
http://bd.camara.gov.br


REGULAÇÃO DO SISTEMA

FINANCEIRO E A QUESTÃO DAS

TARIFAS BANCÁRIAS

CASSIANO LUIZ CRESPO ALVES NEGRÃO
Consultor Legislativo da Área VII

Sistema Financeiro, Direito Comercial, Econômico e Defesa do Consumidor

JULHO/2007



© 2007 Câmara dos Deputados.

Todos os direitos reservados. Este trabalho poderá ser reproduzido ou transmitido na íntegra, desde
que citados o autor e a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. São vedadas a venda, a
reprodução parcial e a tradução, sem autorização prévia por escrito da Câmara dos Deputados.

Este trabalho é de inteira responsabilidade de seu autor, não representando necessariamente a opinião
da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados
Praça 3 Poderes
Consultoria Legislativa
Anexo III - Térreo
Brasília - DF



Cassiano Luiz Crespo Alves Negrão 3

Regulação do sistema financeiro e a questão das tarifas bancárias - Nota Técnica

REGULAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO E A
QUESTÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS

O objetivo deste estudo é analisar a possibilidade de elaboração de

Projeto de Lei dispondo sobre  a regulamentação de tarifas bancárias.

De início, cabe tecer um breve relato da evolução da concentração

observada no setor bancário a partir do fim do período hiperinflacionário. O objetivo desse

esboço histórico será propiciar uma melhor compreensão da questão das tarifas bancárias no

sistema financeiro nacional.

O advento do Plano Real e a conseqüente redução e estabilização dos

níveis de inflação passaram a exigir das instituições financeiras métodos de administração para

os quais muitas não estavam preparadas. Na fase inflacionária, a maior parcela de rendimentos

das instituições advinha do float bancário. “O descasamento de tempo na remuneração entre a

captação e o empréstimo do dinheiro, razão direta do descontrole inflacionário, permitia

enormes ganhos às instituições, que se mantinham funcionando nessa ilusão remuneratória”1.

O fim da receita inflacionária demandava ações vigorosas no corte de custos e no aumento de

receitas. Sem expertise para obter tais resultados de forma consistente, uma grande parcela

dos bancos então existentes centrou seus esforços exclusivamente no tripé elevação de tarifas,

diminuição do número de agências e concessão indiscriminada de empréstimos.

O óbvio fracasso dessas estratégias prenunciou a quebra de várias

instituições e a potencialidade de alastramento da crise por todo o segmento financeiro, e por

toda a economia, através do chamado risco sistêmico. No esforço de preservação do sistema,

o Conselho Monetário Nacional (formulador) e o Banco Central (executor) deram início ao

processo de reestruturação do sistema financeiro, calcado majoritariamente no incentivo à

concentração bancária e na sua consolidação. A ótica prudencial, que sempre fora prioritária

para o Banco Central passou, nesse momento, a ser a exclusiva preocupação, sem espaço, no

empenho pela sobrevivência do sistema financeiro, para considerações de ordem

concorrencial. Em que pese o fortalecimento do sistema tenha sido aparentemente alcançado

nos anos posteriores ao Plano Real, a matiz essencialmente prudencial permaneceu a revestir

a atuação técnica do Banco Central.

A pouca permeabilidade do sistema financeiro à competitividade

reforçou-se pelo entendimento da Advocacia-Geral da União (Parecer GM-020, de 5 de abril

de 2001) – aprovado pelo Presidente da República e, portanto, vinculante a toda a

administração pública – de que a Lei n.º 8.884, de 11 de junho de 1994 ("Lei da

                                                          
1 SILVA, Leandro Novais. Direito bancário: regulação e concorrência. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 102.
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Concorrência"), por ser lei ordinária, não tem incidência sobre o setor financeiro, disciplinado

pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Isso porque a Lei de 1964, que detém, a teor

do art. 192 da Constituição Federal, estatura de lei complementar, expressamente outorga ao

Banco Central, em seu art. 18, § 2º, a competência privativa para "regular as condições de

concorrência entre as instituições financeiras, coibindo-lhes os abusos com a aplicação da

pena".

Embora a posição manifestada pela Advocacia-Geral da União no

Parecer GM-020 seja juridicamente irrepreensível, a não incidência da Lei n.º 8.8884, de 1994,

afastou a possibilidade de ingerência no setor bancário dos órgãos integrantes do Sistema

Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) – Conselho Administrativo de Defesa

Econômica (CADE), Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE) e

Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE). Com isso, o

Banco Central consolidou-se como exclusivo responsável pela tutela da concorrência no

sistema financeiro, matéria na qual, reconheça-se, a Autarquia tinha demonstrado um

histórico de pouca atuação.

Vê-se, dessa forma, que há uma questão conjuntural – o fim da receita

inflacionária e a decorrente exclusão do bancos que não se adaptaram a essa realidade – no

nosso sistema financeiro nacional que contribuiu para a concentração bancária e para a pouca

atenção à competitividade. A essa circunstância soma-se a natural refração dos sistemas

financeiros à livre concorrência, decorrente de estruturas regulatórias que, a fim de preservar a

solvabilidade e solidez do sistema, impõem barreiras à entrada de novos competidores e

estabelecem rigorosas condições de permanência no sistema.

