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Acordo de Cooperação Técnica QUE
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
NACIONAL 'DO CONSUMIDOR
(SENACON), DO MnqisTÉRio DA
.JUSTIÇA, E O BANCO CENTjiAL DO
BltASIL (BCB).

A UNIÃO, por intermédio do MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA, por meio da
SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, órgão da Administração Federal Direta a que se
referem o art. 19, inciso 1, alínea "m", da Lei n' 8.490, de 19 de novembro de 1992 e art. 2', inciso ll,
alínea "b", do Anexo l do Decreto n' 9.306, de 07 de maio de 2018, sediada na Esplanada dos
Ministérios Edifício Sede do Ministério da Justiça Brasília - DF, inscrita no CNPJ /MF sob o
n' 00.394.494/0100-18, doravante denominada SENACON representada por seu Secretário Nacional
do Consumidor, LUCIANO BENETTI TIMM, (designado pela Portaria n' 374, de 25 de abril de
2018), portador da Cédula de Identidade n' 1.044.797.155 SSP/RS , inscrito no CPF sob o n'
577.889.870-34 e o BANCO CENTRAL DO BRASIL, criado pela Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de
1964, com sede no Setor Bancário Sul (SBS) Quadra 3 Bloco B - Ed. Sede - Brasília - DF, inscrito no
(:JW'J sob o n' 00.038.166/0001-05, doravante denominado BCB, representado por seu Diretor de
Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, MAURÍCIO COSTA DE MOURA (nomeado pelo
Decreto 19 de setembro de 2017), portador da Cédula de identidade n' 38.210.721-4, SSP/SP e inscrito
no CPF sob o n' 523.491.281-72, resolvem, no âmbito do Processo Sei n' 08012.000293/2019-16.

celebrar o presente Acordo de Cooperação, que se regerá pela Lei 8.666/93, bem como pelas cláusulas
seguintes:

l CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. 0 presente termo tem por objeto o desenvolvimento de cooperação técnica entre a
Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) e o Banco Central do Brasil (BCB), no sentido de
promover a atuação integrada no âmbito da relação institucional entre ambos os participes, com vistas a
realizar o intercâmbio de informações e promover ações conjuntas de educação financeira, inclusão
financeira e proteção ao consumidor de produtos e serviços ânanceiros.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS

2.1. Os participei comprometem-se, reciprocamente, visando à concretização dos objetivos do
presente Acordo, no âmbito de suas atribuições, a atuar em parceria na implementação das seguintes
açoes:

2.1.1. Intercâmbio de informações técnicas e apoio técnico-institucional necessários à



consecução da ânalidade deste instrumento, com vistas a realizar estudos que afetem o consumidor;

2.1.2. Promoção conjunta de atividades de capacitação da SENACON e do BCB, visando ao
aperfeiçoamento dos servidores necessário à consecução do objeto deste Acordo;

2.1.3. Criação e implementação de canais de comunicação direta entre a SENACON eo
BCB, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor e a realização de troca de informações
proporcionando maior proteção ao consumidor de produtos e de serviços financeiros;

2.1.4. Desenvolvimento de ações conjuntas para ampliar a educação financeira e a inclusão
financeira e permitir a troca de informações para a proteção ao consumidor de produtos e serviços
financeiros

3.

3.1

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES DOS PARTICIPEI

Compete à SENACON:

3.1.1. Encaminhar, quando solicitado, informações e dados contidos na base de dados do
Sistema Nacional de Informações e Defesa do Consumidor (SINDEC) e da plataforma virtual
Consumidor.gov.br ao BCB; e

3.1.2. Dar conhecimento imediato ao BCB de indícios de práticas que possam constituir
irregularidades no Sistema Financeiro Nacional.

3.2 Compete ao BCB

3.2.1. Disponibilizar, quando solicitado, infomlações e dados técnicos relativos às atividades
reguladas no mercado financeiro que envolvam interesses dos consumidores, aos servidores da
SENACON;e

3.2.2 Informar a SENACON sobre práticas com indícios de infringêncía ao CDC

4. CLÁusui,AQUAKTA-nAKXKCUÇÃO
4.].. A execução do presente Acordo será feita a partir de Plano de Trabalho pactuado entre a
SENACON e o BCB, que por meio dos seus respectivos representantes designarão, em 30 (trinta) dias a
contar da assinatura deste Acordo, os servidores responsáveis pelo acompanhamento, avaliação,
supervisão e âscalização da execução, que deverá ocorrer mediante publicação no Diário Oficial da União.

5. CLÁUSULAQUiNTA DAVIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do presente Acordo será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data
de publicação no Diário Oâcial da União, podendo ser prorrogado, por meio de Teimo Aditivo, de
acordo com os interesses dos participes.



