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RESUMO 

 

 Este trabalho analisa inicialmente dois tópicos teóricos: a questão do 

pressuposto da necessidade de regulação do sistema bancário e o lobby, como 

parte legítima do processo decisório político. Estas variáveis são fundamentais 

para a compreensão do estudo  da atuação dos grupos de interesse envolvidos 

no processo de aprovação, pelo Conselho Monetário Nacional,  da Resolução 

3.518, de 06/12/07, que trata da tarifa bancária. A análise da regulamentação 

do setor bancário procura evidenciar os fatores que influenciam a escolha, por 

parte do órgão regulador,  do grau de controle a ser exercido sobre as 

instituições financeiras, podendo ser enfatizado o caráter prudencial, 

fiscalizador ou liberal das normas bancárias, conforme política posta em prática 

pelo Banco Central. A abordagem acerca do lobbying evidencia a legitimidade 

de sua prática junto aos órgãos públicos, como também a possibilidade de sua 

regulamentação no Brasil. Em seguida, é analisado o comportamento da tarifa 

bancária antes,  durante e depois  da publicação da Resolução em questão, 

assim como as audiências públicas que a antecederam,  a fim de investigar 

seus possíveis resultados, pois a partir deles, como também por intermédio das 

entrevistas concedidas, pode-se depreender a atuação dos grupos de 

influência na consecução de seus interesses.  

Palavras-chave: regulação bancária, lobby, grupo de interesse, resolução 
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ABSTRACT  

 

 This paper evaluates initially two theoretical topics: the question 

estimated of the necessity of regulation of the banking system and the lobby, as 

real party of the power to decide political process. These variables are basic for 

the understanding of the study of the performance of the involved groups of 

interest in the approval process, for the National Monetary Council, of 

Resolution 3.518, on December 6th, 2007, that it deals with the banking tariff. 

The analysis of the regulation of the banking sector search to evidence the 

factors that influence the choice, on the part of the regulation agency, the 

degree of control to be exerted on the financial institutions, being able to 

emphasized the prudential, supervisory or liberal character of the banking 

norms, as politics practiced by Central Banking. The boarding concerning 

lobbying shows the legitimacy of its practical next to the public agencies, as well 

as the possibility of its regulation in Brazil. After that, the behavior of the 

banking tariff is analyzed before, during and after the publication of the 

Resolution in question, as well as the audiences that had preceded it, in order 

to investigate its possible results, therefore from them, as well as for 

intermediary of the granted interviews, the performance of the influence groups 

in the achievement of its interests could be inferred.     

Keywords: financial regulation, lobby, interest group, resolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7 

SUMÁRIO 

 

 

1. APRESENTAÇÃO………………………………………………………   8 
 
2.  LOBBY GOVERNAMENTAL…………………………………………. 10 

 

3. NOTAS DE REFERÊNCIA……………………………………………..  27 
 

4. REGULAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA…………………………  40 
 

5. NOTAS DE REFERÊNCIA……………………………………………..  53 
 

6. RESOL. DO BANCO CENTRAL Nº 3518 – TARIFA BANCÁRIA..   60 
 

7. NOTAS DE REFERÊNCIA............................................................... 113 
 

8. CONCLUSÃO…………………………………………………………… 148 
 

9. ANEXO I – ENTREVISTAS……………………………………………. 151  
 
10.  ANEXO II – RESOLUÇÃO Nº 3.518, DE 06/12/07………………… 186 
 
11.  BIBLIOGRAFIA………………………………………………………… 207 

 

 

 

 

 

 

 



  8 

APRESENTAÇÃO 

 

 

    Na primeira parte do trabalho, discorri acerca de dois tópicos teóricos 

principais: a questão da regulamentação da tarifa bancária e a questão da 

legitimidade da prática do lobby junto aos órgãos governamentais, assim como 

a possibilidade de aprovação de lei que  regulamente sua prática. 

 Alguns leitores, ancorados no pensamento liberal, poderiam questionar 

o porquê de se regulamentar tarifas bancárias, vez que o próprio mercado 

poderia se encarregar de fazê-lo, por meio da livre concorrência. À época do 

governo Fernando Henrique (1995-2002), a idéia neoliberal era predominante, 

portanto, acreditava-se que, devido ao autoajustamento das forças de equilíbrio 

do mercado, não havia necessidade da intervenção do governo limitando a 

cobrança das tarifas. Contudo, os treze anos de experiência pós-plano real até 

a publicação da Resolução 3.518, em 2007,  mostraram que o mercado 

bancário no Brasil é muito concentrado e atua na forma de oligopólio, o que 

impele, muitas vezes, a interferência mediadora do Banco Central. 

Com relação à prática do lobbying, é importante ressaltar que tal 

exercício,  em nosso país,  é associado a atos ilícitos, à corrupção, ao tráfico 

de influência. Assim sendo, faz-se necessário esclarecer que  se trata de 

grupos de pressão que atuam na esfera política, com vistas a influenciar suas 

decisões, procurando evidenciar, por meio de estudos realizados por seus 

representantes, os motivos pelos quais a situação analisada deve ser aprovada 

favoravelmente a seus representados, o que é considerado, em regimes 

democráticos, absolutamente legítimo. O lobbying facilita o conhecimento do 

parlamentar acerca do assunto em questão, pois os vários grupos de influência 

trazem informações diferentes, possibilitando a apreciação e o confronto das 

diversas opiniões pelos congressistas.  
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A análise da Resolução 3.518, de 06/12/07, a priori, durante e a 

posteriori à sua regulamentação, visa investigar as forças que atuaram na sua 

confecção e os resultados delas provenientes. Bancos, Comissão de Defesa do 

Consumidor, Ministério Público da União, Ministério da fazenda, Banco Central 

do Brasil, Órgãos de Defesa do Consumidor... Como foi esse embate? 
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1.  LOBBY GOVERNAMENTAL 
 

 

De acordo com Saïd Farhat (2007, pág. 50/51), lobby é toda atividade 

organizada, exercida dentro da lei e da ética, por um grupo de interesses 

definidos e legítimos, com o objetivo de ser ouvido pelo poder público para 

informá-lo e dele obter determinadas medidas, decisões e atitudes. De fato, 

atualmente, lobby é uma expressão que tem significado mais estruturante, à 

medida que ele identifica os grupos, as organizações, as associações ou 

agentes de interesse que buscam influenciar decisões, normalmente no âmbito 

do poder legislativo, principalmente no caso dos Estados Unidos. No Brasil, o 

exercício da influência se dá de forma muito mais ampla junto ao poder 

executivo, em razão de sua faculdade de iniciar proposições, editar medidas 

provisórias e de sua ascendência sobre a agenda do Congresso Nacional.  

Historicamente, a palavra lobby significa ante-sala, entrada, átrio, local 

onde ficavam as pessoas que queriam solicitar alguma coisa aos 

parlamentares antes que  adentrassem o plenário. Este fato ocorria comumente 

na antecâmara da House of Representatives, na Inglaterra, momento a  partir 

do qual o vocábulo teve seu uso generalizado a outros países do mundo. 

 A constituição de 1988, em seus Princípios Fundamentais (Art. 1, V), 

incluiu o pluralismo político como um de seus pilares, ou seja, reconhece a 

necessidade de se garantir a diversidade de representação como parte 

essencial da democracia. Mais à frente, no capítulo “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”, a carta magna assevera: é livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato (Capítulo I, Art. 5º, Inc. IV); é plena a 

liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar (idem, 

inc. XVII). A Carta de 88 vai muito além dos direitos acima citados, o que 

possibilita a regulamentação da prática do lobby sob a égide da magna lei; 

contudo, ainda não temos uma lei que o legalize, a exemplo do Peru e agora 

do Chile, na América Latina. Assim,  o lobbying, por força da necessidade do 

regime democrático, não pode se dar de forma obscura. A pressão oculta 
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sempre existiu e, de certa forma, sempre existirá, mas em governos sob este 

regime, a influência dos grupos de interesse precisa ser aberta, transparente. É 

uma forma de se ter o controle do processo que existe no âmbito dos próprios 

grupos e das relações com as decisões políticas.  É difícil conceber um 

governo livre  sem a legitimação desses grupos, porquanto a democracia 

pressupõe participação. Assegurar o acesso a informações a todos 

indistintamente é fundamental ao jogo democrático.  

 

 São várias as condições para que o lobby seja exercido de forma 

transparente. Primeiro os meios têm que ser legais e legítimos, defensáveis 

ética e moralmente. Não pode constituir privilégios em favor de setores 

específicos. Sua prática não pode levar à concorrência desleal. 

Preferencialmente deve coincidir com o interesse da sociedade. Para  tanto, é 

necessário conhecer as regras do jogo, os atores envolvidos, possuir 

capacidade de análise dos principais setores organizados e gozar  de 

credibilidade, fundamentalmente no tocante ao cumprimento de todos esses 

pressupostos. O julgamento da conduta ética deve ocorrer por intermédio dos 

fins pretendidos e pelos meios empregados. Causas justas, legítimas, legais 

podem ser levadas a efeito perante o governo, de modo transparente. Assim, 

certamente a legalização do lobby contribuirá para o aperfeiçoamento da 

política pública, higienizando as relações da sociedade com o governo.  

 

 É importante salientar que a atuação dos diversos lobbies, que 

representam os diferentes interesses da sociedade, auxilia o aprofundamento 

do tema que está sendo examinado pelos órgãos governamentais, pois as 

partes adversárias investigam e discutem todo o conjunto de idéias a serem 

abordadas pelo documento legal, utilizando argumentos técnicos, ou não, que 

são muitas vezes desconhecidos dos agentes públicos/políticos, que, desta 

forma, ampliam seu conhecimento sobre o fato. Conseqüentemente, as 

informações  colocadas à disposição dos órgãos que arbitram a respeito das 

normas discutidas pelos diversos atores da sociedade contribuirá para o 

aperfeiçoamento do instrumento legal a ser implementado1. 
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 Keith Krehbiel, em seu livro Information and Legislative Organization, 

acredita que a quantidade de  informação à disposição dos parlamentares é a 

base principal do processo decisório legislativo. Em sua análise informacional  

sobre a atuação legislativa2, o autor apresenta duas premissas como base 

argumentativa: 

 

“a) visando a reduzir as incertezas que envolvem as decisões 

legislativas e seus efeitos, os congressistas criam mecanismos de difusão da 

informação fomentando o debate e a deliberação democrática no parlamento;  

 

(b)  a democratização das informações aproxima a preferência média 

das comissões da preferência média do plenário, daí a satisfação dos 

interesses majoritários e não apenas dos interesses de grupos (grifo nosso), 

ideologicamente homogêneos, que detém expertise sobre temas 

específicos.”3 

  
Consoante Krehbiel, esta teoria considera a decisão por maioria 

essencial, pois representa a vontade do eleitor mediano, assim como a 

consecução do maior número de informação possível, com vistas a minimizar a 

incertezas dos resultados da aplicação da norma a ser aprovada. Uma das 

fontes de informação pode ser proveniente da prática do lobby, embora 

Krehbiel as queira minimizar. A cada proposição, as diversas forças 

antagônicas que atuam no Congresso procuram fornecer dados aos 

parlamentares que as favoreçam. E este esforço dos atores sociais e políticos 

envolvidos resultam no incremento informacional do processo legislativo 

democrático.   
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A mídia é outra fonte de informação a respeito da temperatura de 

determinados temas junto à opinião pública. Naturalmente, a população 

procura se informar e opinar sobre algo que a interesse no seu cotidiano.4 É 

conveniente salientar que os próprios meios de comunicação são muitas vezes 

tendenciosos e manipulam a informação,  em razão de algum interesse 

ininteligível ao público.  O lobista percebe todos esses meandros e sabe que 

estes são fatores muito importantes para obtenção de seus objetivos, por isso 

nunca despreza conhecimentos a respeito de questões que lhes sejam 

vantajosas. Freqüentemente, por meio de artigos pagos propositadamente por 

seus clientes, suscita debates, a fim de abordar os parlamentares com algo 

concreto. Segundo Machado (2005:5),  

Uma vez que os parlamentares em disputa estão inicialmente 

incertos quanto à melhor política pública a ser adotada, a troca 

de informações torna-se essencial porque possibilita a alteração 

de suas crenças e comportamentos. Quanto maior a 

publicização de informações através de debates e deliberações, 

melhor a qualidade da decisão (idem nota de referência 3). 

A prática do lobby é comumente confundida com corrupção pela opinião 

pública. O lobista não é aquele que oferece propinas, que compra votos ou 

troca favores desonestamente. O profissional do lobby reúne informações 

técnicas importantes sobre o tema, apresenta argumentos convincentes, 

partilha informações com outros interessados, se alia a eles para se tornar 

mais persuasivo.5  Ele está a serviço de algum grupo de interesse, trabalhando 

com aferro para conseguir seus objetivos, mas sempre por meios lícitos. Aliás, 

segundo Graziano (1997),  

De um modo geral, pode-se dizer que o lobby e a corrupção 

tendem a se excluir mutuamente. O lobby é um empreendimento 

caro e de resultados incertos. Não haveria necessidade de armar 

esquemas tão dispendiosos se houvesse disponibilidade de 

meios mais diretos e eficazes, embora talvez a custos 

comparáveis. Acredito, por exemplo, que há muito pouco espaço 

para o lobby na Rússia, onde a corrupção já se generalizou e 

assumiu dimensões sistêmicas. 
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 Ao contrário do caráter escuso que parece permear a prática do lobby 

nos países de tradição democrática, é justamente seu exercício que coíbe o 

abuso de poder das autoridades públicas. O lobbying funciona como espécie 

de controle das decisões emanadas dos órgãos do governo,  da conduta ética,  

proporcionando maior transparência à sociedade em relação aos  interesses 

que estão em questão.  

Os grupos de interesse e de pressão são organizações típicas dos 

sistemas democráticos. É difícil conceber a democracia sem a atuação desses 

grupos, e ao mesmo tempo, esta participação nos coloca diante de certos 

conflitos com a própria noção de democracia, a partir do momento em que eles 

possam promover a corrupção do sistema representativo, a usurpação da 

legitimidade, exercendo influência indevida ou até exagerada, em função dos 

recursos de poder de que dispõe. Há que salientar o famoso dilema 

Madisoniano6, que está na origem do regime democrático dos Estados Unidos. 

O quarto presidente americano James Madison (1809/1817) via a necessidade  

de se permitir que todas as facções se organizassem e pudessem atuar com 

igualdade de direitos, de acesso, para que  pudessem, a partir daí, umas 

contrabalançando as outras (checks and balances), obter o melhor resultado no 

processo político, mediante a competição e o equilíbrio entre as facções e os 

grupos em disputa. No entanto, esse ideal não foi plenamente atingido e, hoje, 

torna-se muito claro que alguns interesses conseguem de forma mais eficiente 

e mais intensa  fazer prevalecer as suas posições, em virtude da própria 

desigualdade de meios que existe no âmbito do regime democrático e, 

particularmente, de uma sociedade capitalista.7  

Os grupos de interesse tanto são uma ameaça ao jogo democrático 

quanto são a expressão da liberdade. As habilidades, os instrumentos, os 

meios, as capacidades dos diferentes grupos estão distribuídas de forma muito 

desigual no âmbito social, onde até indivíduos podem atuar isoladamente de 

forma mais influente do que os grupos. A solução seria, no âmbito da 

democracia,  que os diferentes grupos de interesse pudessem efetivamente 

exercer o poder de veto, tendo para isto meios de evitar que uma política 

particularmente prejudicial ao conjunto da sociedade, de interesse de um 

determinado grupo ou segmento, possa ser adotada. Desse modo, é imperioso   
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assegurar meios ou canais de acesso de forma mais ampla, mais democrática, 

mais participativa para o conjunto dos grupos, sem que o fator econômico seja 

predominante. 

