02/2017 A 16/02/2017         
     

    

Taxas de juros 

Posição Instituição % 
a.m. 

% a.a. 

1 SENFF S.A. - CFI 2,39 32,76 

2 BCO BMG S.A. 4,15 62,82 

3 BANCO INTERMEDIUM S/A 4,45 68,67 

4 BCO DAYCOVAL S.A 4,50 69,56 

5 BCO OLÉ BONSUCESSO 
CONSIGNADO S.A. 

4,73 74,07 

6 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 5,53 90,81 

7 BANCOOB 7,91 149,31 

8 CCB BRASIL S.A. - CFI 7,93 149,83 

9 BCO BANESTES S.A. 10,73 239,63 

10 BCO DO EST. DO PA S.A. 10,75 240,41 

11 CARUANA SCFI 11,71 277,48 

12 BCO DO BRASIL S.A. 12,15 295,79 

13 BCO SAFRA S.A. 12,64 317,29 

14 BANCO ORIGINAL 12,84 326,13 

15 FINAMAX S.A. CFI 13,07 336,64 

16 BCO AGIPLAN S.A. 13,23 344,20 

17 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 13,69 366,53 

18 KREDILIG S.A. - CFI 14,15 389,56 

19 BCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S.A. 

14,19 391,33 

20 BCO BRADESCO CARTOES S.A. 15,25 449,18 

21 BANCO PAN 15,56 466,91 

22 BCO CITIBANK S.A. 15,62 470,97 

23 BCO ITAUCARD S.A. 15,82 482,79 

24 PORTOSEG S.A. CFI 15,93 489,06 

25 HS FINANCEIRA 16,02 494,95 

26 BCO DO EST. DE SE S.A. 16,08 498,32 
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27 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 16,32 513,41 

28 SOROCRED CFI S.A. 16,37 516,81 

29 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI 16,47 523,08 

30 NOVO BCO CONTINENTAL S.A. - BM 16,50 525,09 

31 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - 
CFI 

16,57 529,36 

32 BCO BRADESCO S.A. 17,00 557,81 

33 BANCO CBSS 17,01 558,63 

34 CREDIARE CFI S.A. 17,05 561,28 

35 BANCO BRADESCARD 17,11 565,72 

36 BCO LOSANGO S.A. 17,12 565,81 

37 PARANA BCO S.A. 17,17 569,74 

38 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 17,35 581,79 

39 FIN. ITAÚ CBD CFI 17,50 592,45 

40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17,53 594,75 

41 BCO CETELEM S.A. 17,66 604,25 

42 HIPERCARD BM S.A. 17,84 616,80 

43 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 17,97 626,89 

44 LUIZACRED S.A. SOC CFI 17,98 626,98 

45 MIDWAY S.A. - SCFI 18,00 628,86 

46 BV FINANCEIRA S.A. CFI 18,12 637,39 

47 BCO CSF S.A. 18,24 646,41 

48 OMNI SA CFI 19,19 721,96 

49 BCO TRIANGULO S.A. 19,98 789,58 

50 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 20,00 791,19 

51 AVISTA S.A. CFI 25,02 1.358,67 

 

7.5.1 – Renegociação de cartão de crédito nas instituições bancárias 

 

Adversidades financeiras acontecem, o importante é ter o conhecimento necessário para 

saber lidar com essa adversidade. O cartão de crédito, pode vir a ser uma dessas possíveis 

adversidades, atualmente ele tem se tornado um vilão do orçamento familiar em nosso país, 

mais o importante é não se desesperar e procurar a ferramenta certa para negociar a dívida 

contraída. 
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No que tange as dívidas, o parcelamento é uma espécie de renegociação da dívida do 

cartão de crédito. Em uma renegociação, a dívida é reescalonada em parcelas, dilata-se a dívida 

em prazos e valores que se amoldam em tese a possibilidade de pagamento do correntista, claro 

que nem sempre o correntista ficará satisfeito com o montante da dívida renegociada, mas evita-

se que a dívida tenha um aumento exorbitante da dívida do cartão de crédito. 

O correto é sempre pagar o valor total da dívida e planejar as compras e pagamentos do 

mês com equilíbrio quando tratar-se de um cartão de crédito, verificando sempre as taxas 

empregadas em caso de inadimplemento, isso evitará muitos prejuízos financeiros. 

O cliente correntista quando inconformado com os juros aplicados a determinada 

operação, pode verificar a abusividade das taxas de juros remuneratórios, esse já o 

entendimento de alguns tribunais, senão vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul na apelação cível publicado no site do Jusbrasil no dia 18/08/2014, (2017, 

online); 

 

[...] BRASIL.Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível AC 

70060392974 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. REVISÃO 

DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: O Código de Defesa 

do Consumidor é aplicável aos negócios jurídicos firmados entre as instituições 

financeiras e os usuários de seus produtos e serviços (art. 3°, § 2°, CDC). Súmula 297, 

STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: Na revisão de contratos submetidos à 

disciplina jurídica do CDC, admite-se a inversão do ônus da prova, em favor do 

tomador do crédito, quando constatada a hipossuficiência deste ou a verossimilhança 

das suas alegações. JUROS REMUNERATÓRIOS: Inexiste abusividade na cobrança 

de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, considerando os percentuais 

usualmente praticados no mercado e a não incidência do Decreto n. 22.626/33 - Lei 

de Usura, nas operações com as instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional. Verificado que os juros são inferiores à taxa média do mercado, incabível a 

revisão. JUROS DE MORA E MULTA: Os juros moratórios são fixados de acordo 

com o disposto no art. 406, do Código Civil, bem como a multa moratória fixada no 

percentual de 2%, na forma do art. 52, § 1º, do CDC, não cabendo reparos ao contrato 

nos tópicos, pois contratados na forma mencionada. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA: É valida a estipulação de cobrança de comissão de permanência. 