6 CLAUSULASEXTA NAOTRANSFERENCIADERECURSOS

6.1. O presente Acordo não prevê a transferência de recursos financeiros entre os participei,
sendo que cada participe deve aplicar seus próprios recursos, ou aqueles obtidos em outras fontes, para o
cumprimento das ações previstas neste instrumento.

6.2. Quando as ações no caput desta cláusula envolverem recursos financeiros entre os
participes e outros parceiros, estas serão oficializadas por meio de instrumento específico.

7. CLÁUSULA SETIMA - DA MODIFICAÇÃO

7.1. O presente instrumento poderá a qualquer tempo ser modiâcado, excito quanto ao seu
Objeto, ou ainda acrescido, mediante Termos Aditivos, desde que tal interesse sda manifestado,

previamente e por escrito, por um dos participes, devendo, em qualquer caso, haver a anuência de todos
com a alteração proposta, em 30 (trinta) dias a partir do recebimento da proposta, bem como estrito
respeito à legislação pertinente.

8 CLAUSULAOrrAVA-DARESCiSAO

8.1. O presente Acordo poderá ser denunciado pelos participes e rescindido a qualquer tempo,
por descumprimento de qualquer de suas Cláusulas, mediante notificação por escrito, com antecedência
mínima de 90 (noventa) dias, ligando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de
vigência e creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

9. CLAUSULANONA-DADIVULGAÇAO

9.1. As partes assumem o compromisso de divulgar sua participação no presente Acordo de
Cooperação, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que, de alguma forma,
descaracterizam o interesse público e se confundam com promoção de natureza pessoal de agentes
públicos.

10 CLÁUSULA DECIMA - DO FORO

lO.l. Os participes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do
presente à conciliação que será promovida pela Advocacia Geral da União, na Câmara de Conciliação e
Arbitragem da Administração Federal, conforme Decreto n'. 7.392, de 1 3 de dezembro de 201 0.

l0.2. Não logrado êxito na conciliação, será competente para dirimir as questões decorrentes
deste Acordo, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, o foro da Justiça Federal,
Seção Judiciária do Distrito Federal, por força do inciso l do art. 1 09 da Constituição Federal.



11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

11.1. A publicação deste Acordo de Cooperação será efetuada, em extrato, no Diário Oficial da
União, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura, correndo à conta do Ministério da

Justiça a respectiva despesa.

11.2. E assim, por estarem de pleno acordo e ajustado, assinam o presente instrumento em 2
(duas) vias de igual teor, comia e validade, para a publicação e execução.

Maurício Costa de Moura

Diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania

Banco Central do Brasil

Secretário Nazi

Ministério da Justiça e Sega

r

íçajPública



ANEXO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N' 1/2019/GAB-DPDC/DPDC/SENACON

PLANODETRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DOS PARTÍClpES

1.1 Dados Cadastrais da Secretaria Nacional do Consumidor -- SENACON

1.2 Dados Cadastrais do Banco Central do Brasil - BCB

órgão/Entidade: Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e
Segurança Pública - SENACON

CNPJ: O0.394.494/0001 -
3636

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco "T"
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70064-900 Esfera Administrativa:

Federal
Fone: 61 2025.3786 Fax:xxxx E-mail:
Nome do Responsável: Luciano Benetti Timm CPF: 577.889.870-34

N' RG/Orgão Expedidor: 1.044.797.155
SSP/RS

Cargo: Secretário Nacional do Consumidor

Orgão/Entidade: Banco Central do Brasil - BCB CNPJ: O0.038.1 66/0001 -
05

Endereço: Setor Bancário Sul (SBS) Quadra 3 Bloco B - Ed. Sede
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70074-900 Esfera Administrativa:

Federal

Fone:(61) 3414-1414 e 3553-1414 Fax:xxxx E-mail:

serre.direi(@bcb.gov.br
Nome do Responsável: Maurício Costa de Moura CPF: 523.491 .281-72

N' RG/Orgão Expedidor: 38.210.721-
4 SSP/SP

Cargo: Diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania



2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Título do Prometo Período de Execução
Acordo de Cooperação Técnica, de caráter técnico e operacional, para a
atuação conjunta entre o Banco Central do Brasil - BCB e a Secretaria
Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública -
SENACON

Início Término
Data de
assinatura
do Acordo

24 meses após a
assinatura

Objeto do Projeto
Cooperação o técnica entre o BCB e a SENACON, com vistas a promover ações conjuntas sobre assuntos de

interesse recíproco, notadamente em relação ao aperfeiçoamento da atuação integrada no âmbito da relação
institucional entre ambos os partícipes, com vistas a realizar o intercâmbio de informações e promover ações
conjuntas de educação financeira e inclusão financeira e troca de infomlações para a proteção ao consumidor de
produtos e serviços financeiros. Com a finalidade de fazer-se cumprir mais eficiente e eficazmente os objetivos
e competências do BCB e da SENACON, o Plano de Trabalho deste Acordo traz as seguintes ações:
- Intercâmbio de dados e informações técnicas;
- Capacitação de servidores;
- Aprimoramento da informação ao consumidor;