Ademais, em razão da pluralidade de interesses sociais que os partidos 

políticos não possuem condições de abranger, os grupos de interesse são um 

fator importante na ocupação de vácuos políticos, ainda que sem a legitimidade 

de uma representação eleita. Eles podem ser agentes catalisadores de 

mudança do status quo social, por meio de suas reivindicações e 

conhecimentos. Entretanto, é conveniente salientar que somente em 

sociedades democraticamente organizadas pode-se considerar esse tipo de 

atuação legal. Ter consciência dos diversos interesses que regem a dinâmica 

social e do direito de expressão a respeito do padrão que  cada grupo 

considera mais adequado, assim como a própria questão dos direitos 

humanos, demanda um modelo político que admita a controvérsia, ou melhor, 

que a conceba como natural à evolução social.8 

A teoria dos grupos  é uma abordagem que vem se desenvolvendo no 

âmbito do pluralismo, principalmente a partir da obra de Arthur Bentley (The 

Process of Government - 1908), em que os grupos são vistos definitivamente 

como um elemento central na sociedade. Uma frase muito forte de Bentley é 

que a sociedade não é senão o complexo dos grupos que a compõem, e cada 

um de nós, cada cidadão, cada indivíduo pode participar simultaneamente de 

vários grupos, de várias facções da sociedade, buscando o atendimento de 

interesses específicos. Então esta multiplicidade de grupos e ao mesmo esta 

diversidade na participação  diluem de certa forma a unanimidade ou o controle 

que determinado grupo possa ter sobre o processo decisório.  Bentley afirmava 

com muita propriedade que todos os fenômenos governamentais são 

fenômenos de grupos, que, pressionando um ao outro, moldando-se 

mutuamente, mediavam ajustes. Sendo, portanto, nessa concepção, a 

verdadeira força motriz do processo governamental.  

Na teoria da análise de grupo, a concepção pluralista, particularmente 

nos Estados Unidos, tem influenciado os debates e os estudos a respeito da 

atuação dos grupos de interesse. Essa idéia de poder, disseminada no 
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conjunto da sociedade, em que o grupo de interesse pode atuar tanto isolada 

como conjuntamente, ora convergindo, ora divergindo, ora compartilhando 

certos interesses, é absolutamente claro nesta concepção. O pluralismo é por 

definição um sistema de representação onde um número infinito de grupos 

compete sem interferência ou com um mínimo de interferência direta do 

governo e são autônomos em relação ao Estado. No pluralismo, assim como 

em outras concepções, o estado é a arena de disputa, onde os recursos de 

poder exercidos e utilizados pelos políticos e pelos burocratas são disputados e 

de alguma forma influenciados. Nesse modelo pluralista, o estado arbitra e 

julga a disputa entre os grupos, mas não tenta exercer controle sobre eles.  

Os grupos de interesse nessa abordagem pluralista tem sido o grande 

foco dos estudos no campo da ciência política nos últimos 100 anos, embora a  

análise desse assunto não possa ser centrada na experiência de um país, 

ainda que esse país tenha produzido um conjunto de normas de grande 

importância histórica e com grande impacto no funcionamento de suas 

instituições. A análise deve levar em conta as características do funcionamento 

de cada sociedade.9 No caso dos Estados Unidos particularmente, a atuação 

dos grupos de pressão, dos grupos de interesse se dá no contexto de uma 

organização social centrada na sociedade, mas em outros países como a 

França e eventualmente também no Brasil, a organização social ainda é 

centrada no Estado. O Estado ainda tem uma influência maior sobre a 

definição e a formatação dos próprios canais e dos mecanismos de atuação 

das instituições privadas. Produz-se, assim, uma relação em que os grupos de 

interesse atuam em estreita fusão, de forma dependente até com os programas 

estatais. A complexidade da sociedade civil, particularmente, se manifesta 

através da proliferação desses grupos.10  As disputas se dão dentro da arena 

distributiva principalmente, de grupos que pretendem uma distribuição de 

recursos e entre os grupos de pressão e de interesse que se encontram com 

maior freqüência e com maior intensidade nos sistemas políticos modernos, 

que são os grupos de interesses dos empresários e dos trabalhadores.  

A influência do lobby nas agências governamentais também é um 

assunto que deve ser analisado, à medida que esta relação, no âmbito das 

agências, pode produzir situações de captura mais do que de persuasão. A 
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freqüência e a intensidade dos contatos, o tipo de benefício que é defendido, 

assim como a dependência das próprias  agências governamentais em relação 

àquele interesse, com vistas a se manter e se valorizar no próprio processo 

governamental. As agências governamentais dependem de orçamento para 

poder atuar. E na busca desses recursos, elas podem estabelecer relações 

simbióticas, influindo conjuntamente com o lobby junto ao Congresso, a fim de  

ampliar o montante de valores a que têm direito. O governo às vezes atende às 

pressões do lobby para que certos departamentos, certos órgãos de governo 

tenham mais recursos. O grande desafio é impedir ou dificultar a captura 

dessas agências pelos interesses privados, adotando medidas tais como  

redução dos custos da organização política, facilitando a entrada de mais 

grupos, de forma a estabelecer uma compensação de esforços, os chamados 

countervailing powers. Uma ação de um lado corresponde a uma contra-ação 

de outro lado, permitindo que a maior quantidade de grupos possa atuar no 

nascedouro da política pública, exercendo uma ação de checks and balances e 

uma redistribuição ao acesso político.11  

Ademais, mecanismos tais como a regulação ou a legislação de 

financiamento de campanhas políticas são também bastante freqüentes como 

instrumento de mediação das relações entre grupos e agentes políticos. A 

própria cultura burocrática, o nível de profissionalização das estruturas 

governamentais, a receptividade à atuação dos diferentes grupos de interesse 

são também fatores importantes à forma como se dá a interferência dos lobbies 

nas ações governamentais. Uma cultura voltada a certos padrões de 

comportamento, onde se valoriza o segredo, em que as relações entre os 

burocratas e os grupos de interesses se dão na forma dos famosos anéis 

burocráticos, expõe a sociedade ao desafio de impedir esta forma de 

promiscuidade  com os órgãos governamentais, de modo que mais grupos 

excluídos possam fazer parte desses anéis. Segundo Mattos (2006:2), 

Ocorre que o jogo de relações políticas internas ao Estado não é 

estático. Disputas políticas têm lugar nos canais de circulação de 

poder internos à burocracia estatal. Porém, por serem canais 

poucos públicos e pouco institucionalizados democraticamente, 

apenas determinados atores têm acesso ao jogo de barganha 

político que está na base da ação regulatória do Estado. Forma-
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se o que foi diagnosticado por alguns autores com os anéis 

burocráticos do Estado.12  

Os canais de representação da sociedade possuem certa fragilidade; há 

necessidade de se considerar a multiplicidade de interesses envolvidos. Ainda 

existe o uso do corporativismo como forma usual de ação dos grupos de 

interesse, com vistas a penetrar no poder da burocracia estatal e, com isso, 

ocasionar a emergência de novas  formas de clientelismo engendradas com a 

participação de autoridades, principalmente no tocante a programas sociais.   

Faz-se necessário buscar novas formas de mediação de interesses que 

permita, enfim, introduzir formas pluralistas de superar os problemas derivados 

de arranjos corporativistas, que já não dão respostas às necessidades do novo 

processo democrático. 

No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, temos um sistema 

pluripartidário com sete a oito partidos significativos; cada um deles de certa 

forma servindo a diferentes interesses. É mais fácil fazer com que um partido 

brasileiro defenda a agenda de determinado grupo da sociedade, do que no 

caso norte-americano, em que o bipartidarismo acaba  limitando um pouco a 

atuação dos lobbies, fazendo com que os grupos de pressão tenham  que atuar 

de modo mais estruturado e mais direto na defesa de seus pleitos. A existência 

do voto no sistema distrital abranda significativamente a influência de 

determinado grupo de interesse na circunscrição que se dá a eleição. Aqui, o 

sistema pode propiciar, por meio de campanhas direcionadas, que determinado 

grupo de interesse consiga influenciar de forma mais efetiva a eleição de seu 

representante.  

Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, os parlamentares 

brasileiros podem ocupar cargos no poder executivo por meio de afastamento 

durante o mandato, mas sem a perda dele, o que proporciona aos grupos de 

influência certa permeabilidade junto ao governo. O parlamentar, que é 

eventualmente ligado a um determinado segmento, pode se transformar em 

ministro de estado e defender os interesses daquele grupo. Esta é uma 

fragilidade do nosso sistema que precisa ser considerada. Diversamente do 

que acontece em muitos países e nos Estados Unidos,  o chefe do poder 
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executivo no Brasil tem competência plena para a apresentação de proposição 

legislativa. Por força disso, é o principal ator na definição da agenda 

governamental como também de políticas públicas, o que o torna foco 

privilegiado para o exercício da influência.  Muitas vezes a edição de uma 

medida provisória pelo Presidente da República passa a ser o principal 

interesse de um grupo. Nesse caso, os lobistas investem pesadamente em 

contatos intragovernamentais, para a obtenção do resultado desejado. 

Nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados e o Senado  detêm todas 

as iniciativas legislativas. O Presidente da República não pode enviar nenhuma 

proposição ao Congresso, exceto a proposta orçamentária. Com isso, os 

lobbies se dirigem todos ao Poder Legislativo e lá, portanto, buscam sua 

influência, no sentido de obter as iniciativas que lhes interessam, buscando 

aprová-las ou rejeitá-las. Além disso, o processo é feito totalmente no âmbito 

do Legislativo, e cabe ao Presidente única e exclusivamente o veto integral. No 

Brasil, a accountability dos burocratas (dos servidores públicos) se dá quase 

que exclusivamente junto ao Poder Executivo e muito pouco no Poder 

Legislativo. No sistema político dos Estados Unidos ocorre o oposto: as 

agências prestam contas ao Legislativo  e são chamadas a depor 

rotineiramente em audiências públicas diante das comissões. É uma prática 

absolutamente corriqueira, que propicia oportunidades muito importantes para 

o exercício da influência, em oposição ao que ocorre no caso do Brasil, em que 

praticamente tudo o que é debatido nas audiências já foi acertado 

anteriormente.  

Em tese de doutorado sobre o assunto, Oliveira (2004) divide a atividade 

lobista em quatro tipos: 

a) Privada – escritórios  de lobby ou consultoria; 

b) Institucional – são os departamentos de assuntos corporativos ou 

institucionais das empresas privadas; dedicam-se às relações com as 

diferentes esferas e níveis governamentais 

c) Classista – entidades de classes; tem como objetivo pressionar e 

influenciar os poderes Executivo e Legislativo, com o intuito de 

defender os interesses de seus filiados. 
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d) Público – assemelha-se ao assessor parlamentar; está presente nos 

ministérios, agências reguladoras, autarquias e em outros órgãos 

estatais. Isso acontece porque os órgãos governamentais, às vezes, 

defendem interesses diversos e conflitantes, agindo como grupos de 

pressão na disputa por verbas ou competências.      

Nos Estados Unidos,  o lobby foi regulamentado por lei em 1946.13  Esta 

norma disciplinou a ação dos grupos de pressão, ou seja, a atuação de 

pessoas junto ao Congresso, em razão de interesses que não os político-

partidários, com vistas a influenciar qualquer legislação, desde que 

devidamente registrados.14 Estas exigências permitiram maior visibilidade da 

sociedade em relação aos interesses dos diversos grupos.  Farhat (2007:53) 

cita uma discussão que houve no Congresso Americano a esse respeito: 
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“Muitas pessoas pensam que lobby é coisa ruim. Penso que há aí 

uma interpretação errônea, a qual ainda precisa ser corrigida no 

concernente ao público em geral. Lobby é parte essencial do governo 

representativo e deve ser encorajado e apreciado. Lobistas são, 

freqüentemente, fonte de informação... Se você for independente... 

eles poderão explicar-lhe tudo o que determinado assunto envolve, e 

você pode tomar suas próprias decisões.” (Charles L. Clapp, 

Deputado Americano, apud Farhat (2007)) 

Em 1995, a lei que regulamentou o lobby nos Estados Unidos, aprovada 

em 1946, foi modificada, estabelecendo a atuação dos grupos de interesse não 

só junto ao poder legislativo, mas também no âmbito do governo federal, além 

de regulamentá-la mais detalhadamente em todas as suas formas de atuação. 

 No Brasil, as instituições ainda estão em fase de amadurecimento. Os 

espaços não estão completamente delimitados. O Congresso tem muito pouco 

poder na sua função legiferante. O executivo possui muito mais poder, pois tem 

a faculdade de legislar por intermédio de medidas provisórias e por meio de 

pedido de urgência em projetos de iniciativa do Presidente da República (a 

pauta do Congresso também é comandada pelo executivo).15 Ainda, a decisão 

sobre a interpretação e extensão das leis, muitas vezes, fica a cargo do 

Judiciário, por meio dos tribunais, pela Ação Direta de Inconstitucionalidade - 

ADIN e outras petições de grupos interessados ou individualmente, fenômeno 

conhecido como judicialização da política.16 Na verdade, as instituições 

brasileiras ainda lutam pela sua própria institucionalização. Os partidos 

políticos também trabalham com afinco para adquirir o caráter de instituição. 

Pode-se arriscar que talvez este seja um dos motivos da falta de 

regulamentação do lobby até hoje: não temos ainda o espaço do legítimo e do 

ilegítimo delimitado nas nossas instituições.17  Todavia, podemos afirmar que, 

segundo Saïd Farhat (2007), o lobbying não tem nenhuma relação com as 

seguintes atividades: 

1. Tráfico de influência ou intercâmbio de interesses; 

2. Jogadas escusas; 
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3. Uso de dinheiro para obter favores, tratamento especial, exceções 

às regras gerais. 

 Há uma tentativa do atual Senador Marco Maciel de regulamentar a 

prática do lobby no Brasil desde 1984 (Projeto de Lei do Senado - PLS º 

25/84). Este primeiro projeto nunca foi deliberado pelo Congresso Nacional. Em 

1989, Maciel entrou novamente com o mesmo projeto (sob o nº PLS 203/89), 

tendo sido aprovado apenas pelo Senado. Enviado à Câmara em 1990, até 

hoje não foi votado pelo plenário, apesar de aprovação de requerimento de 

urgência desde 6/12/2001.18  Encontra-se atualmente na Comissão de 

Constituição e Justiça, onde foi considerado inconstitucional, por tratar-se de 

matéria relativa ao Congresso Nacional (ainda não foi votado). A partir da 

decisão de urgência,  a discussão do projeto foi protelada diversas vezes, 

tendo sido paralisada totalmente em 13.03.2003.19 Saïd Farhat (2007) 

considera  que a razão da falta de interesse na regulamentação da atividade do 

lobby são duas:20 

Um projeto muito bom do senador Marco Maciel [PFL] tramita no 

Congresso, mas ele determina alguns pontos difíceis de serem 

aceitos, de um lado pelos Congressistas, que vão depender 

de gastos. De outro pelos os malandros da categoria, que 

fazem as tarefas por debaixo do pano e não tem interesse 

em mudar esse mecanismo (grifo nosso), disse.      

 O projeto de lei do Senador Marco Maciel (DEM-PE) tem muita 

semelhança com o Regulation Lobbying Act de 1946  e suas modificações em 

1995, principalmente quanto ao objeto da norma (prática do lobbying no  

Congresso Nacional), assim como o registro/credenciamento do lobista, a 

prestação de contas e as penalidades no caso de descumprimento da lei.21  

Entretanto, a regulamentação do lobby na administração pública (Executivo) 

não está inserida no projeto de lei de Maciel, mas em outro projeto de lei da 

Câmara, do Deputado Carlos Zarattini, do PT-SP (PL nº 1202/2007).22 Este 

projeto mantém as mesmas características do PLS nº 203/1989 de Maciel, ou 

seja, ênfase no credenciamento, transparência, prestação de contas e 

penalidades. O Deputado, ao justificar seu projeto, suscita o controle das ações 

dos grupos de interesse pela própria sociedade: 



  23 

(...) o desenvolvimento da sociedade civil reclama a 
institucionalização desses mecanismos, sujeitos ao controle da 
própria sociedade. Por isso, em países que há mais tempo se 
preocuparam com a regulação das atividades de “lobby”, os 
instrumentos de controle são rigorosos. No Congresso dos 
Estados Unidos, mais de 3.700 entidades registradas atuam 
regularmente no “lobby”, cadastrando previamente seus 
representantes e prestando contas semestralmente de suas 
atividades, dos recursos que recebem e para que os destinam. 
Veda-se o uso de presentes, cortesias, gentilezas e favores 
para Congressistas como instrumento de “corrupção” e 
asseguram-se meios de tratamento igualitário aos grupos de 
pressão no processo decisório no Legislativo  (retirado da 
justificação do PL 1202/2007).23 

 Em seminário realizado no dia 12/11/2008, em Brasília-DF, o Deputado 
Carlos Zarattini fez alguns comentários acerca de seu projeto de lei os quais 
abaixo reproduzo: 

 “Gostaria de ressaltar a importância do seminário, a relação 
entre o poder público e o interesse privado. Apresentamos um 
projeto que trata da regulamentação da atividade do lobby, 
exatamente para tentar discutir, debater, fazer com esta 
relação se dê da forma mais correta possível, uma forma em 
que a gente possa realmente permitir que os interesses sejam 
explicitados, que a gente supere qualquer possibilidade de 
atividade escusa, corrupção. Eu queria citar aqui uma frase do 
jornalista Carlos Eduardo Lins e Silva, que diz o seguinte: fazer 
lobby é basicamente tentar influir sobre alguém que toma as 
decisões, para que uma decisão específica seja a mais 
favorável possível a uma parte interessada. Essa é uma 
definição bastante ampla. Nós podemos considerar a atividade 
do lobby desde a ação da imprensa, da mídia, que pressiona 
os parlamentares que votem determinada questão. Existem 
movimentos que ocorrem de forma transparente. São ações 
que se dão em relação ao Parlamento, mas também em 
relação ao Executivo e ao Judiciário, à medida que essas 
campanhas são amplas e acabam influenciando nas decisões. 
Quando falamos da regulamentação do lobby, falamos de uma 
regulamentação mais restrita. O aspecto da relação dos 
diversos interesses com o poder público, nas suas várias 
esferas. São interesses que não se manifestam de uma forma 
tão clara, que costumam dar  às leis, às normas e decisões 
benefícios diretos e indiretos. Particularmente nas relações 
entre esses interesses e o poder público temos que ampliar a 
transparência de forma que se separe a possibilidade de sua 
defesa clara da prática do tráfico de influência ou intercâmbio 
de interesses, de jogadas escusas, no uso de dinheiro para 
obter favores, tratamento especial  ou exceções às regras em 
geral ou corrupção simplesmente. Esse projeto procura 
legitimar a atividade do lobby dentro do processo democrático. 
Ele regulamenta a atividade dispondo, por exemplo, primeiro 
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sobre as atividades que são passíveis de regulamentação e 
dessa influência. Por exemplo, decisão administrativa: a gente 
considera decisão administrativa toda e qualquer deliberação 
de agente público que envolva proposição, consideração, 
elaboração, edição, promulgação, alteração ou rescisão de um 
regulamento ou norma de caráter administrativo, ou seja, 
qualquer elaboração de norma, de lei, de decreto, a realização 
de despesa pública ou a sua modificação, a formulação, o 
desenvolvimento, a modificação de uma linha de atuação ou 
diretriz de política ou a sua aprovação ou rejeição. Essas 
decisões administrativas são decisões passíveis de serem 
influenciadas pelo lobby. Definimos o lobby como o esforço 
deliberado para influenciar a decisão administrativa ou 
legislativa em determinado sentido, favorável à entidade 
representativa de grupo de interesse ou de alguém atuando em 
defesa de interesse próprio ou de terceiros ou em sentido 
contrário ao interesse de terceiros. Nós estabelecemos também 
que essas pessoas que exercem a atividade de lobby junto à 
administração pública federal deverão se cadastrar perante os 
órgãos responsáveis pelo controle da sua atuação. Esses 
órgãos deverão estabelecer o seu credenciamento. Outro 
ponto importante, já começamos a discutir qual o caráter desse 
lobby: colocamos aqui que os representantes dessas entidades 
ou desses interesses fornecerão aos dirigentes responsáveis 
subsídios de caráter técnico, documental, informativo, 
instrutivo, ou seja, a atividade do lobby  deve ser uma atividade 
de fornecer subsídios ou defender seus interesses a partir de 
informações, argumentações, num debate realmente técnico e 
nesse aspecto a gente procura definir como o agente público, 
seja no Executivo, seja no Legislativo,  deve ouvir a esses 
interesses. Na hipótese de haver defensores ou opositores 
relativamente à matéria objeto de exame, o órgão  promotor da 
audiência pública procederá de forma que possibilite a 
audiência das diversas correntes de opinião, observado o 
número máximo de 6 expositores, dando-se preferência às 
pessoas físicas e jurídicas credenciadas para exercício da 
atividade de lobby, em caso de haver mais de três entidades 
opositoras ou defensoras que solicitem a sua participação em 
audiência; a  seleção deverá ser feita mediante sorteio de 
todos os solicitantes. A gente estabelece um mecanismo onde 
a pessoa com poder de decisão estabelece um processo de 
audiência pública.  

É defeso à autoridade responsável pela elaboração e relatoria 
de proposta de ato legislativo ou ato normativo em curso de 
elaboração, discussão em ordem do poder executivo, 
legislativo apresentar relatório ou voto diante de grupo de 
trabalho, comissão ou em plenário, sem que, tendo consultado 
ou atendido pessoa física ou jurídica credenciada para o 
exercício de atividades de “lobby”, haja propiciado igual 
oportunidade à parte contrária ao interesse atendido ou 
prejudicado pela matéria em exame”. Ou seja,  a gente abre a 
possibilidade de todos os interesses serem ouvidos pelo poder 
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público. Estabelecemos um artigo acerca da prestação de 
contas da atividade do lobby, ou seja, como isso se daria junto 
ao Tribunal de Contas,  com as despesas sendo 
regulamentadas, todos os recursos que forem utilizados nessa 
atividade e, também, estabelecemos aqui as penalidades, para 
caso o servidor ou agente público se valha de alguma 
vantagem, doação, benefício, cortesia ou presente com valor 
econômico que possa afetar o equilíbrio ou isenção de seu 
julgamento, ou seja, caracterizando suborno ou aliciamento. O 
agente pretende com esse projeto é possibilitar uma 
transparência a esse processo que hoje não existe. Hoje a 
gente sabe que os interesses econômicos ou os interesses de 
qualquer outro tipo se aproximam do poder legislativo ou 
executivo sem nenhuma regra. Nós temos aí o código de ética 
do executivo, que é o máximo que nós conseguimos avançar e 
achamos que é importante haver essa regulamentação. Esse 
seminário permite esse debate, permite que se aprimore esse 
projeto e que possamos, através do debate, no Legislativo, 
chegar a uma lei que regulamente definitivamente o lobby, e 
passe estabelecer uma  experiência nessa forma de atuação e 
logicamente vamos ter muitos aprimoramentos daí para frente, 
mas se não iniciarmos o processo de regulamentação, com 
certeza não vamos poder avançar nesse processo.23 

 Por fim, é importante ressaltar, no que se refere aos modus operandi dos 

lobbies, que temos  diferentes formas de atuação desses trabalhos. Por 

exemplo, as causas normalmente são defendidas junto ao executivo. Os 

grupos são muito organizados, tanto financeira como operacionalmente. 

Adotam estratégias eleitorais diferenciadas, a fim de envolver os agentes 

políticos. Não existe um equilíbrio na atuação dos grupos quando disputam 

temas de uma determinada agenda. Mais freqüentemente a atuação dos 

lobbies é bem sucedida quando se trata de impedir uma mudança ou  

aprovação de uma norma. É mais eficiente na defesa do status quo, do que 

propriamente no sentido de  conseguir novas conquistas, novas vitórias, novas 

alterações na legislação de seu interesse, embora haja momentos de ruptura.  

O lobbying não é apenas um fenômeno global, mas  uma atividade 

legítima que se reveste de interesse público. Por força dessa característica, a 

sociedade e os agentes públicos precisam estar informados  sobre quem está 

envolvido nessas atividades, quem as exercem e  que interesses defendem.  

Os lobbies estão ligados a conceitos como democracia, participação e 

processo de intervenção política. Assim sendo, sua regulamentação é 

conseqüência do jogo democrático. 
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A discussão sobre a função do lobbying na democracia contribui para 

esclarecer, junto à opinião pública,  o verdadeiro papel dos grupos de interesse 

no processo político, diferenciando-o da corrupção ou do tráfico de influência. 

O próprio debate acerca da regulamentação da atividade do lobby pode 

colaborar com essa elucidação, pois compreendendo os meandros políticos, a 

sociedade tem a possibilidade de entronizar tal prática como algo peculiar e 

indispensável a um país democrático, sem olvidar a necessidade do 

estabelecimento de limites éticos para todos os atores envolvidos.  
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NOTAS DE REFERÊNCIA: 

 

1. Há a crença generalizada de que os interesses públicos são mais bem 
defendidos quando se conhecem claramente os interesses privados, 
legítimos, e quem são os seus defensores – sejam eles parlamentares, 
associações ou especialistas de qualquer tipo, que não são nem mais nem 
menos virtuosos que os defensores das chamadas causas populares, 
desprovidas, só na aparência, de qualquer tipo de interesse ilegítimo. 
Governança. Poder do Lobby. Revista Primeira Leitura. Editora Primeira 
Leitura.  Edição nº 26. Pág. 43. 

2. Discute a respeito da tradicional teoria distributivista americana, retendo 
alguns pontos e contrariando outros.  

3. Machado, Fábio Ribeiro. Teoria Informacional e a Organização 
Legislativa: Elementos Constitutivos. Paper da Universidade Federal de 
Pernambuco. Pág. 4 

4. (...) a política interessa na medida em que me afeta de perto, seja com as 
mudanças nas taxas de juros ou com a ameaça de uma moeda única para 
todo o Mercosul. Quando sentem as notícias como “distantes”, esses 
expectadores tendem a diminuir a atenção e a desconsiderar os 
enquadramentos menos correntes.  Aldé, Alessandra. A Construção da 
Política. Democracia, Cidadania e Meios de Comunicação de Massa. 
Editora FGV. Rio de Janeiro. 2004. Pág. 157   

5. Enfim, o lobby é uma representação técnica e especializada de natureza 
muito diferente da representação não especializada proporcionada pelos 
políticos eleitos. Embora o lobista represente interesses especiais, ele é o 
detentor das informações e o portador de conhecimentos técnicos e 
políticos especializados (no sentido do conhecimento dos aspectos técnicos 
de áreas específicas de política) que se mostra não só útil como às vezes 
crucial na definição da legislação e da regulamentação administrativa. 
Graziano, Luigi. Revista Brasileira de Ciências Sociais. O Lobby e o 
Interesse Público. Vol. 12,  nº 35, São Paulo, 1997. 

6. Madison foi um dos escritores de “O Federalista”, livro composto por uma 
série de ensaios que visavam contribuir para a criação da Constituição dos 
Estados Unidos, sendo o art. 10 considerado o mais importante, por 
entender que as facções não devem ser eliminadas, por ferir a liberdade 
intrínseca do ser humano, mas neutralizadas.  
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7. Perguntado por esta mestranda acerca da atuação do lobby dos bancos 

junto ao Governo, o Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas 
Públicas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República, Luiz 
Alberto dos Santos, deu a seguinte resposta: O lobby dos bancos não é 
muito diferente de outras práticas lobistas. Os bancos possuem instituições 
representativas extremamente poderosas, que é o caso da Febraban, e cada 
banco individualmente é um ator importante, com presença forte inclusive no 
financiamento de campanhas; então há parlamentares que tem vinculações 
com o sistema financeiro. Em qualquer economia desenvolvida, o sistema 
financeiro é um ator chave. Nenhum governo deixa de considerar as 
demandas, os interesses do setor financeiro. Muitas vezes, inclusive por 
serem essas demandas muito centradas no próprio interesse, acabam se 
tornando críticas. A desvinculação do sistema financeiro nos Estados Unidos 
não é senão da força que tem esse setor ao longo de décadas, no sentido 
de se evitar uma regulação mais incisiva, tendo em vista o ideal de livre 
mercado. Nós temos tido uma regulação mais firme e mais sólida no sistema 
financeiro e nem por isso deixa de ser, ao longo de décadas, um setor 
lucrativo da economia. Muito raramente, vemos governos enfrentando o 
sistema financeiro, no sentido de  estabelecer restrições ou fazer imposições 
que possam ter uma posição contrária a este setor. 

8. Demais disso, o benefício governamental é patente, pois os funcionários 
responsáveis pelas políticas econômicas acabam recebendo não somente 
esclarecimentos relativos aos problemas enfrentados, mas, acima de tudo, 
subsídios para as tomadas de decisões. Marino Neto, José Ernesto. 
Revista Digesto.  A política econômica do Estado e a iniciativa privada: 
Lobby. Ano XLIV, nº 330, pág. 32. 

9. Opinião do Professor de Ciências Políticas, Clive Thomas, da Universidade 
do Alaska desde 1988; Ph.D. em política americana e política comparativa 
pela Universidade de Londres. Tem desenvolvido relevantes estudos na 
área dos grupos de interesse, matéria objeto de seu curso na graduação. 
Atualmente ele desenvolve uma pesquisa referente à atuação dos grupos 
de pressão na América Latina (opinião expressa no dia 11/11/2008, no 
Auditório da CNTC, da Controladoria Geral da União, no Seminário sobre 
Lobby e sua Regulamentação no Brasil). 
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10. A condição do Estado brasileiro, fustigado por séculos de má gestão 
pública, a absurda máquina burocrática existente, somada à crise da 
representatividade, exigem o necessário fortalecimento da democracia 
participativa, formando o palco ideal para atuação dos profissionais de 
defesa de interesses. (...) A questão cultural também colabora para a 
formação deste cenário, posto que a nação brasileira não se caracteriza 
pelo espírito associativo ou comunitário, principalmente pelo receio do 
brasileiro de que, ao participar mais ativamente das questões diretamente 
políticas, movimentos e organizações, utilizem de sua boa vontade e 
engajamento em prol de interesses encobertos e ilegítimos. Schmidt, 
Marcelo Winch. Revista Jus Navegandi. Lobby: ética e transparência nas 
relações institucionais e governamentais. 12/2007. 