Incidência das Súmulas 294 e 296 do STJ. É, no entanto, vedada a cumulação com 

demais encargos moratórios (juros e multa). Ausente previsão expressa, inviável sua 

cobrança. CAPITALIZAÇÃO MENSAL: a capitalização com periodicidade inferior 

à anual é lícita quando pactuada nos contratos firmados após 31/03/00 data de 

publicação da Medida Provisória n. 1.963/00 cuja inconstitucionalidade, arguida, 

ainda não foi objeto de provimento pelo c. STF. A capitalização deve vir pactuada de 

forma expressa e clara. No caso em tela, há previsão expressa da incidência de 

capitalização, sendo suficiente     para permitir a sua cobrança. Recurso Especial 

n.973.827/RS [...]. (JUSBRASIL. Cartão de Crédito e Renegociação de Dívida. Em: 

<http:// www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=cheque+especial >. Acessado 

em: 26 fevereiro 2017.) 

 

 

http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/134173183/apelacao-civel-ac-70060392974-rs
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/134173183/apelacao-civel-ac-70060392974-rs
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7.5.2 – Pesquisa realizada no site da G1.globo.com sobre a taxa de juros no rotativo do 

cartão de crédito e os impactos financeiros gerados ao consumidor 

 

Em visita a página da G1.globo.com, site http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo 

- news/videos/v/taxa-de-juros-no-rotativo-do-cartao-de-credito-chega-a-4803-ao-ano-e-bate-

recorde/5404621, no dia 15/11/2016, constatou-se que o índice da taxa de juros no rotativo do 

cartão de crédito alcançou um percentual no mês de setembro de 2016, de 480,3 %, novo 

recorde da série histórica do Banco do Central, que vem desde o ano de 2011, o cartão de crédito 

subiu mais de 50 pontos percentuais só no ano de 2016. 

Diante de tais índices deixar de pagar a fatura total do cartão de crédito é um péssimo 

negócio, e o correntista poderá amargar prejuízos terríveis. E importante destacar que em caso 

de atraso do cartão de crédito e não houver uma outra alternativa que não seja o parcelamento, 

essa renegociação da dívida virá com todas as sanções pecuniárias possíveis em virtude do 

atraso, e nessa perspectiva negativa, a dívida poderá até quadruplicar, haverá um dilatamento 

das parcelas e uma diminuição do valor das mesmas.  

No dia 14 de novembro de 2016 compareceu na agencia o cliente que identificarei como 

cliente X, para ter sua identidade preservada, onde o mesmo possuía vários produtos em atraso, 

tais como seu Cartão de Crédito Ourocard Elo, três Créditos Automáticos, uma operação 

renovada, e dois Créditos Salários que resultava como saldo devedor R$ 5.626,89 (cinco mil 

seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos) que foi parcelada em 60 (sessenta) 

vezes de R$ 213,86 (duzentos e treze reais e oitenta e três centavos)  que no final do contrato 

resultou em montante considerando o lapso temporal e os juros aplicados na operação R$ 

12.831,60 (doze mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos), ou seja um acréscimo 

de R$ 7.204,71 (sete mil duzentos e quatro reais e setenta e um centavos), enfim só o acréscimo 

superar o valor da base da dívida em R$ 1.577,82 (hum mil quinhentos e setenta e sete reais e 

oitenta e dois centavos). 

Considerando isoladamente o cartão de crédito que tinha como saldo devedor R$ 

2.245,78 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos) que no ato do 

parcelamento de 60 (sessenta) vezes obteve um carregamento de juros de R$ 2.874,62 (dois mil 

oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), no final o correntista acordou 

contratualmente R$ 5.120,40 (cinco mil cento e vinte reais e quarenta centavos). 

Observamos que renegociar uma dívida de cartão de crédito é um prejuízo financeiro inevitável, 

o correto e manter as parcelas dentro de um enquadramento financeiro sustentável e em dias.  
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7.5.3 – Pesquisa realizada no site do Jornal digital Diário Regional sobre recorde de Juros 

do Cartão de Crédito em 2016 

 

O acesso realizado no dia 12/03/2017 no site do Jornal digital “Diário Regional” 

mostrando a seguinte manchete “Juro do Cartão de Crédito bate recorde em novembro e chega 

a 482,1% ao ano. Na reportagem e mostrado um gráfico comparativo dos juros de cartão de 

crédito referente ao mês de novembro dos anos de 2015 e 2016 para comparação, senão vejamos 

(2017, online); 

 

Figura 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 – Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF 

 

O cadastro de emitentes de cheques sem fundos ou simplesmente CCF, é importante 

salientar que não é qualquer cheque devolvido que implica na inclusão do nome do correntista, 

no CCF, vejamos quais os motivos que provocam a inclusão automática do nome emitente 

neste cadastro. 
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7.6.1 – Motivos de inclusão automática 

 

Sinteticamente o consumidor poderá ter seu nome incluso no CCF, nas seguintes 

situação: 1º. Motivo 12: situação em que o cheque voltou uma segunda vez sem ter fundos, 

sendo que na segunda apresentação o cheque será incluso no CCF, sendo ter possibilidade de 

uma terceira reapresentação, 2º. Motivo 13: quando uma conta é encerrada por dívida contraída 

com cheque e 3º. Motivo 14: prática espúria, que são movimentações de valores eivados de 

ilicitudes. 

 

O banco é responsável pela inclusão do nome do correntista no Cadastro de Emitentes 

de Cheques Sem Fundos (CCF), quando ocorrer devolução pelos códigos 12, 13 ou 

14. O prazo de permanência dos nomes dos correntistas no CCF é de 5 (cinco) anos, 

contados a partir da data da última inclusão. (NEWLANDS JR., 2014, p.192). 

 

O Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos é um cadastro que possui dados dos 

emitentes dos cheques se fundos ou operacionalizados pelo Banco do Brasil. 

Quando a conta corrente é conjunta será incluído no CCF apenas o nome e o respectivo 

CPF do titular emitente do cheque.  