- Promoção de ações conjuntas de educação financeira e inclusão financeira e troca de informações para a
proteção ao consumidor de produtos e serviços Htnanceiros.
Justificativa da Proposição
A Secretaria Nacional do Consumidor -- Senacon, criada pelo Decreto n' 7.738, de 28 de maio de 2012, tem
suas atribuições estabelecidas no art. 1 06 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 3' do Decreto n'
2. 1 81/97. A atuação da Secretaria concentra-se no planeamento, elaboração, coordenação e execução da
Política Nacional das Relações de Consumo, com seguintes objetivos: (i) garantir a proteção e exercício dos
direitos consumidores; (ii) promover a harmonização nas relações de consumo; e (iii) incentivar a integração e
a atuação conjunta dos membros do SNDC.
Cumpre salientar que na ocasião da celebração do Dia Mundial do Consumidor, por intermédio do Decreto n'
7.963, de 15 de março de 2013, foi editado o Plano Nacional de Consumo e Cidadania (Plandec),
transformando o tema da Proteção e Defesa do Consumidor em uma política de Estado, tendo como um dos
seus eixos de atuação a regulação e fiscalização dos serviços públicos regulados.
Neste sentido, o presente acordo de cooperação técnica visa promover ações conjuntas com o BCB, esperando
aprimorar a proteção dos consumidores no âmbito do setor financeiro, por meio do aperfeiçoamento da
prestação dos serviços, intercâmbio de informações, bem como o aprimoramento do desempenho da atividade
regulatória e fiscalizatória do setor financeiro.
A BCB, por sua vez, com o objetivo de aperfeiçoar as relações de consumo no setor financeiro, vem
desenvolvendo medidas proativas para que o consumidor saiba mais sobre seus direitos e possa exercita-los de
maneira mais consciente.

Em assim sendo, como forma de promover maior eâciência e coordenação entre os dois órgãos é que se atuou
no sentido da celebração deste Acordo, composto por um conjunto de ações expostas detalhadas a seguir, todas
acompanhadas de cronograma e metas a serem alcançadas.



3. AÇOES, METAS E CRONOGRAMAS

AÇAO N.' l - Intercâmbio de dados e informações técnicas

AÇAON.'2 Capacitação de servidores

AÇAON.'3 Aprimoramento da informação ao consumidor

Atividade Entidade/Área

Responsável

Produto CRONOGRAMA

l . l Institucionalizar e definir fluxos para

troca de informações e dados sobre
demandas de consumidores relacionadas

a produtos e serviços ânanceiros.

BCB/
SENACON

Fluxo definido,estudos
conjuntos, relatórios,
calendário, desenvolvimento

de método de interação para a
troca de informações

Periódico, em
funcionamento.

1 .2 Produzir estudos e notas técnicas

destinadas a infomtar melhores práticas
setoriais na defesa do usuário.

BCB/
SENACON

Relatório, Notas Técnicas Sob demanda.

Atividade Entidade/Área

Responsável

Produto CRONOGRAMA

2.1 Oferecer a capacitação de dos servidores dos
órgãos de proteção e defesa do consumidor, no
âmbito do "E da sua conta"

BCB/
SENACON

Conteúdo

Programático "E
da sua conta"

Semestral

2.2 Ofertar capacitação sobre direito do
consumidor destinados à capacitação dos servidores
doBCB.

BCB/
SENACON

Ações de
capacitação

Sob demanda

Atividade Entidade/Área
Responsável

Produto CRONOGjtAMA

3.1 Produção de manuais, boletins, informativos
sobre os direitos do consumidor e a prestação de
serviços financeiros.

BCB/
SENACON

Boletins, Manuais,
Cartilhas ou Vídeos

Sob demanda

3.2 Realizar campanhas de esclarecimento e
conscientização do consumidor com intuito de
divulgar os direitos e deveres dos usuários de
serviços financeiros por meio da divulgação de
manuais, boletins e informativos.

BCB/
SENACON

Divulgação/realização
de campanhas
publicitárias, eventos

Sob demanda,
observada a

disponibilidade de
recursos.



3.3 Participar conjuntamente de fóruns

institucionais para discussão das altemativas de
melhorias no atendimento ao consumidor.

BCB/
SENACON

Sob demanda,
observada a

disponibilidade de
recursos.

4.PLANODEAPLICAÇÃODERECURSOS

4.1 Não está previsto destaque ânanceiro-orçamentário entre os partícipes

5.APROVAÇAODOPLANODETRABALHO

E assim, por estarem de pleno acordo e ajustados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual
teor, forma e validade, para publicação e execução.

Brasília, de julho de 2019

H

Secretário Nacional db

MAURICIO COSTA DE MOURA
Diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania


