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Ministério Públi-
co Federal no Rio 
de Janeiro (MPF-
RJ) anunciou ter 
enviado reco-

mendações aos bancos San-
tander e Itaú Unibanco para 
que devolvam aos clientes R$ 
430 milhões, ao todo, obtidos 
com tarifas cobradas indevida-
mente entre 2008 e 2010. Caso 
não façam a restituição, o MPF 
alerta que as instituições pode-
rão ser alvo de processos judi-
ciais, por descumprimento de 
regulamentação do Banco 
Central (BC). 

"O próprio Banco Central já 
se manifestou sobre a ilegalida-
de destas tarifas. Esta é uma re-
comendação, o próximo passou 

é ajuizar ação civil pública, o 
que não deve demorar muito, 
talvez algumas semanas", afir-
mou o procurador da República 
Claudio Gheventer, autor da re-
comendação. 

O Santander deve ressarcir 
cerca de R$ 265 milhões pelo re-
passe de encargos de operações 
de crédito (REOC), enquanto o 
Itaú Unibanco deve restituir 
mais de R$ 165 milhões cobra-
dos por "Comissão sobre Ope-
rações Ativas (COA)" e multas 
por devoluções de cheques. 

A recomendação baseou-se 
em inquérito civil público que 
apurou que o BC definiu os três 
casos como não passíveis de 
cobrança, tendo em vista a re-
gulamentação sobre tarifas 
bancárias que entrou em vigor 
em 30 de abril de 2008. As co-
branças do Santander foram 

feitas entre junho de 2008 e 
agosto de 2009, mesmo após 
ter sido comunicado pelo BC 
da irregularidade em janeiro de 
2009, informa o MPF. 

O Santander se dispôs a res-
sarcir somente a quantia co-
brada após a comunicação e 
tem plano de devolução já em 
andamento. O crédito seria fei-
to em conta corrente, mas o 
MPF rejeita a proposta, pois a 
resolução do BC que rege a re-
gularidade das cobranças já es-
tava em vigor. 

Segundo o órgão, o Itaú Uni-
banco cobrou e se negou a de-
volver R$ 26,50 de multa por ca-
da cheque devolvido entre abril 
de 2008 e maio de 2009 (ao todo, 
a multa rendeu R$ 64,2 mi-
lhões). Além disso, debitou irre-
gularmente R$ 100,8 milhões 
por meio da COA, entre maio de 

2008 e abril de 2010, a qual se 
prontificou a restituir apenas os 
valores cobrados a partir de se-
tembro de 2009. 

A REOC se refere a custos 
incorridos pelo Banco em ope-
rações de crédito e arrenda-
mento mercantil que eram re-
passados ao cliente. Já a COA 
era cobrada quando concedi-
do crédito rotativo ou refinan-
ciamento de operações no car-
tão de crédito (nesses casos, 
operações de cartão de crédito 
transformam-se em operações 
de crédito). 

Esta não é a primeira reco-
mendação feita pelo órgão. Em 
março, o MPF enviou recomen-
dações ao HSBC, Santander e 
Itaú Unibanco por outra co-
brança indevida, a comissão de 
disponibilização de limite de 
cheque especial. 
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