Nem sempre o motivo da devolução de um cheque é a insuficiência de saldo, abaixo, 

apresento uma tabela com base nas informações do Banco Central, retirada no endereço 

eletrônico, http://www.bcb.gov.br/pom/spb/Estatistica/Port/tabdevol.pdf, acesso realizado no 

dia 12/03/2017, mostrando outros motivos que poderão fazer com que um cheque seja 

devolvido, senão vejamos; 

 
TABELA 1 -  DE MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 

 
Classificação Motivo 

11 Cheque sem fundos - 1ª apresentação 

12 Cheque sem fundos - 2ª apresentação 

13 Conta encerrada 

14 Prática espúria 

20 Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou 

extravio de folhas de cheque em branco 

21 Cheque sustado ou revogado 

22 Divergência ou insuficiência de assinatura 

23 Cheques emitidos por entidades e órgãos da administração 

pública federal direta e indireta, em desacordo com os 

requisitos constantes do art. 74, § 2º, do Decreto-Lei nº 200, 

de 25.2.1967 

24 Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central do Brasil 

25 Cancelamento de talonário pelo participante destinatário 

http://www.bcb.gov.br/pom/spb/Estatistica/Port/tabdevol.pdf,%20acesso%20realizado%20no%20dia%2012/03/2017
http://www.bcb.gov.br/pom/spb/Estatistica/Port/tabdevol.pdf,%20acesso%20realizado%20no%20dia%2012/03/2017


61 

 

26 Inoperância temporária de transporte 

27 Feriado municipal não previsto 

28 Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou 

extravio 

30 Furto ou roubo de cheque 

70 Sustação ou revogação provisória 

31 Erro formal (sem data de emissão, com o mês grafado 

numericamente, ausência de assinatura ou não registro do 

valor por extenso) 

 

33 Divergência de endosso 

34 Cheque apresentado por participante que não o indicado no 

cruzamento em preto, sem o endosso-mandato 

35 Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou 

responsabilidade do participante ("cheque universal"), ou 

ainda com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura 

no preenchimento 

37 Registro inconsistente 

38 Assinatura digital ausente ou inválida 

39 Imagem fora do padrão 

40 Moeda inválida 

41 Cheque apresentado a participante que não o destinatário 

42 Cheque não compensável na sessão ou sistema de 

compensação em que apresentado 

43 Cheque, devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, 23, 

24, 31 e 34, não passível de reapresentação em virtude de 

persistir o motivo da devolução 

 

44 Cheque prescrito 

45 Cheque emitido por entidade obrigada a realizar 

movimentação e utilização de recursos financeiros do 

Tesouro Nacional mediante Ordem Bancária 

 

48 Cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem reais), emitido 

sem a identificação do beneficiário 

49 Remessa nula, caracterizada pela reapresentação de cheque 

devolvido pelos motivos 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43,44 

e 45 

59 Informação essencial faltante ou inconsistente não passível de 

verificação pelo participante remetente e não enquadrada no 

motivo 31 

 

60 Instrumento inadequado para a finalidade 

61 Item não compensável 

64 Arquivo lógico não processado / processado parcialmente 

71 Inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no 

acordo de compensação 

72 Contrato de compensação encerrado 

- Resolução nº 1.631/1989 (Regulamento Anexo); 

- Resolução nº 2.090/1994; 
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- Circular nº 3.226/2004; 

- Circular nº 3.532/2011; 

- Circular nº 3.535/2011; e 

- Manual Operacional da Compe. Cheques devolvidos por 

problemas operacionais do remetente ou do destinatário 

(motivos 26, 27, 37, 38, 39, 41, 42 e 64) não podem ser 

devolvidos ao cliente depositante. - Participante: - remetente: 

participante que recebe o cheque em depósito e o remete para 

a troca na Compe; Contrato de compensação encerrado - 

Resolução nº 1.631/1989 (Regulamento Anexo); - Resolução 

nº 2.090/1994; - Circular nº 3.226/2004; - Circular nº 

3.532/2011; - Circular nº 3.535/2011; e - Manual Operacional 

da Compe. Cheques devolvidos por problemas operacionais 

do remetente ou do destinatário (motivos 26, 27, 37, 38, 39, 

41, 42 e 64) não podem ser devolvidos ao cliente depositante. 

- Participante: - remetente: participante que recebe o cheque 

em depósito e o remete para a troca na Compe; - destinatário: 

instituição titular de conta Reservas Bancárias ou de Conta de 

Liquidação, na qual sejam mantidas contas de depósito 

movimentáveis por cheque; participante contra quem é sacado 

o cheque (instituição financeira sacada) e a quem são 

remetidas as informações e imagem do cheque. I - Cheque 

sem provisão de fundos II - Impedimento ao pagamento III - 

Cheque com irregularidade IV - Apresentação indevida V - 

Emissão indevida VI - A serem empregados diretamente pela 

instituição financeira contratada Base Regulamentar: 

Glossário: 

 

 

 

A exclusão de ocorrência em CCF deve ser solicitada deve ser solicitada diretamente ao 

banco que efetuou a inclusão, e em se tratando de banco em regime de liquidação extrajudicial, 

liquidação ordinária ou falência, ou submetidas a processos de transformação em que não haja 

indicação de sucessora, a exclusão deve ser solicitada ao Banco do Brasil.  

O entendimento que se tem de nomes que são inscritos no CCF, é que os prejudicados 

podem ajuizar ação indenizatória por danos morais e materiais, nas inclusões ilícitas, (2017, 

online); 

 

[...] BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal  - Apelação Cível do Juizado 

Especial ACJ 20150910092022 (TJ-DF), Ementa: CONSUMIDOR. CHEQUE 

FRAUDADO. INCLUSÃO NO CCF E CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

SERASA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO JUDICIAL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Demonstrado nos autos que houve fraude na emissão do cheque ensejador da inclusão 

do correntista no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos (CCF), tanto que a 

http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/257758936/apelacao-civel-do-juizado-especial-acj-20150910092022
http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/257758936/apelacao-civel-do-juizado-especial-acj-20150910092022
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dívida foi declarada inexistente por sentença em outra ação (f. 14/15 e 21), irrefragável 

o defeito na prestação do serviço da instituição financeira. Logo, a instituição 

financeira deve responder pelo dano causado em decorrência da anotação que se 

destinaria apenas a hipótese de cheque sem suficiência de fundos. É que, embora 

coubesse ao SERASA o dever de eliminar a anotação por ele promovida (f. 17/18 e 

20/21) no exercício do direito afirmado pela instituição financeira em sua contestação 

(f. 28), a própria anotação no SERASA não ocorreria caso a instituição financeira não 

cometesse o erro que conduzira à inclusão do nome do correntista junto ao Cadastro 

de Emitentes de Cheques Sem Fundos (CCF). Daí a aplicação da regra do artigo 25, 

§ 1º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual respondem solidariamente 

pela reparação do dano todos os responsáveis pela causação do dano. E, por fim, 

diante da responsabilidade objetiva, na ação do consumidor nada interessa a discussão 

da culpa atribuída a outro fornecedor. 2. Consolidado na jurisprudência o 

entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de 

inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, 

ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. 