11.O neocorporativismo, ao admitir a institucionalização grupal, também aceita        
que as relações entre os grupos de interesses e o Estado ocorram de forma 
dinâmica, natural, de maneira não linear (autônomas), desenvolvendo-se de 
conformidade com a evolução social. 

    Fica pois evidenciado o caráter pragmático dessa linha de pensamento, que 
aceita a dinâmica e a forma de atuação e interação grupo-Estado como 
decorrente da evolução natural e circunstâncias próprias de cada nação. 
Ferreira, Prof. Wilson Costa. Os grupos de interesse e as decisões. Pág. 
16.  

12.Mattos, Paulo Todescan Lessa. O novo estado regulador no Brasil: 
eficiência e legitimidade. Pág. 2 

13.(...) já em 1935 podemos encontrar um germe do disciplinamento dos 
grupos de pressão perante o Congresso Norte-americano. Na seção 19 da 
Lei de Controle de Companhias Holding de Utilidade Pública daquele ano, a 
permissão para a participação de representantes de “interessados” nas 
audiências públicas da Comissão do Congresso (...). Proposta da 
Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias – ANEOR, para 
disciplinar as relações entre o Congresso Nacional e o Setor Privado. A 
Regulamentação do Lobby no Congresso Nacional. Pág. 19. 

14.A lei americana exigiu que o lobista fosse registrado, informando a pessoa 
para a qual trabalha, o interesse a ser defendido, a legislação que tentará 
influenciar e os gastos a ser despendido pelo lobista. 

15.Das 144 matérias aprovadas este ano, 72 (50%) são de autoria do Poder 
Executivo. Apenas as medidas provisórias corresponderam a 42,36% das 
proposições aprovadas em 2007. Executivo propôs metade das leis 
aprovadas em 2007. Congresso em Foco. Fonte: liderança do Psol  
(Publicada em 15.11.07) 
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16.Judicializar a política (...) é valer-se dos métodos típicos da decisão judicial 
na resolução de disputas e demandas nas arenas políticas em dois 
contextos. O primeiro resultaria da ampliação das áreas de atuação dos 
tribunais pela via do poder de revisão judicial de ações legislativas e 
executivas, baseado na constitucionalização de direitos e dos mecanismos 
de checks and balances. O segundo contexto, mais difuso, seria constituído 
pela introdução ou expansão de staff judicial ou de procedimentos judiciais 
no Executivo (como nos casos de tribunais e/ou juízes administrativos) e no 
Legislativo (como é o caso das Comissões Parlamentares de Inquérito).   
Maciel, Débora Alves e Koener, Andrei. Sentido da Judicialização da 
Política: duas análises. Lua Nova nº 57. 2002  

17.É legítimo que os plantadores do Rio Grande do Sul convidem seus 
representantes para visitarem as vinícolas, a fim de tomar conhecimento de 
suas dificuldades? É ético e moral segmentar sua atuação? Há ainda um 
amplo debate a ser feito pela sociedade a respeito do lobby, principalmente 
no sentido de esclarecer a legitimidade de sua prática. 

18.O senador Marco Maciel vai propor ao presidente da Câmara dos 
Deputados, Arlindo Chinaglia, que o seu projeto de regulamentação da 
atividade de lobby volte à pauta para votação em plenário. O senador disse 
que o projeto de lei (PLS 203/89), que tramita no Congresso há 18 anos, tem 
uma enorme atualidade. Fico pensando que, se esse projeto já tivesse 
sido aprovado, talvez muita coisa que aconteceu na política brasileira 
não teria ocorrido. A afirmação foi feita durante a reunião do Conselho de 
Ética e Responsabilidade Social da ACRJ do dia 17 de julho, sob o tema "A 
Importância da Ética na Regulamentação da Atividade do Lobby”. Marco 
Maciel e a Regulamentação do Lobby (17.07.07). Conselhos Empresariais. 

19.Dados do portal da Câmara dos Deputados (WWW.camara.gov.br) a 
respeito da tramitação do projeto nº 6132/1990. 

20.Regulamentação da atividade de lobby parou na Câmara. Publicação da 
ABRACOM – Associação Brasileira das Agências de Comunicação. 
www.abracom.org.br 
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21.Íntegra do Projeto de Lei do Senador Marco Maciel (DEM-PE): 

 
PROJETO DE LEI Nº 6.132 DE 1990  
        (Do Senado Federal) 
        PLS Nº 203/89 
 

Dispõe sobre o registro de Pessoas Físicas ou Jurídicas 
junto às Casas do Congresso Nacional, para os fins que 
especifica, e dá outras providências. 
 
 (À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação; e à 
Mesa Diretora.) 
 

O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º   As pessoas físicas ou jurídicas que exercerem qualquer atividade 
tendente a influenciar o processo legislativo deverão registrar-se perante as 
Mesas Diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 
 
Art. 2º  As Mesas Diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados 
providenciarão o registro de que trata o artigo anterior, e distribuirão 
credenciais para o acesso a cada uma das Casas do Congresso Nacional, 
regulamentando o modo e limites de sua atuação. 
 
Art. 3º As pessoas físicas ou jurídicas, registradas junto ao Senado Federal 
e à Câmara dos Deputados, deverão encaminhar às respectivas Mesas 
Diretoras, até 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano, declaração dos 
gastos relativos à sua atuação perante aquelas Casas do Congresso, 
discriminando, necessariamente, as importâncias superiores ao valor 
correspondente a 3.000 Bônus do Tesouro Nacional (BTN). 
  
 § 1º Da declaração prevista neste artigo constará, obrigatoriamente, 
quando prestada por pessoas físicas ou jurídicas contratadas por terceiros, a 
indicação do interessado nos serviços, o projeto cuja aprovação ou rejeição 
é defendida, ou a matéria cuja discussão é desejada. 
 
 § 2º Em se tratando de pessoas jurídicas, ou de associações ou 
escritórios de serviço informalmente constituídos, serão fornecidos dados 
sobre a constituição ou associação, sócios ou associados, capital social, 
número e nome de empregados e dos que, eventualmente, estiverem em 
sua folha de pagamento. 
 
 § 3º As pessoas físicas ou jurídicas registradas declararão, além de 
outros/elementos exigidos pelas Mesas Diretoras/do Senado e da Câmara, o 
recebimento de qualquer doação de valor superior ao indicado neste artigo. 
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Art. 4º  As despesas efetuadas fora da órbita do Congresso, por pessoas 
físicas ou jurídicas registradas no âmbito das atividades definidas no art. 1º 
desta lei, também deverão ser declaradas às Mesas Diretoras do Senado e 
da Câmara. 
 
Art. 5º  A omissão nas declarações ou em resposta a indagações da Mesa 
Diretora de qualquer das Casas do Congresso, ou a tentativa de ocultar 
dados ou confundir a fiscalização, implicará, de início, em advertência e, em 
caso de reincidência, na cassação do registro com o impedimento de acesso 
às Casas do Congresso, sem prejuízo do encaminhamento de 
documentação ao Conselho de Administração de Defesa Econômica 
(CADE), para apuração e repressão do abuso de poder econômico, nos 
termos da Lei nº 4.137, de 10 de setembro de 1962. 
 
Art. 6º  Aplica-se, para efeito de caracterização e repressão de atos de 
abusos de poder econômico, o disposto na Lei nº 4.137, de 10 de setembro 
de 1962. 
 
Art. 7º As Mesas Diretoras do Senado Federal e da Câmara, à vista das 
fichas de registro e das declarações prestadas pelas pessoas físicas ou 
jurídicas, providenciando: 
 
 I   -  divulgação de relatório semestral, de acesso público, contendo as 
declarações prestadas pelas pessoas físicas ou jurídicas registradas: 
 
 II - convite para comparecimento, no mesmo dia, hora e local, às 
pessoas físicas ou jurídicas que defendem interesses antagônicos aos de 
outras que tenham marcado comparecimento às Casas do Congresso, suas 
comissões e órgãos de assessoramento, para prestação de esclarecimentos 
ou subsídios. 
 
Art. 8º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
Art. 9º  Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Senado Federal, 17 de dezembro de 1990. 
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22.Íntegra do Projeto de Lei do Deputado Carlos Zarattini (PT-SP): 

 

  PROJETO DE LEI Nº 1202, DE 2007 

(Do Sr. Carlos Zarattini) 

Disciplina a atividade de “lobby” e a 
atuação dos grupos de pressão ou de 
interesse e assemelhados no âmbito 
dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, e dá 
outras providências. 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º. Esta Lei disciplina a atividade de “lobby” e a atuação dos grupos 
de pressão ou de interesse e assemelhados no âmbito dos órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal, e dá outras providências. 
 

Art. 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se: 

I – decisão administrativa toda e qualquer deliberação de agente público 
que envolva: 

a) a proposição, consideração, elaboração, edição, promulgação, 
adoção, alteração ou rescisão de um regulamento ou norma de caráter  
administrativo; 

b) a realização de despesa pública ou a sua modificação; 

c) a formulação, o desenvolvimento ou a modificação de uma linha de 
atuação ou diretriz de política, ou a sua aprovação ou rejeição; 

d) a revisão, a reavaliação, a aprovação ou a rejeição de um ato 
administrativo; 

e) a aposição de veto ou sanção a projeto de lei ou a ato legislativo  
equivalente; 

f) a indicação ou escolha ou a designação ou nomeação de um indivíduo 
para exercer cargo, emprego ou função pública, no âmbito do respectivo órgão 
ou poder responsável pela decisão; 
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II – órgão público decisor, a unidade da Administração Pública Federal, 
de qualquer nível, que seja chefiada por indivíduo dotado de capacidade de 
decisão autônoma; 

III – entidade representativa de grupo de interesse, toda e qualquer 
pessoa jurídica, constituída segundo as leis do País, qualquer que seja a sua 
natureza, que seja dirigida por um indivíduo ou grupo de indivíduos, 
subordinados ou não a instâncias colegiadas, que tenham interesse na adoção 
de determinada decisão administrativa; 

IV – recompensa, toda e qualquer importância, em espécie ou sob a 
forma de bens, recebida ou que possa ser recebida por um agente público, seu 
cônjuge ou companheiro ou quaisquer de seus parentes, colaterais ou afins até 
o segundo grau de entidade representativa de grupo de interesse, ou de 
alguém atuando em defesa de interesse; 

V – presente, todo e qualquer bem ou serviço, ou vantagem de valor 
estimável ou inestimável, que possa ser recebido por um agente público, seu 
cônjuge ou companheiro ou qualquer de seus parentes, colaterais ou afins até 
o segundo grau, de entidade representativa de grupo de interesse, ou de 
alguém atuando em defesa de interesse; 

VI – “lobby” ou pressão, o esforço deliberado para influenciar a decisão 
administrativa ou legislativa em determinado sentido, favorável à entidade 
representativa de grupo de interesse, ou de alguém atuando em defesa de 
interesse próprio ou de terceiros, ou em sentido contrário ao interesse de 
terceiros; 

VII – lobista ou agente de grupo de interesse, o indivíduo, profissional 
liberal ou não, a empresa, a associação ou entidade não-governamental de 
qualquer natureza que atue por meio de pressão dirigida a agente público, seu 
cônjuge ou companheiro ou sobre qualquer de seus parentes, colaterais ou 
afins até o segundo grau, com o objetivo de lograr a tomada de decisão 
administrativa ou legislativa favorável ao grupo de interesse que representa, ou 
contrária ao interesse de terceiros, quando conveniente ao grupo de interesse 
que representa; 
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VIII – dirigente responsável, o indivíduo que tem, ao seu encargo, adotar 
decisão em nome de órgão ou entidade da Administração Pública direta e 
indireta, que possa ser influenciada pela atuação de grupo de interesse ou 
seus agentes. 

Art. 3º. As pessoas físicas e jurídicas que exercerem, no âmbito da 
Administração Pública Federal, atividades tendentes a influenciar a tomada de 
decisão administrativa ou legislativa deverão cadastrar-se perante os órgãos 
responsáveis pelo controle de sua atuação, ao qual caberá o seu 
credenciamento. 

§ 1º No âmbito do Poder Executivo, caberá à Controladoria-Geral da 
União promover o credenciamento de entidades de “lobby”. 

§ 2º Aplica-se o disposto no caput deste artigo, em igualdade de 
condições, às pessoas jurídicas de direito privado e às pessoas jurídicas de 
direito público, e aos representantes de Ministérios e órgãos ou entidades da 
administração federal direta e indireta, bem assim às entidades de classe de 
grau superior, de empregados e empregadores, autarquias profissionais e 
outras instituições de âmbito nacional da sociedade civil no exercício de 
atividades destinadas à defesa de interesses junto aos órgãos do Poder 
Legislativo ou à prestação de esclarecimentos específicos junto a esses órgãos 
e respectivos dirigentes responsáveis. 

§ 3º Cada órgão ou entidade poderá indicar até dois representantes, 
sendo um titular e um suplente, cabendo ao titular a responsabilidade perante o 
órgão ou entidade em que atue por todas as informações ou opiniões 
prestadas ou emitidas pela entidade representada quando solicitadas. 

§ 4º Os representantes fornecerão aos dirigentes responsáveis 
subsídios de caráter técnico, documental, informativo e instrutivo. 

§ 5º Serão indeferidos a indicação e o cadastramento como 
representantes de indivíduos que tenham, nos doze meses anteriores ao 
requerimento, exercido cargo público efetivo ou em comissão em cujo exercício 
tenham participado, direta ou indiretamente, da produção da proposição 
legislativa objeto de sua intervenção profissional. 
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§ 6º Caberá ao órgão competente, na forma do regulamento, expedir 
credenciais, que deverão ser renovadas anualmente, a fim de que os 
representantes indicados possam ter acesso às dependências dos órgãos 
públicos, excluídas as privativas dos respectivos membros ou autoridades 
superiores. 

§ 7º Os credenciados, sempre que se dirigirem a agente público, 
declinarão a entidade que representam ou a cujo serviço estejam atuando. 

§ 8º É obrigatória a participação dos representantes referidos no § 3º, no 
prazo de cento e oitenta dias a contar do deferimento do registro, às suas 
expensas, em curso de formação específico, do qual constarão como 
conteúdos mínimos as normas constitucionais e regimentais aplicáveis ao 
relacionamento com o Poder Público, noções de ética e de métodos de 
prestação de contas. 

Art. 4º É vedado às pessoas físicas e jurídicas credenciadas para o 
exercício de atividades de “lobby” provocar ou influenciar a apresentação de 
proposição legislativa com o propósito de vir a ser contratado para influenciar 
sua aprovação ou rejeição no âmbito do Poder Legislativo. 

Parágrafo único. A infração ao disposto no caput acarretará a cassação 
do credenciamento, sem prejuízo da apuração da responsabilidade criminal, na 
forma da Lei. 

Art. 5º. As pessoas físicas e jurídicas credenciadas para o exercício de 
atividades de “lobby” poderão solicitar aos órgãos da Administração Pública 
Federal dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário a sua participação em 
audiência pública, quando estiverem em fase de elaboração ou discussão 
assuntos relacionados à sua área de atuação. 