Ademais, subsistem, na área bancária, outras características que

dificultam a  concorrência, como os custos financeiros e de oportunidade que recaem sobre o

consumidor para concretizar a transferência de sua conta-corrente para outra instituição

financeira. Traduzem tais custos a obrigatoriedade de manutenção da conta até a liquidação

total das de obrigações já assumidas (como as decorrentes de uso do cheque especial, do

CDC, de empréstimo imobiliário etc.), ou, quando o encerramento é contratualmente

permitido, as despesas incidentes sobre a liquidação antecipada dessas obrigações. Também

representam custos as perdas dos benefícios gerados pela troca de informações que ocorre no

relacionamento de um cliente com o Banco e que conferem ao correntista condições que

dificilmente serão reproduzidas por uma instituição que desconheça os detalhes de sua

capacidade financeira, de seu "cadastro". Existe, ainda, a hipótese de vinculação corporativa,

quando o empregador define o banco em que creditará o salário de seus funcionários,

situação na qual o cliente terá de arcar com a duplicidade de tarifas se desejar relacionar-se

com outra instituição de sua preferência.
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Todos esses fatores parecem conduzir para o delineamento de um

modelo de baixa concorrência entre os bancos que pode, em tese, favorecer a estipulação de

elevados prêmios sobre os empréstimos concedidos (o chamado spread bancário,

consubstanciado na diferença entre o custo de captação de recursos, pela instituição

financeira, e as taxas cobradas dos tomadores de crédito) e de altas tarifas pelos serviços

prestados.

Feita essa sintética contextualização, analise-se a questão específica das

tarifas bancárias, objeto principal desse estudo.

As apontadas tendências à restrição da concorrência no sistema

financeiro, conjugadas com os onerosos custos de transferência que os correntistas enfrentam

para fechar uma conta e abri-la em um banco competidor, parecem dotar as instituições

financeiras de poder de mercado suficiente para elevar suas tarifas sem se arriscar a perder o

cliente. Talvez isso explique a crescente importância das receitas tarifárias na composição dos

rendimentos dos bancos. Enquanto em 1996, as receitas de serviços – nas quais se incluem os

rendimentos com as tarifas – representavam algo em torno de 9% da receita operacional dos

bancos, em 2006, este número alcançou 15,78%. Estudo recente2, realizado pelo Consultor

Legislativo Luiz Humberto Cavalcante Veiga, indica que, em termos reais (ou seja, descontada

a inflação no período) a receita com tarifas cresceu mais de 130% entre janeiro de 1996 e

março de 2006.

Cumpre destacar que o assunto já é objeto de regulamentação. A

disciplina das tarifas bancárias incumbe, segundo o vertente desenho legislativo, ao Conselho

Monetário Nacional (CMN), órgão a quem, segundo o art. 4º, incisos VIII e IX da Lei n.º

4.595, de 1964, compete: "regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que

exercerem atividades subordinadas a esta Lei, bem como a aplicação das penalidades

previstas" e "limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e

qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros".

No desempenho dessa competência, o CMN editou, em 1996, a

Resolução n.º 2.303, que estabelece os serviços que devem ser prestados gratuitamente pelas

instituições financeiras. Encartam-se, nesses serviços, o fornecimento de cartão magnético na

abertura da conta ou talonário de cheques mensal, a emissão de extrato mensal, a substituição

do cartão por determinação do banco, a entrega de cheque liquidado, a expedição de

documentos para liberação de garantias, a devolução de cheques no caso de roubo, a

renovação de cheques sustados, a manutenção de contas por ordem judicial e a manutenção

de contas de poupanças ativas. A par dessas isenções obrigatórias, a norma em comento

determina a afixação do quadro de tarifas nas dependências da instituição em local visível ao

                                                          
2 In Tarifas Bancárias. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, Junho de 2007, p. 27.
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público. Determina, ainda, que somente os serviços listados no quadro de tarifas poderão ser

objeto de cobrança e que novas tarifas ou novos valores devem ser informados ao público

com, no mínimo, trinta dias de antecedência. A fiscalização do cumprimento do disposto na

Resolução e a aplicação de penalidades cabe ao Banco Central, na qualidade de órgão

supervisor do sistema financeiro nacional.

Assinale-se que, ressalvados os serviços cuja cobrança é expressamente

vedada pela Resolução n.º 2.303, de 1996, e respeitada a exigência de prévia divulgação, as

instituições financeiras têm liberdade para criar e modificar as tarifas de seus serviços. Vê-se,

assim, que o órgão normatizador do sistema financeiro optou, na esteira das diretrizes

estatuídas no art. 170 da Constituição Federal, por delegar ao próprio mercado a fixação da

remuneração de suas atividades, confiando que a competição entre os atores desse segmento

seria apta a promover a autoregulação dos preços das tarifas bancárias.