Precedente julgado no STJ: AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão. 3. Afigura-se razoável e proporcional o arbitramento judicial em 

observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa [...]. (JUSBRASIL. Inclusão no 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF. 

Em:<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=inclus%C3%A3o+CCF >. 

Acessado em: 26 fevereiro 2017.) 

 

7.6.2 – Prejuízos financeiros relacionados ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem 

Fundos - CCF 

 

Toda exclusão do CCF, pressupõe alguns requisitos a serem executados, e que 

obviamente tem um custo financeiro nesses procedimentos, senão vejamos: 1. Pagamento de 

uma taxa obrigatória para exclusão do CCF, atualmente no banco do Banco do Brasil a Tarifa 

de exclusão do CCF, custa em média R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) por cheque a ser excluso, 

2. Pagamento de tarifa a instituição bancária por imagem de cheque que não estão de posse do 

cliente, ou seja, o cliente que não tem o cheque físico, deverá pagar pela imagem do respectivo 

cheque, 3. Nos casos em que o cliente não tem o cheque físico, além da tarifa cobrada pela 

imagem do cheque que é obrigatória, o consumidor correntista, deverá providenciar uma 

declaração de quem recebeu nominalmente o cheque, declaração essa com firma reconhecida 

em cartório de que a dívida foi paga pelo titular do cheque a quem recebeu nominalmente o 

cheque, o reconhecimento em cartório por tabelião que terá um custo financeiro para a 

expedição da referida declaração pelo cartório, e 4. O correntista também deverá providenciar 

uma certidão de negativa de títulos protestados em cartório a ser anexada com a declaração de 

dívida quitada, que naturalmente também terá um custo financeiro para ser expedida, senão 

vejamos a tabela hipotética. 
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QUADRO 9 - ANÁLISE HIPOTÉTICA COM BASE EM EXPERIENCIA 

PROFISSIONAL PESSOAL DE BANCÁRIO DE CHEQUES NO CCF EM MÃOS DE 

TERCEIROS 

 

QUADRO 9 - ANÁLISE HIPOTÉTICA COM BASE EM EXPERIENCIA 

PROFISSIONAL PESSOAL DE BANCÁRIO DE CHEQUES NO CCF EM MÃOS DE 

TERCEIROS 

 

Total Geral de Gastos em Tarifas Bancárias e Cartório = R$ 60,00 + R$ 350,00 + R$ 100,00 

+ R$ 280,00 = R$ 790,00 

Podemos perceber então, o quão oneroso financeiramente ser torna uma devolução de 

cheque que está no CCF, toda essa problemática, incide diretamente no bolso do correntista, 

tornando-se no final um grande prejuízo financeiro, e devemos lembrar que a situação hipotética 

em apreço, trata-se apenas de um cheque, os custos poderão dobrados, triplicados, 

quadruplicados, enfim, a depender é claro, da quantidade de cheques devolvidos e incluídos no 

CCF. 

Uma medida importante de quem deseja ter minimizados os prejuízos relacionados ao 

Cadastro de Emitentes de cheques se Fundos - CCF, é ter um controle eficaz de cada cheque 

emitido, bem como um acompanhamento sistemático de cada cheque compensado na conta 

corrente, tendo sempre em mente que existem outras modalidades mais práticas e seguras que 

a folha física do cheque, tais como: o pagamento a vista na função débito, pois o limite de 

cheque especial também está na conta, ou o pagamento pelo cartão de crédito, que por mais que 

tenha uma taxa de juros maior, torna-se burocraticamente menos ofensiva financeiramente no 

final, diante de uma eventual indisciplina financeira por parte do correntista. 

 

CHEQUE VALOR DA 

TARIFA 

PELA 

IMAGEM 

CERTIDÃO DE 

TÍTULOS NÃO 

PROTESTADOS 

DECLARAÇÃO DE 

QUITAÇÃO DO 

CLIENTE NOMINADO 

NO CHEQUE – 

RECONHECIDO EM 

CARTÓRIO 

TARIFA 

BANCÁRIA 

VLR CHEQUE 

DO 

TERCEIRO 

1 R$ 12,00 R$ 70,00 R$ 20,00 R$ 56,00 R$ 500,00 

2 R$ 12,00 R$ 70,00 R$ 20,00 R$ 56,00 R$ 500,00 

3 R$ 12,00 R$ 70,00 R$ 20,00 R$ 56,00 R$ 500,00 

4 R$ 12,00 R$ 70,00 R$ 20,00 R$ 56,00 R$ 500,00 

5 R$ 12,00 R$ 70,00 R$ 20,00 R$ 56,00 R$ 500,00 

      

TOTAL R$ 60,00 R$ 350,00 R$ 100,00 R$ 280,00 R$ 2.500,00 
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7.7 – Título de Capitalização 

 

O título de capitalização é uma modalidade de seguro que funciona como uma poupança 

programada e que dá direito a prêmios em sorteios. A capitalização é um produto bem peculiar 

do brasileiro, pois os títulos capitalização é um produto vendido e que tem um apelo a loteria 

de sorteio nas agências bancárias. 

 

Título de capitalização é uma combinação de economia programada de sorteios. São 

planos aprovados pelo governo federal, que garantem a constituição de um capital 

mínimo perfeitamente determinado em cada plano. Este capital aplicado, e pago em 

moeda corrente em um prazo máximo indicado no mesmo plano, a pessoa que possuir 

um título segundo cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no próprio título, 

denominadas de condições gerais. (NEWLANDS JR., 2014, p.325). 

 

É importante destacar que o título de capitalização não se trata de um investimento, 

trata-se de uma economia programada que dá direito a sorteio, e existem diferentes usos do 

título de capitalização, um deles pode ser usado no aluguel de imóveis, substituindo inclusive 

o papel de um fiador em contrato firmado. E importante salientar que esse não é o papel do 

título de capitalização, só ocorre, pois, nos dias atuais, pois o número de pessoas que se propõe 

a serem fiadoras de outras, tem diminuído pela insegurança gerada de uma futura 

inadimplência, o título de capitalização nessas situações pode perfeitamente fazer as vezes de 

um fiador.  