§ 1º Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à 
matéria objeto de exame, o órgão promotor da audiência pública procederá de 
forma que possibilite a audiência das diversas correntes de opinião, observado 
o número máximo de seis expositores, dando-se preferência a pessoas físicas 
e jurídicas credenciadas para o exercício de atividades de “lobby” e, em caso 
de haver mais de três entidades opositoras ou defensoras que solicitem a sua 
participação em audiência, a sua seleção deverá ser feita mediante sorteio 
entre todos os solicitantes. 
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§ 2º Na hipótese de serem convidadas para participar de audiência 
pública pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas fora do Distrito Federal, os 
convites deverão ser expedidos, no mínimo, cinco dias úteis antes da sua 
realização. 

Art. 6º. É defeso à autoridade responsável pela elaboração ou relatoria 
de proposta de ato legislativo ou ato normativo em curso de elaboração ou 
discussão em órgão do Poder Executivo ou Legislativo apresentar Relatório ou 
voto diante de grupo de trabalho, comissão ou em Plenário sem que, tendo 
consultado ou atendido pessoa física ou jurídica credenciada para o exercício 
de atividades de “lobby”, haja propiciado igual oportunidade à parte contrária ao 
interesse atendido ou prejudicado pela matéria em exame. 

Parágrafo único. A consulta referida no caput ocorrerá, 
preferencialmente, em audiência conjunta, cabendo à autoridade responsável 
pela mesma definir quanto à sua conveniência e oportunidade. 

Art. 7º. As pessoas credenciadas para o exercício de atividades de 
“lobby” deverão encaminhar ao Tribunal de Contas da União, até o dia 31 de 
dezembro de cada ano, declaração discriminando suas atividades, natureza 
das matérias de seu interesse e quaisquer gastos realizados no último 
exercício relativos à sua atuação junto a órgãos da Administração Pública 
Federal, em especial pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas, a qualquer 
título, cujo valor ultrapasse 1.000 Unidades Fiscais de Referência - UFIR. 

§ 1º Constarão da declaração a indicação do contratante e demais 
interessados nos serviços, as proposições cuja aprovação ou rejeição seja 
intentado ou a matéria cuja discussão seja desejada. 

§ 2º Em se tratando de pessoas jurídicas prestadoras de serviço ou 
entidades sem fins lucrativos de caráter associativo, serão fornecidos dados 
sobre a sua constituição, sócios ou titulares, número de filiados, quando 
couber, e a relação de pessoas físicas que lhes prestam serviços com ou sem 
vínculo empregatício, e as respectivas fontes de receita, discriminando toda e 
qualquer doação ou legado recebido no exercício cujo valor ultrapasse 1.000 
UFIR. 

§ 3º As despesas efetuadas pelo declarante como publicidade, 
elaboração de textos, publicação de livros, contratação de consultoria, 
realização de eventos, inclusive sociais, e outras atividades tendentes a influir 
no processo legislativo, ainda que realizadas fora da sede do Congresso 
Nacional, deverão constar de sua declaração, acompanhadas do respectivo 
relatório de auditoria contábil firmado por empresa especializada ou profissional 
habilitado. 
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§ 4º O Tribunal de Contas da União divulgará relatório dos elementos 
referidos neste artigo até o dia 31 de março do exercício seguinte. 

§ 5º A omissão de informações, a tentativa de omitir ou ocultar dados ou 
confundir importará a cassação do credenciamento, ou a constatação de 
qualquer irregularidade ou omissão nas informações prestadas, acarretará a 
pena de advertência e, em caso de reincidência, a cassação do 
credenciamento, sem prejuízo, quando for o caso, do encaminhamento das 
peças e elementos pertinentes ao Ministério Público para as providências 
cabíveis. 

§ 6º Constatada a ocorrência de abuso de poder econômico, será a 
documentação encaminhada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
para apuração e repressão da ocorrência, nos termos da Lei nº 4.137, de 10 de 
setembro de 1962. 

§ 7º As pessoas referidas neste artigo deverão preservar, pelo período 
de cinco anos após a apresentação da prestação de contas, todos os 
documentos comprobatórios da realização das despesas referidas no § 3º e 
disponibilizá-las, sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas da União. 

Art. 8º. A qualquer momento as pessoas físicas e jurídicas credenciadas 
para o exercício de atividades de “lobby” poderão ser convocadas pelos 
Presidentes das Casas do Poder Legislativo, pelo Ministro de Estado do 
Controle e Transparência e pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, 
para  prestar esclarecimento sobre a sua atuação ou meios empregados em 
suas atividades. 

Art. 9º. Constitui ato de improbidade, sujeito às penas do art. 12, I da Lei 
nº 8.429, de 2 de junho de 1992, a percepção, por servidor público ou agente 
político, de qualquer vantagem, doação, benefício, cortesia ou presente com 
valor econômico que possa afetar o equilíbrio e a isenção no seu julgamento, 
ou que caracterize suborno ou aliciamento, concedido por pessoa física ou 
jurídica que exerça atividade destinada a influenciar a tomada de decisão 
administrativa ou legislativa. 

§ 1º. Até que Resolução do Tribunal de Contas da União fixe o valor 
econômico a ser considerado para os fins do disposto no caput, será 
considerado para tanto o valor correspondente a 500 Unidades Fiscais de 
Referência - UFIR. 

§ 2º. A infração ao disposto neste artigo acarretará a aplicação da pena 
de demissão a bem do serviço público, prevista no art. 132, inciso IV, da Lei nº 
8.112, de 1990. 

Art. 10. Não se aplica o disposto nesta Lei a indivíduos que atuem sem 
pagamento ou remuneração por qualquer pessoa física ou jurídica e em caráter 
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esporádico e com o propósito de influenciar o processo legislativo em seu 
interesse pessoal, ou que se limitem a acompanhar sessões de discussão e 
deliberação no âmbito do Poder Legislativo, ou em órgãos colegiados do Poder 
Executivo ou Judiciário, ou a quem for convidado, em razão de sua atuação 
profissional, prestígio ou notoriedade para expressar opinião ou prestar 
esclarecimentos em audiência pública diante de Comissão ou do Plenário, 
mediante convite público de dirigente responsável. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

23. No entanto: A força do lobby, do dinheiro e dos chamados “interesses 
especiais” exercem hoje em dia uma influência tão fabulosa sobre o 
Congresso que já há especialistas dizendo que é preciso contê-la sob pena 
de comprometer os fundamentos da democracia. 

Como o lobby é regulamentado nos Estados Unidos, os números não são 
obscuros como no Brasil. Na metade dos anos 50, havia 5000 lobistas 
registrados em Washington. Nos anos 70, eram 10.000. Nos anos 90, 
20.000. Hoje, são 35.000 – o que dá quase setenta lobistas para cada 
parlamentar. É por isso, pela força do lobby, que os Estados Unidos dão 
subsídio à lã feita do pêlo de cabra angorá. A história é ilustrativa. O 
subsídio de 100 milhões de dólares anuais começou nos anos 50, quando 
a lã, usada nos uniformes militares, era considerada estratégica. Na 
década seguinte, com o surgimento das fibras sintéticas, o Pentágono se 
desinteressou pelas cabras angorás, mas o subsídio ainda durou mais três 
décadas. Internacional. O voto contra a crise. Revista Veja. Editora Abril. 
Edição 2085 – ano 41 – nº 44, de 5/11/08, pág. 85       
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2.  REGULAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA 

 

  As instituições financeiras devem ser reguladas? A maior parte da 

literatura existente acerca do assunto defende a regulamentação do sistema 

financeiro por órgão do governo, precipuamente pela função dual que os Bancos 

exercem na economia moderna capitalista: criam moedas por meio de 

empréstimos concedidos, afetando a liquidez geral da economia,  e intermedeiam 

recursos, captando-os dos setores superavitários e transferindo-os aos setores 

deficitários.¹ 

  Ao mesmo tempo em que o Banco dinamiza a economia e financia seu 

crescimento, também pode desestabilizá-la. Se por um lado possui função 

pública, quando cria moeda e interfere na condução da política monetária, por 

outro lado são agentes empresariais, que atuam sob a lógica do lucro, assumindo 

riscos que podem gerar conseqüências funestas, não apenas para a instituição 

bancária individualmente, mas para o sistema financeiro como um todo (risco 

sistêmico).  

  A confiança do público em relação ao sistema financeiro é primordial 

para a continuidade do negócio bancário. Portanto, um conjunto de regras 

delimitando a atuação dos bancos, assim como uma competente supervisão 

bancária, fundamentada nessas normas, auxilia a credibilidade do sistema 

bancário pela sociedade. Como salienta Rosa María Lastra (2000, pág.63), 

A confiança será sempre um elemento essencial na área bancária, 

seja com os reguladores enfatizando a proteção da fidúcia no sistema 

como um todo (como no modelo alemão de banco universal) ou de 

depositantes individuais (modelo anglo-saxônico).  A proteção de tal 

“confiança” é geralmente vista como um dever do governo. 

A falta de confiança, mesmo que em um banco individualmente, pode 

acarretar “corrida” do público às instituições financeiras, o que coloca em risco a 

saúde do sistema bancário como um todo. O ideal é prevenir  as ocorrências de 

crise, por meio de regulação e de supervisão bancárias a priori, ainda que, 

historicamente, tenha sido observado que as regulamentações sucedem as 

rupturas do sistema financeiro.²      
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  Não se pode olvidar que a falência de instituições financeiras pode 

acarretar externalidades³ a outros setores econômicos. Tal fato justifica a 

interferência do Banco Central como prestamista de última instância,  vez que a 

injeção de recursos públicos no sistema financeiro pode manter  nível de liquidez 

compatível com o produto interno bruto da economia, evitando processo recessivo 

generalizado. No entanto, tal crença no socorro governamental, quando das 

crises individuais ou sistêmicas, levam, muitas vezes, os Bancos a assumirem 

mais riscos ainda, motivo pelo qual podemos ressaltar  a decisão do governo 

americano ao permitir a quebra do quarto maior banco de investimento do mundo, 

Lehman Brothers, a fim de servir de exemplo ao mercado financeiro dos Estados 

Unidos sobre as possíveis conseqüências da assunção de riscos excessivos.4  

  Os Bancos possuem um papel central na economia capitalista, 

especialmente porque eles são as únicas fontes de recursos da maioria dos 

tomadores, como também em função da gestão do sistema de pagamento. Para 

Goodhart (2005:10), os bancos devem ser regulados e supervisionados devidos a 

quatro principais razões:  

1.  “the pivotal position of Banks in the financial system, especially in 

clearing and payments systems; 

2. the potencial systemic dangers resulting from bank runs; 

3. the nature of bank contracts; 

4. adverse selection and moral hazard associated with the lender-of-

last-resort role and other safety net arrangements that apply to 

banks.” 

Além das razões retromencionadas, ressalte-se a questão da assimetria 

de informação que permeia os bancos e os usuários. Sem dúvida, o setor 

financeiro possui complexidades que tornam sua compreensão difícil ao cidadão 

comum. Mesmo quando as práticas bancárias já estão regulamentadas, a 

inovação dos produtos aliada a novas tecnologias criam diferentes maneiras de 

obtenção de recursos e lucros no mercado, gerando riscos desconhecidos  pelos 

órgãos reguladores. Segundo Corazza (2005;84), 
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A política e as regras de supervisão historicamente sempre 

evoluíram como conseqüência e como resposta às crises. 

Voltadas sempre para trás, para ontem, raramente para hoje e 

nunca para o futuro. Quanto maior a crise, maior o esforço para 

melhorar os procedimentos e salvaguardas para evitar uma nova 

crise. Embora, em teoria, os reguladores se empenhassem em 

melhorar as regras e os supervisores procurassem aperfeiçoar o 

monitoramento, a experiência histórica mostra que os Bancos 

Centrais falham em evitar crises financeiras, concluem esses 

autores.5 

Será que a atual crise americana sobreveio em razão da inovação dos 

produtos bancários? Aparentemente não. Parece resultante da falta de 

regulamentação e supervisão bancárias, como também pela euforia comum entre 

os Bancos quando há excesso de liquidez na economia, o que ocorreu no período 

2004-2007. Ademais, o sistema de proteção às instituições financeiras, como os 

fundos de seguro e  depósitos,  a atuação comumente realizada pelos Bancos 

Centrais no socorro diário a insolvências temporárias, a função de  prestamista de 

última instância em caso de insolvência, de certo modo incentivam os bancos  a 

correrem  maiores riscos, o que é denominado, no jargão financeiro, risco moral 

(moral hazard).6   

Na opinião do diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional - FMI, 

Dominique Strauss-Kahn7, a atual crise americana  possui raízes profundas, ou 

seja,  a expansão do mercado financeiro superou o crescimento da economia 

real, em função da alta complexidade dos produtos bancários. Realmente, não só 

na atual crise, mas em crises bancárias anteriores, observou-se a falta de preparo 

dos órgãos de regulação e de supervisão bancárias para acompanhar as 

mudanças ocasionadas pelo setor financeiro. Assim sendo, os bancos se sentem 

livres para rebaixar critérios de análise de risco, com o objetivo de aumentar 

lucros, sem serem importunados pelos órgãos supervisores. A este respeito, José 

Alexandre Scheinkman, economista e professor da Universidade de Princeton,  

corrobora a falta de regulamentação do setor, a subavaliação de riscos 

importantes por parte das agências de classificação, assim como a assunção de 

riscos excessivos pelos Bancos, como causa da atual crise imobiliária dos 
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Estados Unidos. Afirma, ainda, que os mercados estavam desregulados por 

ideologia:  

O Presidente Bush e o próprio Alan Greenspan (que presidiu o 

Federal Reserve, o banco central americano, de 1987 a 2006) 

tinham uma atitude ideológica contra a regulamentação. Em 

2004, a SEC (Securities and Exchange Comission, equivalente 

à CVM, Comissão de Valores Mobiliários) aceitou que os 

bancos de investimentos adotassem alavancagens muito 

maiores. 

A teoria convencional propõe a desregulamentação do sistema 

financeiro, com base na crença de que os mercados são inerentemente eficientes.  

Rogério Sobreira (2005:61) afirma que mercados perfeitos são aqueles em que 

não há custos de transação, onde a informação é livre e em que os agentes 

possuem expectativas homogêneas, o que, na verdade, não corresponde à 

realidade do mercado bancário, haja vista o alto custo de transação e de 

obtenção de informação, além da desigualdade de participação atinente aos 

diversos tipos de clientes bancários.  

A teoria pós-keynesiana, ao contrário da teoria convencional, acredita 

que as inovações não acarretam um mercado financeiro mais eficiente; ao 

contrário, elas o tornam mais frágil. Rosa María Lastra (2000) confirma tal 

assertiva, pois crê que instrumentos financeiros cada vez mais sofisticados e 

complexos dificultam a fiscalização por parte dos supervisores bancários. 

Saliente-se, ainda, que a iniciativa privada tem maior poder de  arregimentar 

funcionários  capacitados para a área financeira do que o governo, o que  por si 

só já ocasiona um déficit de habilidade entre supervisores e supervisionados.9   

Mercados financeiros desregulados facilitam a aquisição de empréstimos  

a juros mais baixos, uma vez que a ausência de um sistema de proteção rígido 

faz com que captação se torne maior e mais barata,   incentivando o crescimento 

econômico e a concessão indiscriminada do crédito. No entanto, tal procedimento 

aumenta muito a instabilidade do sistema financeiro. Por um lado,  os Bancos 

participam do processo de criação de moeda e influencia a liquidez da economia, 

por outro lado são agentes empresariais, que atuam sob a lógica do lucro, 
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incorrendo em riscos excessivos. Estes dois papéis da instituição bancária 

legitimam o controle estatal. Segundo Giandomenico Majone (2006:79)10  , 

A tarefa mais importante que é delegada a agências reguladoras é 

a correção de falhas de mercado, de modo a aumentar a eficiência 

das transações de mercado. 

