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CONSIDERANDO o teor do procedimento em epígrafe, noticiando suposta

irregularidade perpetrada pela empresa MercadaPago.com Representações Ltda..
concernente a realizar cobrança de tarifa fixa no valor de R$ 3,00 (três reais) para efetuar

o reembolso de compra cancelada pelo cansumidar, a título de transferência de valores

entre contas diferentes;

CONSIDERANDO que é direito básico do consumidor a proteção contra

métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas

abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços, a teor do art. 6', incisa IV. da

Lei 8.a78/901

CONSIDERANDO que o ar'tido 39, incisa V, da Lei Ro 8.078/90 veda que o

fornecedor exija do consumidor vantagem manifestamente excessivas

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, nos termos do artigo

129. inciso 111, da Constituição da República. combinado cam os artigos 81, parágrafo

único, e 82. incisa 1, do código de Defesa do Consumidor, a prateção dos interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidora

CONSIDERANDO que o MercadoPago.com Representações Ltda. é a

empresa responsável pelo site www.mercadopago.com.br ("site Mercado Paga") e, na

qualidade de Instituição de Pagamento, está regulamentada peia Lei n' 12.865/2013.

pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional ("CMN") n's 4.281 e 4.283 de 2013 e
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Circulares do Banco Central do Brasil ("BRACEN") n's 3.680, 3.681 de 2013, 4.433 de

2015 e 3.885 de 2018;

recebimento ou retirada de dinheiro, pagamento de produtos ou serviçosl

CONSIDERANDO que para a abertura de conta de pagamento e utilização

as obrigações de ambas as partes.

CONSIDERANDO que o Mercado Pago disponibiliza aos seus usuários de
forma clara informações sobre a empresa, seus serviços, e, em especial, as tarifas
cobradas aos usuários pela prestação dos seus serviçosl

CONSIDERANDO que a cobrança da tarifa para transferência de valores da

conta Mercado Pago para uma conta bancária, excetuada a hipótese de cancelamento da

compra. é legítima. eis que representa uma contraprestação dos serviços prestados pela
Mercado Pago:

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. por

intermédio do Promotor de Justiça que adiante subscreve. vem com fulcro no artigo 5', Serrar
6o da Lei 7.347/85* bem como no



.;$!ã...#;h

j.

}

"a8$RXV'
@ "u:: f SHMM,;.8===u.::'\=lnf: "

COMPROMISSO DE AJustAMENTO De CONDUTA

com MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.. doravante denominado

compromitente, neste ato regularmente representado. nos seguintes termos:

O compromftenfe se obriga a adotar as seguintes providências:

"i:
(comprador ou vendedor);

normalmente, quando aplicáveisl

l https:/A/wvw. mercadopaga.com.br/ajuda/retirar-para-conta-bancária.304
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a conta Mercado Pago e a conta bancária indicada pelo usuário. podendo ser cobrada

nas eventuais transferências subsequentes, quando aplicávell

b.l) A alteração mencionada no item "b" será implementada no prazo de 60
(sessenta) dias.
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b)

Caso o Ministério Público apure a existência de um ou mais eventos que.

em seu entendimento, caracterizem Q não cumprimento das obrigações

acerca dos fatos noticiados, no prazo de lO (dez) dias úteis;

c)

DA FISCALIZA

o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro poderá fiscalizar a

execução do presente acorda, tomando as providências legais cabiveis a

espécie sempre que entender necessário, ou poderá cometer a
respectiva fiscalização a outro órgão que vier a indicar

d)
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DA EricAçlA

e) O presente compromisso produzirá seus efeitos legais a partir de sua

celebração e terá eficácia de título executivo extrajudicial, os termos do

Brigo 5', $6'. fine. da Lei 7.347/85 e do artigo 784, 11. do código de
Processo Civil

DA DESTILAÇÃO OAS SANÇÕES

f) as sanções cominadas na alínea "c" do presente compromisso de
ajustamento de conduta reverterão ao Fundo de que cuida o artigo 13 da
Lei 7.347/85.

g) O site www.mercadopago.com.br e suas ferramentas estão em constante

modificação, seja em razão de inovações tecnológicas ou por decisão de

cunho gerencial da empresa, e. portanto. havendo alteração na forma de
transferência de valores, sem que haja alteração do objeto do presente

Termo de Compromisso, as novas metodologias e/ou fluxos considerar-

se-ão incorporadas ao presente instrumento e não representarão

descumprimento do presente Termo.

h) Na hipótese de promulgação de nova legislação que altere de maneira
específica as obrigações das instituições de pagamento, as partes se

comprometem a rever, renegociar e/ou aditar o presente instrumento.
reconhecendo, desde logo. não lhes assistir nenhum direito adquirido ao
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modelo anterior. bem como não existir. por parte da compromissária,

nenhuma obrigação de seguir procedimentos anteriores que venham a

ser modificados ou até mesmo proibidos pela nova norma.

i) O presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta terá
abrangência nacional.

Rio de Janeiro

Promotor de Justiça
RODRIGO TERRA Matr. 1878 '

Promotor de Justiça

Juliana Marcucci Pontes
OAB 212.561