Um ponto muito importante a ser frisado é que o título de capitalização não é um 

investimento, ou seja, se o objetivo é investir esse não é o produto adequado, pois a 

capitalização visa programar a poupança e não rentabilizar, e na prática trata-se de um jogo que 

somente no final é devolvido parte do dinheiro aplicado.  

Uma parcela muito grande de consumidores correntistas perde capital ao invés de 

capitalizar, pela falta na qualidade da informação. 

Uma parcela de correntistas imagina que o título de capitalização se trata de um 

investimento, e o contratam nesse propósito. Não, definitivamente não é um investimento e 

certamente a frustação e o prejuízo serão o resultado final. Carlos Arthur apresenta algumas das 

características do título de capitalização, 

 

Prêmio: é quanto o investidor paga pelo título; cota de sorteio: parte da mensalidade 

destinada a custear os sorteios; cota de carregamento: montante deduzido das parcelas 

mensais (títulos de pagamento mensal) ou da cota única (títulos de pagamento único) 

para cobrir despesas das empresas de capitalização, como salários, folhetos, 

formulários, honorários, postagem etc. E a taxa de administração do título; cota de 

capitalização: é a parcela da prestação que vai compor a poupança do investidor; 
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provisão matemática: é o valor constituído a partir da parcela (cota de capitalização) 

incidente sobre cada mensalidade e que irá formar o valor de resgate do título. É 

somente sobre essa provisão que se aplicam juros e atualização monetária – e não 

sobre o total das mensalidades pagas; capital nominal: é o valor que o investidor vai 

resgatar ao final do período; sorteios: principal atrativo dos títulos de capitalização, 

podem oferecer prêmios em dinheiro ou em bens; prazo de pagamento: período em 

que devem ser pagas as parcelas ou mensalidades dos planos de pagamento mensal, 

podendo ser diferente do prazo de vigência ou de capitalização; prazo de vigência: 

período em que o título de capitalização está em vigor, capitalizando parte das 

mensalidades pagas e dando a seu detentor o direito aos sorteios existentes. O prazo 

mínimo admitido é 12 (doze) meses; carência para resgate: é facultada a fixação de 

um prazo de carência para a efetivação do pagamento, não superior a vinte e quatro 

meses, contados da data de subscrição do título de capitalização. Quando a vigência 

do título for inferior a 48 meses, o período de carência não pode ultrapassar 12 meses. 

(NEWLANDS JR., 2014, p.326).   

 

7.7.1 – Pesquisa realizada no site da Globoplay sobre os Títulos de Capitalização e os 

possíveis prejuízos financeiros gerados por essa modalidade de produto bancário 

 

É muito comum as pessoas aceitarem um título de capitalização imaginando que irão 

fazer um bom investimento, será mesmo? Na pesquisa realizada na Globoplay, acessado no site 

http://globoplay.globo.com/v/4301819/ no dia 06/07/2016, a especialista em finanças Monica 

Carvalho, explica que a falta transparência por parte dos bancos no que tange as informações 

repassadas aos clientes, é uma estratégia dos bancos para fazerem os clientes pensarem que os 

títulos de capitalização, são investimentos como a poupança por exemplo, pois os bancos visam 

na realidade cumprir suas metas. 

No programa, foi apresentado o caso do Sr. Donaldo que é mestre de obras em São 

Sebastião, e queria juntar dinheiro para construir sua casa própria e foi informado que o título 

de capitalização seria uma boa saída, pois tratava-se de uma poupança forçada. 

É exatamente aqui que muitos correntistas se atropelam financeiramente, pois 

vislumbram o entendimento de que o título de capitalização se trata de um investimento como 

a poupança, quando na verdade são produtos totalmente distintos, vejamos o quadro abaixo, 

mostrando essa distinção:  

 

QUADRO 10 – DIFERENÇAS ENTRE O TÍTULO DE CAPITAÇÃO E A CADERNETA 

DE POUPANÇA 

     TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CADERNETA DE POUPANÇA 

INVESTIMENTOS Não Sim 

RENDIMENTO Não Sim 

ATUALIZAÇÃO Sim Sim 

SAQUE Carência Qualquer hora 

PREMIO Sim Não 

DEPÓSITOS Pagamento Agendamentos programados 

 



67 

 

Interpretando a tabela acima, verificamos que há uma abismo de diferenças entre o título 

de capitalização e a caderneta de poupança, senão vejamos: o título de capitalização não é um 

investimento, já a poupança trata-se de um investimento, o título de capitalização não tem 

rendimento algum porque boa parte do valor que você paga vai ser usado para pagar os prêmios 

e pagar a administração do título, já a caderneta de poupança rende pelo menos 0,5% ao mês, 

quanto a atualização monetária, ambos são atualizados monetariamente, em relação ao saque o 

título de capitalização terá carência de 12 (doze) meses para resgate, enquanto que na caderneta 

de poupança o saque pode ser realizado a qualquer hora, o título de capitalização conta com a 

benesse do prêmio, já a caderneta de poupança não tem nenhum prêmio, e finalizando está nos 

depósitos o principal argumento, no título de capitalização o argumento é de que trata-se de 

uma poupança forçada, para atrair os clientes para o título de capitalização o que é uma 

inverdade, quanto a caderneta de poupança pode-se fazer algo bem parecido, os chamados 

agendamentos automáticos, uma programação de vários depósitos e que de fato serão 

investimentos. 

Portanto fazer uma capitalização pensando em obter rendimentos é certamente amargar 

prejuízos financeiros. 

 

8 – PESQUISA IN LOCO E APONTAMENTOS IMPORTANTES 

 

8.1 – Apontamentos importantes de profissionais bancários quanto aos possíveis 

prejuízos financeiros gerados pelo descumprimento de cláusulas contratuais, sob a 

alegação de desconhecimento por parte dos clientes correntistas 

 

Foram entrevistados 10 (dez) funcionários do banco do brasil que solicitaram que suas 

identidades fossem mantidas em sigilo, em virtude de ser a atividade bancária eivada de várias 

restrições impostas pelo Banco Central e pelo próprio Banco do Brasil. 