  Destarte, o Banco Central tenta delimitar o espaço de atuação dos 

Bancos por meio da emissão de normas que visem assegurar estabilidade ao 

sistema financeiro, a fim de que a busca constante pelo lucro seja realizada de 

maneira adequada. 

The systemic dimension enters because the social costs of 

financial distress, notably in the form of contagious effects, can 

easily exceed the private costs to shareholders, managers, of 

failing institutions. We note that the main concerns lie in the 

banking sector, and we outline why banks are ‘special’ […] 

(Goodhart, 2005)  

  Minsky (1986:250) salienta que, em vários países, os Bancos Centrais 

são dominados pelos próprios Bancos que deveriam fiscalizar. Autoridades 

monetárias sob o domínio do lobby bancário pode ser um dos motivos da falta de 

rigor na fiscalização dos Bancos. Além disso, como os Bancos detêm o controle 

sobre parte dos recursos financeiros e do fluxo de capitais da economia, estes 

exercem influência no processo decisório das políticas governamentais, 

especialmente no respeitante à condução da política econômica, às vezes 

favorecendo alguns segmentos em detrimentos de outros. Consoante Dymski 

(2005:118), 
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 (...) um sistema bancário que oferece muito mais opções para 

aqueles que possuem recursos, enquanto força os sem recursos a 

encontrar uma solução ou a abandonar o sistema financeiro 

formal, torna-se cada vez menos eficiente do ponto de vista social 

e econômico.11  

  Ademais, no caso brasileiro, os recursos financeiros estão concentrados 

junto a poucos Bancos12 , o que os tornam mais influentes na condução das 

políticas governamentais. Acrescente-se, ainda, que esse setor procura adentrar   

outros setores da economia, direta ou indiretamente, de modo a consolidar sua 

hegemonia, por intermédio de seus próprios membros, de familiares, de 

participação acionária, holdings13 etc., o que gera uma complexa rede de poder, 

que influencia políticas públicas. Assim, segundo Ary Minella (2007:105), 

[...} Seu poder sobre os mercados e a sociedade em geral e sua 

capacidade de   instituir valores, de se transformar assim em 

instrumento político e de controlar substantivos fluxos de capitais 

garantem-lhes condições de vetar decisões de regulação 

pública, relativizar o poder do Estado e afetar a economia de 

diversos países (Portugal Júnior, 1994, p. 55-56). Os bancos que 

atuam no Brasil não são diferentes. Eles estão inseridos, ou 

mesmo o constituem, no núcleo central de grupos econômicos 

cujo papel é determinante em questões econômicas e políticas 

da maior relevância. 

  Ainda não se pode olvidar que, por meio do financiamento de 

campanhas políticas, ou pela própria participação de banqueiros diretamente no 

setor público, os bancos garantem a manutenção de seu “status quo” e 

redirecionam as políticas públicas, com vistas a articularem seus interesses.  

O surgimento dos Bancos Centrais, em sua maioria, se relaciona às 

sucessivas crises bancárias. Pode-se salientar que sua maior função foi a de 

socorrer bancos com problemas. Tal missão, ao tempo em que tranqüiliza o 

usuário quanto à segurança do resgate dos recursos aplicados, incentiva as 

instituições financeiras a serem mais agressivas em seus negócios, aumentando 

a possibilidade de mais turbulências a longo prazo.14    
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  À medida que as instituições públicas amadurecem, como aquelas de 

países com longa tradição democrática,  o que não é  nosso caso (possuímos 

democracia recente, entrecortada por períodos autoritários), mais há possibilidade 

do Banco Central se tornar independente15. Com um Bacen afastado da 

ingerência política16, especialmente em relação à política monetária, torna-se 

maior seu poder de regulamentar os Bancos, com utilização de critérios 

estritamente econômicos,  pois seu propósito principal seria a contenção da 

expansão excessiva da liquidez na economia (ou irrigação, no caso de escassez 

de recursos). Logo, um Banco Central Independente torna-se responsável 

essencialmente pela estabilização dos preços por meio da condução da política 

monetária. Segundo Rosa María Lastra (2000:46),  

(...) Um  Banco Central Independente, por outro lado, deveria se 

submeter somente a consultas não vinculantes com o governo 

na conduta de suas políticas.   

  Não se pode deixar de registrar que a independência do Banco Central, 

com vistas à consecução de resultados eficientes, deve estar ancorada em  

ambiente de transparência, ou seja, seus procedimentos devem estar sujeitos à 

prestação de contas a algum outro órgão governamental. A falta desse 

entrelaçamento obscurece a essência democrática; é como se fosse possível a 

existência de um poder isolado dentro de outro poder. É importante haver um 

controle externo, a fim de dar autenticidade às decisões técnicas e legais  da 

autoridade monetária. No caso brasileiro, o Bacen possui independência 

operacional, concedida pelo atual Presidente Lula, mas isso não consta de 

nenhuma lei, o que gera incerteza quanto à duração dessa autonomia. 

  As crises bancárias, de um modo geral, provocam um debate a posteriori 

em torno de suas causas e, comumente, o resultado é uma maior regulamentação 

do setor. O americano Norman Gall, diretor executivo do Instituto Fernand Braudel 

de Economia Mundial17, diz que o mercado financeiro deve ser regulado: 
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 É preciso livrá-lo de atividades perigosas e frívolas, como a 

secutirização irresponsável e a proliferação cancerosa de 

derivativos exóticos. Os contratos de derivativos que podem ser 

implementados devem ser limitados a instrumentos 

padronizados, comercializados em bolsas de compensação 

reconhecidas que assumam a responsabilidade pela execução 

final dos contratos. 

  Em que pese o contágio que as crises bancárias provocam nos 

mercados financeiros internacionais, a regulação normalmente é voltada para a 

instituição financeira individualmente. Realmente a desconfiança do público 

oriunda de apenas uma instituição financeira pode ocasionar uma “corrida” aos 

bancos (risco sistêmico), e  o fator preponderante para tal comportamento do 

usuário bancário é a assimetria informacional. Sem informação confiável, o cliente 

tende a se proteger, sacando todo recurso disponível.  Por este motivo, o principal 

escopo da atividade reguladora é a liquidez dos depósitos. Entretanto, segundo 

Fernando Cardim (2005:129), o próprio foco nos depósitos à vista faz com que os 

bancos desenvolvam outros produtos, a fim de furtar-se à regulação18, vez que o 

processo de normatização é reativo aos fatores que originam uma crise.  A 

inovação dos produtos e serviços bancários requer maior aprimoramento da 

norma regulamentadora, em razão do acirramento da concorrência, o que pode 

resultar em instabilidade financeira. Também, as próprias mudanças que ocorrem 

na economia exigem o acompanhamento normativo do órgão regulamentador.  

  Mesmo com todo aparato regulatório, de fiscalização e de segurança 

financeira, pode-se ainda incorrer em risco moral. Excesso de confiança no auxílio 

do governo pode implicar maior assunção de operações de alto risco, como 

também ocasionar displicência por parte dos depositantes, quanto à conduta do 

setor bancário. É conveniente salientar que a regulação não protege os clientes 

contra  toda espécie de possibilidade de perda financeira. Goodhart (2005:14 e 

15) adverte que:  
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This is the moral hazard of regulation: regulation itself creates 

the image that less care need to be taken. (…) The degree of 

regulatory intensity that removes all possibility of failure would 

almost certainly be excessive, in that the costs would outweigh 

the benefits.  

  A desregulamentação do mercado financeiro mundial pós-depressão de 

1929 e suas conseqüências foram observadas por muitos países, em razão do 

ressurgimento das crises bancárias, impulsionadas pela falta de controle dos  

fluxos financeiros de natureza puramente especulativa. Era necessário averiguar 

se tal movimento de capitais ocasionava o aumento/diminuição do gasto 

agregado na economia, prejudicando algum setor produtivo específico por falta de 

recursos.  

  Nos anos 80, vários países implementaram políticas neoliberais que 

permitiram o surgimento de outros concorrentes nos sistemas financeiros sem 

critérios pré-definidos. Consentiram, também, a ampliação das atividades 

bancárias sem restrições, o que estabeleceu uma concorrência no estilo 

clássico19. Grande parte dos países buscou suprimir o controle quantitativo do 

crédito, os juros máximos cobrados sob depósito e a limitação da atividade 

financeira. Uma das conseqüências da política neoliberal foi o predomínio do 

capital financeiro sobre o capital produtivo.   

  Com a desregulamentação, os bancos exacerbaram a competição por 

meio de operações mais arriscadas, que garantiam retorno maior, mas que 

colocava o sistema financeiro em perigo. Maria Cristina Penido de Freitas20 afirma 

(2005:37 e 38): 

[...} a prática do liability management  e o desmantelamento dos 

sistemas de controle das taxas de juros introduziram a 

concorrência via preços no sistema bancário, provocando a 

elevação dos custos de captação dos bancos e a diminuição 

significativa das margens. O problema de risco moral associado 

à intervenção do banco central como prestamista de última 

instância contribuiu igualmente para a assunção excessiva de 

risco pelos  bancos, sobretudo os de grande porte, que se 

beneficiavam da doutrina too big to fail. 
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Conforme Robert Shiller (2008:119), 

 É fundamental, contudo, que a regulação não seja inimiga do 

capitalismo. A chave para o sucesso econômico de longo prazo 

é a confiança no funcionamento dos mercados. Os legisladores 

têm de nutrir simpatia pelo empreendedorismo, têm de 

compartilhar dos sentimentos e aspirações de quem deseja 

produzir, para que as regras ajudem, em vez de sufocar.21 

 Se por um lado a livre concorrência tem ocasionado crises bancárias ao 

longo da história, a extrema regulação e supervisão podem engessar a 

consecução de resultados saudáveis pela instituição financeira, estimulando 

práticas mais arriscadas do que se inexistissem medidas de proteção.  

 Em que pese a regulamentação preventiva recair no âmbito  nacional, há 

muito que a inovação financeira e tecnológica ultrapassou suas barreiras. A 

desobstrução das fronteiras pecuniárias garantiu a livre movimentação de 

capitais e mercadorias, resultando na possibilidade de risco sistêmico em nível 

mundial. De certa forma, esta realidade chamou a atenção dos países para a 

necessidade de se coordenar um tipo de supervisão internacional no sistema 

financeiro.  Rosa María Lastra (2000:133) admoesta: 

(...)  a lei bancária internacional não é livre do eterno problema 

do Direito Internacional: sua exeqüibilidade efetiva. As “regras” 

adotadas pelo Comitê da Basiléia de Supervisão Bancária (...) 

são somente vinculantes à medida que incorporadas à legislação 

nacional. 

 Ainda em resposta a crises bancárias internacionais (falência do Banco 

alemão Bankhaus I.D. Herstatt e do norte-americano Franklin National Bank), 

foi criado o Comitê da Basiléia de Supervisão Bancária em 1974, com o intuito 

de regulamentar prudencialmente as transações bancárias em nível mundial. 

Embora as decisões do Comitê não tenham força de lei internacional, ele se 

tornou um balizador para a regulamentação bancária entre países.22 Assim 

como o órgão de regulação nacional, seu objetivo principal  é primar pela 

estabilidade do sistema financeiro internacional e pela criação de um ambiente 

concorrencial mais justo. 
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As normas emanadas do Comitê da Basiléia não são imperativas e nem 

poderiam ser de fato, uma vez que cada Estado possui realidades e 

especifidades próprias, além de aspectos legais diferenciados. Sem prévia 

adequação, a aplicação das normas do Comitê pode gerar mais instabilidades 

financeiras e econômicas, do que pacificação dos conflitos internacionais. O 

Banco Central do Brasil têm por hábito conciliar as regras da Basiléia, 

paulatinamente, por meio de resoluções, circulares, comunicados e outros.23  

 Rosa María Lastra (2000:137) acredita que o Comitê da Basiléia seria o 

órgão ideal para harmonizar as normas bancárias, com vistas à sua posterior 

execução pelos países. A meu ver, há dificuldades grandes a serem 

ultrapassadas, a fim de que haja um órgão supranacional com este poder, em 

razão, essencialmente, de nacionalismos exacerbados, aspectos de soberania, 

culturais, econômicos, legais e outros. Entretanto, em função da atual crise 

mundial das hipotecas (subprime), talvez esse seja o melhor momento para tal 

debate.  Há uma tendência política, econômica, institucional dos países em 

incrementar a regulamentação e a supervisão bancárias. Existe uma crítica 

internacional generalizada quanto à atuação irresponsável dos bancos e dos 

governos na condução do negócio bancário (uma das tempestades bancárias 

européias vem dos derivativos americanos24).  

 De acordo com Polanyi25, a economia de mercado só existiu em parte 

durante o século XIX, e nenhuma outra sociedade anterior a este período 

vivenciou tal sistema. Mesmo no séc. XX, segundo o referido autor,  existiu 

poucas possibilidades de sobrevivência de economias liberais como esta, 

oriunda da Revolução Industrial. Enquanto houve terra, dinheiro e trabalho em 

abundância, os princípios econômicos liberais lograram êxito. A partir do 

momento em que sucederam ameaças à livre aquisição destes bens 

(escassez), a sociedade passou a exigir um sistema de proteção, visando 

preservar seu auto-interesse26. Atualmente, a economia da maioria dos países  

vive sob amparo dos respectivos governos, por meio de concessão de 

subsídios, de aumento/diminuição de taxas alfandegárias, dos órgãos 

internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, da isenção de 

impostos, etc. A própria existência do capitalismo teve que ser protegida das 
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conseqüências do mecanismo de mercado ilimitado. Bill Emmot (Revista 

Exame, edição 929, pág.54) comenta: 

Os mercados podem ser melhores que os governos na alocação 

de capital, inventando tecnologias e interpretando as 

preferências das pessoas, mas quando existe uma crise 

somente os governos têm recursos suficientemente grandes 

para organizar uma solução.  