Ocorre, entretanto, que, como demonstrado, as particularidades do

sistema financeiro contribuem para que a concorrência nesse setor não alcance o nível de

amplitude desejado pela sociedade. Diante da reiteração dessa evidência, o CMN e o Banco

Central – em aparente modificação no viés de não eleger as questões concorrenciais como

foco precípuo de suas ações – passaram, nos últimos anos, a adotar providências tendentes a

estimular a competição entre as instituições financeiras.

Sem abandonar o referencial de que, afora os serviços essenciais

discriminados na Resolução n.º 2.303, de 1996, as demais atividades não devem comportar

tabelamento de preços, o CMN editou uma série de normas com o alegado objetivo de

reduzir os custos e as dificuldades que os correntistas enfrentam para trocar de banco.

Pretendeu-se, desse modo, facilitar a busca por menores tarifas e por melhores condições de

crédito em outras instituições bancárias.

Um exemplo dessas providências é a Resolução n.º 3.401, de 6 de

setembro de 2006, que instituiu a portabilidade de crédito e a portabilidade cadastral. O

primeiro mecanismo obriga as instituições financeiras a assegurar ao cliente a "quitação

antecipada de contratos de operações de crédito e de arrendamento mercantil, mediante o

recebimento de recursos transferidos por outra instituição" e veda o repasse, ao mutuário, dos

"custos relacionados à transferência de recursos para a quitação da operação". O segundo,

compele as instituições financeiras, "quando formalmente autorizadas pelos clientes, a

fornecer as informações cadastrais a ele relativas".

Outro exemplo, é a Resolução n.º 3.402, também de 6 de setembro de

2006, que garante ao trabalhador a manutenção gratuita de uma conta-salário na instituição

que sua empresa deposita o seu salário, podendo resgatar ou mesmo transferir seus recursos

para qualquer instituição financeira de sua escolha, sem incidência de ônus.
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Essas medidas hipoteticamente atacam três importantes componentes

dos custos de mudança no setor bancário: os entraves e as despesas operacionais para o

encerramento de contas na vigência de contratos de operações de crédito, as perdas

informacionais que recaem na transferência do correntista para um banco que desconhece

suas qualidades cadastrais e, por fim, a necessidade de pagamento de tarifas a um banco que

não foi objeto de escolha pelo correntista, mas resultado de imposição de seu empregador.

Não há dúvidas de que as normas aprovadas pelo CMN teoricamente

carregam a potencialidade de induzir um grau um pouco maior de competitividade no sistema

financeiro. Ainda é cedo, contudo, para afirmar se ensejarão, concretamente, reduções no

spread bancário e nos preços das tarifas. Ao menos por enquanto, não se vislumbram quedas

sensíveis nessas duas fontes de receitas dos bancos. A propósito, convém registrar que uma

das medidas adotadas pelo CMN – a portabilidade de crédito – dá sinais de que pouco

contribuirá para desonerar a transferência, para outros bancos, de correntistas detentores de

operações de crédito. Apoiados nas lacunas da Resolução n.º 3.401, de 2006, os bancos, em

provável conflito com o objetivo da norma e com disposições do Código de Defesa do

Consumidor, seguem exigindo a "tarifa para quitação antecipada" em patamares que,

usualmente, restam por inviabilizar o deslocamento da conta-corrente para outra instituição.

Quanto ao universo de possíveis ações que a Câmara dos Deputados

pode implementar para tratar da questão das tarifas bancárias, insta, em primeiro lugar –

consignar que a elaboração de um Projeto de Lei Ordinária sobre o tema parece não

constituir,  instrumento hábil para disciplinar o assunto.

Isso porque, conforme exposto acima, a Lei n.º 4.595, de 1964 – que

outorga ao CMN a competência normativa para versar sobre o sistema financeiro nacional e,

especificamente, para disciplinar a remuneração dos serviços financeiros (art. 4º, VIII e IX) –

foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com a estatura da lei complementar

mencionada no seu art. 192. Diante disso, somente com a regulamentação do sistema

financeiro nacional, mediante a aprovação das leis complementares previstas na atual redação

do art. 192 da Constituição Federal, poderá o Congresso Nacional modificar a estrutura do

sistema e revogar, se assim entender conveniente, a delegação das atribuições normativas ora

conferidas ao Conselho Monetário Nacional.

Em exercício argumentativo, vale acrescentar, ainda, que, nos termos

dos arts. 61 e 84, VI, da Constituição Federal, é plausível o entendimento de que a iniciativa

dessas normas, a admitir-se que alterarão o desenho institucional de entidades integrantes da

Administração Federal (CMN e Banco Central), caberia privativamente ao Presidente da

República. Referido entendimento é fortalecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal que,

ao interpretar o alcance dos arts. 61, § 1º, II e 84, VI, da Carta Magna, declarou, na esfera
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estadual, a inconstitucionalidade de normas de iniciativa parlamentar que remodelem as

atribuições de órgão pertencente a estrutura administrativa do Poder Executivo (ADI 3254-

ES, 16.11.2005). A teor dessa jurisprudência, somente projetos de lei de iniciativa do Chefe do

Poder Executivo, ou mesmo decretos, poderiam versar sobre organização e funcionamento

da administração federal.
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