Os funcionários foram unanimes em ratificar que o principal motivo dos muitos 

prejuízos amargados pelos correntistas na atualidade, reside no fato de grande parcela dos 

correntistas não buscar o conhecimento necessário para gerirem suas contas.  

O conhecimento é pré-requisito indispensável na seara financeira, pois ter conhecimento 

acerca dos muitos requisitos que envolvem uma operação, tais como: produto ou serviço 

contrato, modalidade do produto, vigência, parcelas, taxas, carência, enfim, Custo Efetivo Total 

– CET, são vitais para não ser vítima de surpresas financeiras desagradáveis, conhecimento é 

tudo no mundo das finanças, portanto a busca pela educação financeira é extremamente 

importante. 
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9 – AÇÕES QUE PODEM AUXILIAR A MINIMIZAR PREJUIZOS FINANCEIROS 

NO TOCANTE A MANUTENÇÃO DE UMA CONTA CORRENTE 

 

9.1 – As Instituições Financeiras e as Novas Tecnologias Auxiliadoras dos clientes 

correntistas 

 

É incontestável as inúmeras inovações pelas quais tem passado as instituições 

financeiras, pagamentos, transferências, consultas, aplicações, contratação de produtos e 

serviços, tudo isso na palma, é a bancarização digital que já alcança mais de 4 (quatro) milhões 

de correntistas é um simples toque de celular. De acordo com a revista do Banco do Brasil 

BBVC edição de número 81 (oitenta e um) referente aos meses de julho/agosto 2014 de 

distribuição gratuita, relata o caso do correntista Paulo que afirma: 

 

Como sou freelance, preciso checar meu saldo várias vezes ao mês. Então, o aplicativo 

acaba sendo muito prático, pois consigo controlar melhor meus gastos”, conta. Ele 

utiliza principalmente as funções de transferência e pagamento, e só vai à agência para 

fazer depósitos ou sacar dinheiro — o que, segundo seus hábitos, está sendo bem mais 

raro. Ele é um dos 3,7 milhões de usuários do aplicativo do BB. O Banco é pioneiro 

em disponibilizar um aplicativo pelo celular para transações financeiras e investe 

constantemente para que cada vez mais pessoas possam aproveitar a facilidade. “O 

cliente é o grande propulsor de demandas nesse segmento, pois está cada vez mais 

conectado e buscando uma experiência nova na forma de ser atendido. Nesse sentido, 

o mobile preenche esse anseio, uma vez que o canal está disponível o tempo todo e 

onde o cliente estiver”, afirma o gerente executivo do Banco do Brasil, Frederico 

Queiroz Filho. (GONÇAVES, 2014, p.15-16). 

 

As instituições financeiras têm investindo vultuosamente em novas tecnologias para 

auxiliar seus clientes, um exemplo disso, são os aplicativos financeiros que as instituições têm 

disponibilizado aos seus clientes. Os aplicativos financeiros, podem ser facilmente baixados em 

celulares, tabletes, smartphones ou computadores e facilitam sem sombra de dúvida a vida dos 

correntistas em nossos dias. 

Bancos com um número muito grande de clientes, como também instituições bancárias 

com um número menos expressivo de clientes, tem adotado políticas para ampliar a comodidade 

aos seus correntistas, como por exemplos, a tecnologia dos aplicativos, com esses aplicativos o 

cliente terá muito mais praticidade por exemplo na hora de pagar suas contas, conferir seu saldo, 

extratos ou realizar uma transferência.  

São inúmeras as facilidades, que um bom aplicativo financeiro traz atualmente, senão 

vejamos, se pode através de um celular pagar contas com a simples leitura do código de barras 

do boleto, em um serviço como esse, basta utilizar a câmera do smartphone para fazer a leitura 
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do código de barras, e pronto, a operação financeira se tornou bem prática e cômoda e 

economizou bastante tempo, e tudo isso sem sair da tranquilidade da casa do cliente apenas 

acessando o aplicativo.  

Através de aplicativos como esses, se pode inclusive realizar saques sem cartão e sem 

utilizar senha em terminais de autoatendimento, é o chamado saque móvel, para isso basta 

efetuar a operação pelo celular, registrando uma intenção de saque apenas, depois é só 

aproximar o celular do terminal e o terminal irá disponibilizar o valor solicitado, muito prático 

e simples ao correntista. Os aplicativos também podem pagar contas anexadas ao e-mail, para 

isso é só escolher a opção abrir o arquivo anexado ao aplicativo e colocar a senha pessoal.  

Em situações em que o cliente precisa simular ou contratar crédito para comprar um 

veículo, o mesmo pode fazer toda a operação de financiamento pelo celular, sem precisar ir em 

uma agência, além de várias dicas para realizar o melhor negócio.  

 

10 – LOCALIZAÇÃO DE ALGUNS ENDEREÇOS ELETRONICOS E SITES DE 

FINANCEIROS E AFINS QUE PODEM AUXILIAR NA EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

 

Banco Central  

www.bcb.gov.br/ 

 

Cartilha Febraban 

https://www.bnb.gov.br/documents/76079/76234/cartilha_febraban_intranet.pdf/e8781613-

917c-4fe1-8da5-3029eec609d1  

 

Obs. Esse site merece um destaque especial, pois detalha com propriedade o relacionamento 

do cliente com as instituições financeiras 

 

Cartilha Financeira do Idoso 

http://www.crde-unati.uerj.br/cpe/cartilha.pdf 

 

Consultor Jurídico 

http://www.conjur.com.br/2002-set-01/consumidor_direito_informacao_contratos 

 

FEBRABAN 

https://www.febraban.org.br/ 

G1 – Economia 

http://g1.globo.com/economia/ 

 

Globo.Com 

http://g1.globo.com/globo-news/conta-corrente/videos/ 

 