As análises acerca da regulamentação das instituições financeiras se 

posicionam a favor da não-liberalização dos mercados financeiros, não só 

pelas características públicas e privadas inerentes à atividade bancária, mas 

também pelos comportamentos observados nas sucessivas crises. Assim 

sendo, é importante ressaltar a seguinte observação: 

Um episódio de liberalização financeira e inovação, seguido de 

um período de expansão econômica com significativa mudança 

no padrão de empréstimos bancários (em muitos casos 

relacionados com o setor imobiliário), tem sido geralmente o 

antecessor das crises bancárias recentes. (Lastra, 2000:117) 

 Este capítulo analisou a questão da necessidade, ou não, de 

regulamentação da atividade bancária. Pode-se inferir que o setor bancário 

deve ser regulamentado, conforme o posicionamento da quase totalidade dos 

autores citados, em função da própria imperfeição da economia de mercado, 

como também pelas externalidades que os Bancos podem causar a outros 

setores, em caso de falência. Todavia, as normas não podem ser excessivas a 

ponto de prejudicar a condução do “negócio” bancário, nem tampouco seguir 

puramente o caminho liberal, da autorregulação, sem nenhuma interferência 

governamental. Os bancos precisam submeter-se à regulação e à supervisão 

bancárias, porque possuem características diferentes das outras   empresas, e 

seu comportamento intervém na economia em geral. Eles não se beneficiam ou 

sofrem as conseqüências por boa ou má gestão sozinhos.27 Toda a economia, 

inclusive em nível mundial, pode ser prejudicada pela assunção de riscos 

excessivos por parte desse setor, a exemplo das conseqüências 

experimentadas pela comunidade internacional, decorrentes da atual crise 

financeira mundial. Assim sendo, os governos não podem se eximir da 
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responsabilidade  pela estabilidade e solidez do sistema financeiro, uma vez 

que o bem-estar da sociedade está acima dos interesses do setor bancário.28  

 O objetivo desta análise é responder previamente, em que pese a 

amplitude desse debate, possíveis questionamentos que advirão do escopo 

deste estudo, ou seja,  da influência da política sobre a Resolução 3.518, que 

trata das tarifas bancárias, tais como: Por que o próprio mercado financeiro não 

delibera acerca das tarifas bancárias? Por que as tarifas bancárias são 

regulamentadas pelo Banco Central e pelo poder legislativo? O usuário dos 

bancos não poderia escolher facilmente bancos que ofereçam tarifas mais 

baratas? As respostas a tais questionamentos são ilações dessa discussão e 

do próximo capítulo. 
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NOTAS DE REFERÊNCIA  

 

1.  Os Bancos captam recursos do público, a fim de mantê-los em 

segurança e disponível para saque. A experiência da custódia 

demonstra, entretanto, que não há necessidade da manutenção de 100% 

dos depósitos bancários, vez que os valores não são solicitados por 

todos seus detentores ao mesmo tempo. Ainda que alguns saquem seus 

numerários, outros depositam. Assim sendo, as instituições financeiras 

garantem um encaixe monetário para as solicitações diárias de retirada 

dos depositantes; o restante, os bancos   emprestam parte dos depósitos 

aos seus clientes e também a outros Bancos, sob cobrança de taxa de 

juros, o que gera mais dinheiro no sistema bancário, via depósito.  

2. No Reino Unido, por exemplo, a alteração de auto-regulamentação para 

regulamentação legal no campo de serviços financeiros ocorreu fruto de 

uma série de crises: a promulgação da lei bancária de 1979 seguiu-se à 

crise secundária de bancos, e a Lei Bancária de 1987 foi promulgada 

após a falência bancária de Johnson Matthey. Lastra, Rosa María. 

Banco Central e Regulamentação Bancária. Belo Horizonte. Livraria 

Del Rey Editora Ltda. 2000, páginas 63 e 64. 
3. Comentário acerca da atual crise americana: Os reflexos no Brasil já são 

sentidos. Primeiro, na queda acentuada do preço das ações e na alta do 

dólar, cuja cotação voltou a superar 2 reais pela primeira vez desde 

agosto de 2007. Mas uma nova onda de contágio – e mais perigosa, se 

agravada – é a contração drástica do crédito externo. A torneira fechada 

dos bancos americanos e europeus já reduziu a liquidez no sistema 

bancário do país. Os empréstimos para as empresas e para as pessoas 

já ficaram mais caros em relação ao começo do ano, e os prazos 

diminuíram. Economia. O Inferno são os outros. Revista Veja, São 

Paulo, Editora Abril, Edição 2081 – ano 41 – nº 40, de 08/10/08, pág. 

116. 
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4. Na crise do Lehman Brothers, as autoridades de Washington também 

procuraram a todo custo evitar o pior desfecho, tentando encontrar nos 

últimos dias um comprador para o Banco (...). Por sua própria natureza 

de operação, os fundos de hedge mais agressivos seriam os primeiros a 

se candidatar a uma compra do porte do Lehman Brothers. Fariam um 

bom dinheiro encampando um ativo a preço de liquidação e, ao mesmo 

tempo, ajudariam a apagar o incêndio na economia. Desta vez, porém, 

os bombeiros ficaram sem água. Eles não fizeram um lance sequer, pois 

o governo americano não ofereceu um lastro para garantir as perdas 

provocadas por surpresas desagradáveis que pudessem surgir nos 

balanços futuros do Lehman. “O tesouro americano entendeu que jogar 

roleta-russa com o sistema era a melhor opção.” (...) A maioria dos 

analistas parece apostar na primeira opção e julgou importante que o 

governo americano comece – ainda que cautelosamente – a fazer com 

que os excessos cometidos no passado sejam pagos, como no caso do 

Lehman. (...) “No curto prazo, a decisão do Tesouro americano de não 

socorrer o Lehman pode gerar turbulências, mas, no médio prazo, a 

decisão é salutar”, diz o economista José Alexandre Scheinkman, da 

Universidade Princeton. “Boa parte do que vivemos hoje decorre da 

decisão no passado de socorrer quase todos os bancos com problemas”. 

Capa Crise Global. Pânico, prejuízos e descontrole em Wall Street. 

Revista Exame, São Paulo, Edição 927, Ano 42, nº 18, de 24.09.08, 

págs. 25 e 26.  
5. Corazza, Gentil. Regulação Financeira e Bancária. Editora Atlas. 2005. 

São Paulo, Pág. 84.    

6. Esse risco moral, no caso específico, consiste na tendência de 

comportamento dos agentes financeiros de tanto mais se arriscarem 

quanto maior for o aparato de proteção colocado à sua disposição. 

Coaduna-se com a máxima de que se o salvamento é automático e 

independe do risco, maior é a vontade de arriscar-se. Turczyn, Sidnei. O 
Sistema Financeiro Nacional e a Regulação Bancária. Editora Revista 

dos Tribunais. São Paulo. 2005. Páginas 73 e 74. 
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7. Especial, Henry e Ben no escuro. Revista Veja, São Paulo, Edição 2080, 

ano 41, nº 39, de 01/10/08, pág. 68 e 69. 
8. Economia, Vida e Morte das Bolhas. Revista Veja, São Paulo, Edição 

2081 – ano 41 – nº 40, de 08/10/08, pág.122.   
9. Os preços dos ativos, assim como seus riscos, variam ao longo do 

tempo. Apesar de ser fato óbvio, sua modelagem é complexa e 

normalmente exige nível avançado de conhecimentos matemáticos e 

estatísticos, principalmente os referentes aos estudos das chamadas 

séries de tempo. Filho, Armando Mellagi. Ishikawa, Sérgio. Mercado 

Financeiro e de Capitais. Editora Atlas. São Paulo. 2007. Pág. 305.  
10. Do Estado Positivo ao Estado Regulador. Causas e Conseqüências da 

Mudança no Modo de Governança. Regulação Econômica e 
Democracia. O Debate Europeu. Editora Singular. São Paulo. 2006. 

Pág. 79. 
11. Dymski, Gary. Regulação Financeira e Bancária. Editora Atlas. 2005. 

São Paulo, Pág. 118.    
12. Foram selecionados os dez maiores bancos privados, segundo o volume 

das operações de crédito em dezembro de 2005, conforme dados do 

Banco Central do Brasil (2006): Bradesco, Itaú, ABN Amro, Unibanco, 

Santander, HSBC, Citibank, Safra, Votorantim e BankBoston. Em 

conjunto, esses bancos controlaram, em 2005, 48,65% do volume total 

das operações de crédito e 32,55% dos títulos e valores mobiliários de 

todo o sistema financeiro. Quatro são bancos privados nacionais, um é 

classificado como associado ao capital externo (Unibanco) e dos demais 

constituem grandes instituições financeiras estrangeiras, ou seja, entre 

os dez maiores bancos privados do País, cinco são estrangeiros.  

Maiores bancos privados no Brasil: um perfil econômico e sociopolítico. 

Revista Sociologias, Porto Alegre, Ano 9, nº 18, jul./dez. 2007, p. 109. 
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13. Ano 2005 (...)  a holding Itaúsa (grupo Itaú) controlava empresas dos 

ramos de madeira, móveis, papel, informática, química e petroquímica, 

algumas das quais estão entre as maiores de seus respectivos ramos. O 

Banco Safra faz parte de uma rede internacional de empresas 

controladas pela família Safra ou nas quais esta tem participação 

acionária, compreendendo atividades bancárias, de telecomunicações, 

de produção de papel e celulose e de pecuária. O Banco Votorantim está 

inserido em um dos maiores grupos industriais do país, cujas atividades 

incluem metalurgia, siderurgia, papel, celulose, química, petroquímica, 

materiais de construção e decoração, energia elétrica, alimentos e 

agricultura (...) Maiores bancos privados no Brasil: um perfil econômico e 

sociopolítico. Revista Sociologias, Porto Alegre, Ano 9, nº 18, jul./dez. 

2007, p. 111 e 112.  
14. Na manhã da última quarta-feira, seis dos principais bancos centrais do   

planeta executaram uma ação inédita. Liderados pelo Federal Reserve (o 

FED, banco central americano), eles fizeram uma redução coordenada 

em suas taxas de juro. Foi o mais recente esforço dos Estados Unidos e 

da Europa na tentativa de reavivar os mercados financeiros e 

desbloquear as linhas de crédito entre o bancos, artérias fundamentais 

no sistema financeiro que irrigam  empréstimos em todo o planeta.  

Especial. Um Perigo em Cada Curva. Revista Veja. Edição 2082 – ano 

41 – nº 41, de 15/10/2008, pág.110.   
15. Rosa María Lastra (2000) comenta que alguns autores sustentam a idéia 

de  que um Banco Central Independente teria sentido apenas em países 

industrializados, com desenvolvimento de mercados de capitais, em 

razão do financiamento das despesas do governo, que poderiam ser 

realizadas pelo incremento destes mercados. Já os países  em 

desenvolvimento necessitariam de capital externo para desenvolver os 

mercados de capitais e do financiamento do Banco Central.  

16. Embora um setor financeiro concentrado, como o nosso, aumente muito 

o poder dos lobbies. 
17. A cavalaria salvou o dia. Revista Veja. Edição 2079 – ano 41 – nº 38, de 

24/09/08, pág. 131   
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18. Dentre os novos instrumentos financeiros que surgiram se podem citar a 

securitização (por meio da qual os bancos buscam formas menos 

arriscadas de concessão de empréstimos, passando a fazê-lo mediante o 

recebimento de títulos lastreados em outras operações) e (...).  Turczyn, 

Sidnei. O Sistema Financeiro Nacional e a Regulação Bancária. 

Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2005. Pág. 351 
19.  De acordo com Lopes e Rosseti (1992:175): No modelo clássico, a 

economia opera sempre a pleno emprego. O livre funcionamento das 

forças de mercado traz sempre e necessariamente a economia para o 

ponto em que se atingem as máximas possibilidades de produção (ponto 

de pleno emprego). Desde que funcione, sem quaisquer intervenções 

restritivas, a “mão invisível” nos mercados, imaginada por Adam Smith e 

elegantemente materializada nos modelos de concorrência perfeita, não 

devem jamais ocorrer fenômenos indesejáveis como o subconsumo, a 

superprodução, as crises e o desemprego em massa.    

20. Racionalidade da Regulamentação e Supervisão Bancária: Uma 

Interpretação  Heterodoxa. Regulação Financeira e  Bancária. Editora 

Atlas S.A. 2005. São Paulo. Páginas 37 e 38  

21. Especial. Deixemos de lado as mitologias de esquerda e direita. Revista 
Veja. Edição 2082 – ano 41 – nº 41, de 15/10/2008, pág. 119. 

Comentários do Professor Robert Shiller,  da Universidade de Yale, que 

publicou o livro Exuberância Irracional, sobre as bolhas financeiras. 

22. Na manhã da última quarta-feira, seis dos principais bancos centrais do   

planeta executaram uma ação inédita. Liderados pelo Federal Reserve (o 

FED, banco central americano), eles fizeram uma redução coordenada 

em suas taxas de juro. Foi o mais recente esforço dos Estados Unidos e 

da Europa na tentativa de reavivar os mercados financeiros e 

desbloquear as linhas de crédito entre o bancos, artérias fundamentais 

no sistema financeiro que irrigam  empréstimos em todo o planeta. 
(acerca da atual  crise Americana). Especial. Um Perigo em Cada Curva. 

Revista Veja. Edição 2082 – ano 41 – nº 41, de 15/10/2008, pág.110.  
23.   Exemplos de documentos emitidos pelo Comitê da Basiléia:  
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1. Principles of the Supervision of Bank Foreign (1983): sugere a 

divisão de responsabilidade na supervisão de bancos estrangeiros 

entre o país de origem do banco e o país receptor. 
2. Core Principles for Effective Bank Supervision (1997): ressalta 

que os principais riscos da atividade bancária são: risco 

operacional, risco de crédito, risco país, risco legal, risco de 

mercado, risco de taxa de juros e risco de liquidez. Possui 25 

princípios para uma supervisão bancária eficaz. 
3. Framework for Internal System in Banking Organizations 

(1998): estabelece 13 princípios eficazes de controle interno para 

uma instituição financeira relacionando gestão de riscos, metas e 

processos. 
4. A New Capital Adequacy Framework (1999): documento que 

propõe novos padrões para o Acordo de Capitais de 1988. 
Dados retirados de: Filho, Armando Mellagi. Ishikawa, Sérgio. 

Mercado Financeiro e de Capitais. Editora Atlas. São Paulo. 

2007. Páginas. 229 a 231.  

24.  Por meio do site do Banco Central do Brasil, podemos visualizar como é 

feita a recepção e a implementação das normas emanadas do Acordo da 

Basiléia II: WWW.bc.gov.br, Legislação e Normas, Basíléia II e Estrutura.  
25. Olhar Global. Bill Emmott. Revista Exame. Edição 929, Ano 42, nº 20, de 

22/10/2008. 
26. Polanyi, Karl Paul. A grande transformação. As origens da nossa 

época. Editora Campus. Rio de Janeiro. 2000.  Seu livro enfatiza a tese 

de que foi a economia de mercado que arruinou a sociedade capitalista e 

não a busca recorrente pelo lucro, que caracteriza esse tipo de sistema 

econômico. 
27. O Banco Central moderno foi, de fato, um artifício desenvolvido 

basicamente com o propósito de oferecer proteção e sem ele o mercado 

teria destruído seus próprios filhos, as empresas comerciais de todos os 

tipos. (Polanyi, 2000:228) 
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28. Os governos aceitam a responsabilidade pela condução da política 

monetária, influenciando a oferta de dinheiro, o nível e estrutura das 

taxas de juros e disponibilidade do crédito. Devido à função especial dos 

depósitos à vista, como maior componente da disponibilidade financeira, 

os bancos estão sujeitos a maior regulamentação que outras instituições 

financeiras, cujas obrigações não são tecnicamente “dinheiro”. (Lastra, 

2000:65)  
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3.   RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL  Nº 3.518 – TARIFA 
BANCÁRIA 

 

 Por que os Bancos possuem tanto poder no capitalismo 

contemporâneo? O poder dos Bancos é oriundo precipuamente do controle que 

exerce sobre o montante de recursos colocados à disposição dos diversos 

setores da economia, assim como em razão do domínio do fluxo desses 

recursos.  Esse controle de grande parte do capital circulante na economia por 

parte das instituições financeiras permite maior influência junto ao governo no 

tocante às decisões acerca das políticas públicas, como também em relação 

àquelas que se referem à própria condução do setor bancário como empresa 

participante do sistema capitalista, cujo interesse traduz-se na consecução do 

maior lucro possível.1     

 Depois da implantação do Plano Real, a partir de julho de 1994,  a  

inflação brasileira foi reduzida drasticamente (de 184,23% a.t. para 7,66% a.t. – 

início e fim de 1994). À época, acreditava-se que os bancos possuíam custos 

muito elevados, especialmente com pessoal e com o expressivo número de 

agências, e teria dificuldade em manter o status quo sem a receita inflacionária 

(floating).2 Todavia, o sistema bancário rapidamente se adaptou à nova 

realidade, passando a se financiar com o aumento da concessão do crédito e 

com a receita de serviços, por intermédio da cobrança de tarifas. 