Professor Lélio Braga Calhau  

http://www.bcb.gov.br/
https://www.bnb.gov.br/documents/76079/76234/cartilha_febraban_intranet.pdf/e8781613-917c-4fe1-8da5-3029eec609d1
https://www.bnb.gov.br/documents/76079/76234/cartilha_febraban_intranet.pdf/e8781613-917c-4fe1-8da5-3029eec609d1
http://www.crde-unati.uerj.br/cpe/cartilha.pdf
https://www.febraban.org.br/
http://g1.globo.com/economia/
http://g1.globo.com/globo-news/conta-corrente/videos/
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http://educacaofinanceiraparatodos.com/ 

 

Portal do Consumidor – Procon Portal do Consumidor 

http://www.portaldoconsumidor.gov.br/procon.asp?acao=buscar 

 

Portal das Finanças 

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html 

 

Sebrae 

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/tipoconteudo/financas 

 

 

Obs. são apenas alguns sites que considero relevantes, pois o universo de sites voltados a esse 

assunto é gigantesco e uma simples pesquisa no Google com a temática financeira irá remeter 

a inúmeros outros sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://educacaofinanceiraparatodos.com/
http://www.portaldoconsumidor.gov.br/procon.asp?acao=buscar
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/tipoconteudo/financas
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11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade bancária, indiscutivelmente tornou a sociedade civil ocidental, dependente 

das instituições financeiras, bem como de todo o seu aparato tecnológico e de suas regras 

contratuais vigentes. Considerando essa dependência, a presente monografia objetivou traçar 

um panorama dos prejuízos financeiros percebidos pelos clientes correntistas na adesão de 

alguns produtos e serviços bancários, tendo como esteio, o total ou parcial desconhecimento 

dos prejuízos financeiros futuros ao aderir determinado produto ou serviço bancário.  

O objetivo geral apresentado visou verificar os tipos de prejuízos que os consumidores 

correntistas poderiam contrair ao contratar produtos e serviços sem o devido conhecimento, se 

mostrou totalmente compatível com a linha de pesquisa da presente monografia, pois se 

observou  que de fato a informação tem um papel relevantíssimo, pois a informação correta 

sobre determinado produto ou serviço, possibilita ao cliente analisar e avaliar 

matematicamente,  se uma determinada adesão, seja de um produto ou serviço, trará benefícios 

ou prejuízos financeiros futuros.  

Nessa vertente, a investigação científica, buscou também enumerar alguns tipos de 

prejuízos financeiros percebidos pelos correntistas na atualidade focalizando em alguns 

produtos e serviços mais conhecidas e contratadas nas instituições bancárias, a proposta na 

realidade não visava mostrar todo o rol produtos e serviços de uma instituição bancária, que  

podem ser fontes futuras de uma situação financeira negativa, até porque o universo de produtos 

e serviços bancários é gigantesco e seria em demasia desgastante pesquisar cada um desses 

produtos e serviços bancários detalhadamente, o objetivo na realidade, foi o de elencar na 

presente pesquisa científica, alguns poucos produtos e serviços, claro, produtos e serviços esses 

escolhidos por serem mais amplamente divulgados e conhecidos da sociedade correntista, e 

também por sua fácil assimilação didática e interação a realidade fática e que também são 

inegavelmente geradores de prejuízos financeiros aos consumidores correntistas.  

As hipóteses levantadas sem mostraram verdadeiras no sentido de que grande parcela 

dos prejuízos contraídos pelos correntistas consumidores em operações realizadas, repousa no 

fato de que a informação é sim o principal vetor desencadeador de muitas adversidades 

financeiras, a informação esclarece muitas nuances contratuais, a informação traz à tona a real 

percepção financeira acerca das tarifas e juros empregados em uma operação, fornece o custo 

efetivo total da operação - CET, os juros embutidos, o imposto sobre a operação financeira - 

IOF e outros encargos atrelados em uma operação.   
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A importância da informação pode ser ratificada pela entrevista realizada com os 

funcionários do banco do brasil, os funcionários foram unanimes em ratificar que o principal 

motivo dos muitos prejuízos amargados pelos correntistas na atualidade, reside na triste 

realidade de que parcela dos correntistas não buscam o conhecimento necessário para gerirem 

suas contas e assim evitar futuros problemas financeiros.  

O conhecimento é sem dúvida um pré-requisito indispensável na área financeira, pois 

ter conhecimento acerca dos muitos requisitos que envolvem uma operação, são vitais para não 

ser tornar uma vítima de surpresas financeiras desagradáveis, conhecimento é tudo no mundo 

das finanças, portanto a busca pela educação financeira é extremamente importante. 

É importante destacar que a presente pesquisa por sua relevância, consubstanciada em 

uma realidade fática, prática e atual, poderá ser fonte de pesquisas científicas e monográficas 

futuras nessa área, podendo ter um maior aprofundamento teórico em posteriores monografias, 

considerando que o conhecimento é uma soma de conhecimentos.  

Prosseguindo ainda sobre a relevância da presente monografia na ciência jurídica e para 

a sociedade, considero que a contribuição jurídica desse trabalho, apesar dos muitos trabalhos 

publicados, recai na junção da teoria jurídica consubstanciada em pesquisas de livros, revistas 

jurídicas, publicação de artigos científicos na área, e outras fontes de pesquisa, mais acima de 

tudo com a minha própria realidade prática  de funcionário do banco do brasil há mais de 05 

(cinco) anos, onde pude constatar in loco a realidade do meu dia-a-dia, e com base nesse fator 

prático importantíssimo e vivencial, é que considero que toda a base jurídica e teórica está em 

total conexão com a realidade bancária.  

No tocante a importância desse trabalho para a sociedade, o mesmo se mostra muito 

prático, pois traz importantes informações que se postas em prática pelo consumidor correntista, 

podem minimizar muitos de seus possíveis prejuízos financeiros, portanto a presente 

investigação cientifica não se atrela apenas ao plano conceitual e teórico mais vai além, 

trazendo importantes dicas relacionadas a educação financeira dos consumidores, estando esta 

pesquisa diretamente atrelada a realidade da sociedade bancária atual. 
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em:<http://www.youtube.com/watch?v=MwxJej7CcCk >. Acesso em: 22 de set. 2016. 

 

KONKENZO. Como Funciona o Cartão de Crédito. Site Disponível 

em:<https://www.youtube.com/watch?v=XiuIYS-EkZA/>. Acesso em: 20 de out. 2016. 
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APENDICE A 

PESQUISA IN LOCO JUNTO AOS CORRENTISTAS SOBRE O NÍVEL DE CONHECIMENTO 

ACERCA DAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTRATADAS - DIAS 18 E 19/10/2016 -  AGÊNCIA 

BANCO DO BRASIL PREFIXO 8566-9 

 

Conclusão da Pesquisa: 12 (doze) clientes informaram estarem cientes da modalidade da tarifa 

contratada, valor e dia do pagamento e o restante, ou seja, 38 desconheciam. 

QTD Correntista Ciente da Modalidade  Ciente do Valor Ciente pagamento Data 

01 Cliente 1 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

02 Cliente 2 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

03 Cliente 3 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

04 Cliente 4 SIM SIM SIM 18/10/2016 

05 Cliente 5 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

06 Cliente 6 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

07 Cliente 7 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

08 Cliente 8 SIM SIM SIM 18/10/2016 

09 Cliente 9 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

10 Cliente 10 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

11 Cliente 11 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

12 Cliente 12 SIM SIM SIM 18/10/2016 

13 Cliente 13 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

14 Cliente 14 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

15 Cliente 15 SIM SIM SIM 18/10/2016 

16 Cliente 16 SIM SIM SIM 18/10/2016 

17 Cliente 17 SIM SIM SIM 18/10/2016 

18 Cliente 18 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

19 Cliente 19 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

20 Cliente 20 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

21 Cliente 21 SIM SIM SIM 18/10/2016 

22 Cliente 22 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

23 Cliente 23 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

24 Cliente 24 SIM SIM SIM 18/10/2016 

25 Cliente 25 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

26 Cliente 1 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

27 Cliente 2 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

28 Cliente 3 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

29 Cliente 4 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

30 Cliente 5 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

31 Cliente 6 SIM SIM SIM 19/10/2016 

32 Cliente 7 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

33 Cliente 8 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

34 Cliente 9 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

35 Cliente 10 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

36 Cliente 11 SIM SIM SIM 19/10/2016 

37 Cliente 12 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

38 Cliente 13 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

39 Cliente 14 SIM SIM SIM 19/10/2016 

40 Cliente 15 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

41 Cliente 16 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

42 Cliente 17 SIM SIM SIM 19/10/2016 

43 Cliente 18 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

44 Cliente 19 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

45 Cliente 20 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

46 Cliente 21 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

47 Cliente 22 SIM SIM SIM 19/10/2016 

48 Cliente 23 NÃO NÃO NÃO 19/10/2016 

49 Cliente 24 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 

50 Cliente 25 NÃO NÃO NÃO 18/10/2016 
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APENDICE B 

PESQUISA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18/11/2016 NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL 

LOCALIZADA NA CIDADE DE MARABÁ-PA - PREFIXO 0565-7 SOBRE O NÍVEL DE 

CONHECIMENTO DOS CLIENTES ACERCA DAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTRATADAS 

 

Conclusão da Pesquisa: 10 (doze) clientes informaram estarem cientes da modalidade da tarifa 

contratada, valor e dia do pagamento e 40 desconheciam 

Qtd Correntista Modalidade  Ciente do valor Ciente Pagamento Data 

01 Cliente 1 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

02 Cliente 2 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

03 Cliente 3 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

04 Cliente 4 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

05 Cliente 5 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

06 Cliente 6 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

07 Cliente 7 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

08 Cliente 8 SIM SIM SIM 18/11/2016 

09 Cliente 9 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

10 Cliente 10 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

11 Cliente 11 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

12 Cliente 12 SIM SIM SIM 17/11/2016 

13 Cliente 13 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

14 Cliente 14 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

15 Cliente 15 SIM SIM SIM 17/11/2016 

16 Cliente 16 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

17 Cliente 17 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

18 Cliente 18 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

19 Cliente 19 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

20 Cliente 20 SIM SIM SIM 17/11/2016 

21 Cliente 21 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

22 Cliente 22 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

23 Cliente 23 SIM SIM SIM 17/11/2016 

24 Cliente 24 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

25 Cliente 25 NÃO NÃO NÃO 17/11/2016 

26 Cliente 1 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

27 Cliente 2 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

28 Cliente 3 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

29 Cliente 4 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

30 Cliente 5 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

31 Cliente 6 SIM SIM SIM 18/11/2016 

32 Cliente 7 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

33 Cliente 8 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

34 Cliente 9 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

35 Cliente 10 SIM SIM SIM 18/11/2016 

36 Cliente 11 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

37 Cliente 12 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

38 Cliente 13 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

39 Cliente 14 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

40 Cliente 15 SIM SIM SIM 18/11/2016 

41 Cliente 16 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

42 Cliente 17 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

43 Cliente 18 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

44 Cliente 19 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

45 Cliente 20 SIM SIM SIM 18/11/2016 

46 Cliente 21 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

47 Cliente 22 SIM SIM SIM 18/11/2016 

48 Cliente 23 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

49 Cliente 24 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 

50 Cliente 25 NÃO NÃO NÃO 18/11/2016 
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APENDICE C 

 

COMPROMISSO DE PAGAMENTO – EXTRAJUDICIAL 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 

 

 

Obs: o cliente parcelou o valor acordado em 60 parcelas de R$ 213,86, alegando que a parcela 

caberia no seu bolso e pagou a maior um valor de R$ 7.204,71 

 

Agencia Produto Vencimento Saldo 

Devedor 

Valor 

Acordado 

Y OUROCARD 

ELO 
01.09.2016 2.245,78 5.120,40 

Y CRÉDITO 

AUTOMÁTICO 
20.07.2016 456,89 1.042,20 

Y CRÉDITO 

AUTOMÁTICO 
01.08.2016 466,65 1.064,40 

Y CRÉDITO 

AUTOMÁTICO 
09.09.2016 272,40 621,60 

Y CREDITO 

RENOVAÇÃO 
01.08.2016 597,52 1.362,60 

Y CRÉDITO 

SALÁRIO 
01.08.2016 271,18 618,60 

Y CRÉDITO 

SALÁRIO 
01.08.2016 1.316,47 3.001,80 

     

Total   5.626,89 12.831,60 

     

  Diferença a maior 7.204,71  