 O período pós-real resultou em drástica diminuição do número de 

instituições financeiras, devido à falta de competitividade de alguns bancos   no 

sentido de se manter lucrativo em ambiente de estabilidade econômica. Por 

esta razão, o Banco  Central permitiu  a entrada de bancos estrangeiros no 

mercado nacional,  com o objetivo de aumentar a  concorrência, melhorar os 

serviços prestados e minimizar os custos, embora tal estratégia não tenha 

logrado os resultados previstos até os dias atuais.3  Ademais o mercado 

bancário no Brasil é muito concentrado e atua sob a forma de oligopólio, com 

grande poder de influência junto aos órgãos governamentais, tanto em 

questões macro como microeconômicas. Segundo Minella (2007:118): 
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Todos os maiores bancos estão envolvidos na direção dos 

órgãos de representação de classe do setor financeiro, oito 

deles, na própria FEBRABAN. (...) Atuando de forma simultânea 

nessas associações, criam um enorme potencial para, entre 

outros aspectos, realizar ações coordenadas e promover troca 

de informações. Praticamente para a metade dos casos 

examinados, o envolvimento com o processo político e as 

políticas governamentais manifesta-se na privatização dos 

bancos estatais, no financiamento das campanhas eleitorais  e 

na atuação em órgãos político-ideológicos que articulam  

políticas públicas e ações políticas de orientação neoliberal. Em 

menor número, mas não por isso menos importante, tal 

influência consolida-se no trânsito para o comando estratégico 

do Banco Central.4   

Com a estabilidade econômica e o fim dos ganhos inflacionários, o 

Banco Central permitiu que fossem cobradas receitas pela prestação dos 

serviços bancários. Naquele tempo, acreditava-se que os bancos teriam 

dificuldades em honrar seus custos com o fim da ciranda financeira, 

especialmente os de pessoal (muitos bancos lançaram o Programa de 

Demissão Voluntária - PDV, a fim de diminuir gastos neste quesito). Com o 

passar dos anos, tal previsão mostrou-se completamente equivocada, e os 

bancos passaram a obter lucros cada vez maiores com a cobrança das tarifas 

bancárias.5  

Retomando o período do plano econômico de estabilização da 

economia, a partir de 01/07/1994, quando entrou em vigor a nova moeda, o 

real, a  Resolução que disciplinou a cobrança de tarifas bancárias, de maneira 

ampliada, foi a de nº 2.303, de 25.07.1996.6 Essa legislação se limitava a vedar 

a cobrança de determinados tipos de serviço, indicar as exceções a esta regra, 

enunciar as penalidades em caso de descumprimento, disciplinar a maneira 

como essas informações seriam dadas aos clientes e a periodicidade de 30 

dias antes do aumento  e da criação de novas tarifas.  Dessa forma, foi 

permitido que os Bancos cobrassem por diversos serviços, que antes não eram 

cobrados, e que criassem outras espécies de prestação de serviços que não 

existiam. Era exigida apenas, para instituição da nova cobrança, a divulgação 

do aumento de preços e/ou da criação de nova(s)  tarifa(s)  nas próprias 
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agências bancárias, por meio da afixação de quadros informativos 30 dias 

antes da entrada em vigor da nova tabela de preços. 

O conteúdo genérico da Resolução 2.303 possibilitou a criação das mais 

diversas nomenclaturas tarifárias, além da cobrança discrepante de valores 

pelo mesmo serviço. O cliente não conseguia comparar preços nem  tipos de 

serviços oferecidos por cada banco. Às vezes, para uma mesma espécie de 

prestação de serviço, havia terminologias diferenciadas, impossibilitando  até a 

compreensão do cliente em relação a qual serviço estava sendo ofertado.7 

Ainda, em que pese a supracitada Resolução ter vedado a cobrança de 

determinados serviços, o próprio site do Banco Central registrou o valor que os 

Bancos cobravam por alguns desses mesmos serviços proibidos, segundo 

relato do Deputado Vinicius Carvalho, em audiência pública realizada pela 

Câmara dos Deputados, em 20/06/2007 (páginas 27 e 28), para tratar da 

cobrança da tarifa bancária:  

(...) Cobrança de Cartão Magnético comum para débito, saque e 

consultas: a menor tarifa encontrada foi de R$ 2,50 e, a maior, 

R$ 36,00. A norma do banco central que regulou o talão e o 

cartão magnético gratuitos prevê aos correntistas lançarem mão 

de seus recursos em determinado período sem ônus. Mas não é 

o que vemos no relato desse técnico do Banco Central do setor 

de atendimento ao consumidor: “Infelizmente, o que não é 

proibido é liberado. E como várias normas baixadas pelo Banco 

Central são dúbias, o Banco as interpreta da forma que lhes for 

mais conveniente, deixando pouco espaço para que a 

fiscalização do Banco Central possa proteger os usuários do 

sistema.” 8   

 Outro abuso dos Bancos é a cobrança de tarifa para extrato de conta. 

Diz a Resolução nº 2.747, de 28/06/2006 (alterou o Art. 1º da Resolução 2.303, 

de 25/07/96) em seu artigo 2º,  in verbis:  

Art. 1º Vedar as instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a cobrança 

de remuneração pela prestação dos seguintes serviços: 

VII – fornecimento de um extrato mensal contendo toda a 

movimentação do mês.9  
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Como o inciso sete, acima citado, não desce a detalhes, os bancos 

cobravam por este extrato, desobrigando apenas o extrato auferido pela 

internet. Essa prática é comum nas Resoluções que regem a tarifa bancária: a 

generalização de conteúdo.  

O consultor financeiro Miguel José Ribeiro de Oliveira10, âncora do portal 

Vida Econômica, foi o coordenador dos primeiros estudos relacionados à tarifa 

bancária do período 2001-2006. Os quadros abaixo evidenciam a quantidade 

de tarifas cobradas nesse período pelas 13 principais instituições financeiras de 

varejo do país, as quais representavam mais de 80% do total de ativos do 

sistema financeiro: 
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QUANTIDADE DE TARIFAS COBRADAS EM 2001 

 

POSIÇÃO CLASSIFICAÇÃO QUANTIDADES DE 
TARIFAS COBRADAS 

1º CEF 41 

2º Bradesco 40 

3º Safra 38 

4º Santander Banespa 37 

5º HSBC 35 

 Itaú 35 

7º Nordeste do Brasil 34 

 Banco do Brasil 34 

9º Unibanco 32 

10º ABN Amro REAL 31 

11º Citibank 30 

 Bank Boston 30 

 Nossa Caixa 30 

• Fonte: Portal Vida Econômica 

• Média do Sistema Financeiro: 39 tarifas cobradas 
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QUANTIDADE DE TARIFAS COBRADAS EM 2006 

POSIÇÃO CLASSIFICAÇÃO QUANTIDADE 

DE TARIFAS 
COBRADAS 

VARIAÇÃO % 

2001 - 2006 

1º CEF 46 12,20 

2º Nordeste do Brasil 45 32,35 

3º Nossa Caixa 44 46,66 

 Bradesco 44 10,00 

 Santander Banespa 44 18,92 

6º ABN Amro Real 42 35,48 

7º Itaú 41 17,14 

8º Safra 40 5,26 

9º HSBC 39 11,42 

10º Unibanco 38 18,75 

11º Bank Boston 37 23,33 

12º Citibank 36 20,00 

13º Banco do Brasil 34 0 

• Fonte: Portal Vida Econômica, exceto a variação percentual. 

• Média do Sistema Financeiro – 41 tarifas cobradas 

 

Por intermédio dos quadros acima explicitados, podemos inferir que a 

quase  totalidade dos bancos analisados aumentaram a quantidade de tarifas 

cobradas, com exceção do Banco do Brasil.  
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Abaixo, os quadros evidenciam o quantitativo de tarifas bancárias cujos 

preços foram reduzidos, elevados, mantidos e os que tiveram suas tarifas 

extintas, relativos aos treze bancos em análise, no período 2001-2006. 

Os bancos que reduziram suas tarifas, em maior número, cobravam 

tarifas muito elevadas em relação aos demais (Oliveira; 2001x2006).  Nesse 

período, os bancos não tinham nenhuma norma que limitasse ou padronizasse 

a cobrança de tarifas. Portanto, tanto a quantidade como o preço poderiam ser 

incrementados sem quaisquer controles e foi o que aconteceu: todos os bancos 

elevaram seus preços acima da inflação.  
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 REDUÇÃO DE TARIFAS COBRADAS 2001 X 2006 

1º ABN Amro Real 9 

2º CEF 5 

 Bank Boston 5 

4º Safra 4 

 Unibanco 4 

 Santander Banespa 4 

 Brasil 4 

8º Citibank 3 

 Nordeste do Brasil 3 

10º Bradesco 2 

 HSBC 2 

   

12º Itaú 1 

 Nossa Caixa 1 

•  Fonte: Porta Vida Econômica 
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ELEVAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS 2001 X 2006 

POSIÇÃO CLASSIFICAÇÃO QUANT. TARIFAS ELEVADAS 

1º Bradesco 32 

2º  Nossa Caixa 29 

3º HSBC 28 

4º Santander Banespa 27 

5º CEF 25 

 Itaú 25 

7º Unibanco 23 

8º Safra 20 

 Boston 20 

10º Banco do Brasil 19 

11º ABN Amro Real 17 

12º Itaú 16 

13º Citibank 15 

• Fonte: Portal Vida Econômica 

• O jornal Folha de São Paulo, em 06/12/2007, confirma os ganhos 

extraordinários dos bancos.11 
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MANUTENÇÃO DE TARIFAS COBRADAS 2001 X 2006 

POSIÇÃO CLASSIFICAÇÃO QUANT. TARIFAS 
INALTERADAS 

1º Nordeste do Brasil 13 

2º Citibank 11 

3º Itaú 7 

 CEF 7 

 Safra 7 

6º Banco do Brasil 5 

7º HSBC 4 

8º Bradesco 3 

 Santander Banespa 3 

10º Bank Boston 2 

 Unibanco 2 

12º Nossa Caixa 1 

13º ABN Amro Real 0 

• Fonte: Portal Vida Econômica 
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• Portal Vida Econômica: A única obrigatoriedade que a instituição 

financeira tinha era informar ao cliente, em quadros demonstrativos 

afixados em locais visíveis em suas agências, a relação dos serviços 

cobrados e respectivos valores e a periodicidade da cobrança dos 

mesmos, sendo que as alterações, tanto para inclusão de novas tarifas 

como para o reajuste das já cobradas, tinham que ser comunicadas aos 

clientes com 30 dias de antecedência.   
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QUANTIDADE DE NOVAS TARIFAS COBRADAS 2001 X 2006 

POSIÇÃO CLASSIFICAÇÃO QUANTIDADE DE 
NOVAS TARIFAS  

1º ABN Amro Real 16 

2º Nossa Caixa 14 

3º Nordeste do Brasil 13 

4º CEF 10 

 Santander Banespa 10 

 Bank of Boston 10 

7º Unibanco 9 

8º Itaú 8 

9º Citibank 7 

 Bradesco 7 

11º HSBC 6 

12º Banco do Brasil 5 

 Safra 5 

• Fonte: Portal Vida Econômica 
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PREÇOS DAS TARIFAS COBRADAS ACIMA DA INFLAÇÃO 2001 – 2006 

 

POSIÇÃO CLASSIFICAÇÃO QUANTIDADE % 
ACIMA DA INFLAÇÃO 

1º Nordeste do Brasil 31,25% 

2º Nossa Caixa 37,93% 

3º Bradesco 40,63% 

4º Unibanco 47,83% 

5º CEF 48,00% 

6º Itaú 52,00% 

7º Citibank 53,33% 

8º HSBC 57,14% 

9º Santander Banespa 62,96% 

10º Safra 60,00% 

11º Bank Boston 65,00% 

12º Banco do Brasil  68,42% 

13º ABN Amro Real 70,59% 

• Fonte: Portal Vida Econômica 

• A inflação medida pelo IPCA, no período 2001-2006, foi de 50,6% 
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Conquanto haja estudos que evidenciam a cobrança abusiva das tarifas 

bancárias por parte dos Bancos até o presente momento12, o presidente do 

Banco Central Henrique Meirelles, em audiência pública na Câmara dos 

Deputados, convocada por parlamentares da Comissão de Defesa do 

Consumidor para o dia 20/06/2007, com o objetivo de prestar esclarecimentos 

sobre a evolução das tarifas bancárias, minimizou esse comportamento (abaixo 

transcrição das notas taquigráficas)13:  

 Podemos observar que a tarifa mínima para extrato em terminal 
eletrônico está caindo um pouco; a máxima está subindo um 
pouco; mas a mediana está num patamar de relativa estabilidade; 
 

O Presidente Meirelles começa a audiência pública defendendo a 

estabilidade do preço da tarifa para extrato em terminal eletrônico; contudo tal 

tarifa tinha sua cobrança mensal vedada pela Resolução 2.747, de 28.06.00 

(em vigor à época da audiência), embora a norma não tenha citado  

especificamente o tipo de extrato isento, evidenciando só a periodicidade.  

Percebe-se, pela fragilidade do argumento inicial, que o Presidente 

Meirelles não possuía um discurso independente, comprometido com a 

realidade dos fatos. Ele utilizou apenas um exemplo, na tentativa de 

generalizar o comportamento das tarifas bancárias, ou seja, a fim de induzir o 

grupo de trabalho à idéia equivocada de que todas as tarifas estavam com 

preços estáveis.  

 

 Para  manutenção de conta ativa, a tarifa tem um perfil semelhante: 
uma pequena evolução da mediana, até 2004; e depois uma 
estabilidade, com tendência a queda; 
 

Novamente tenta ressaltar que determinada tarifa está estável ou em 

queda. As tarifas para manutenção de conta ativa/inativa eram consideradas 

das mais injustas, pois cobrava até de clientes que deixavam de movimentar 

suas contas, ainda que sem saldo suficiente.  
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Todas as partes abaixo citadas, retiradas da audiência pública de 

20/06/07, denotam tentativas do Presidente Meirelles em subestimar o 

problema da cobrança abusiva de tarifas.  

 
 Em relação a cartão magnético para débito, saque e consulta, há 

um perfil um pouco mais pronunciado: a tarifa máxima mostra 
queda constante; a mediana subiu um pouco e depois voltou a cair, 
a partir de 2004, 2005, 2006 e agora, em 2007;14 

 

 Dado da maior importância é a receita total do sistema com tarifas, 
que está em vermelho. Ela, de fato, está crescendo. Mas, se 

compararmos essa receita com o número de contas-correntes 
existente no sistema, veremos que o crescimento de ambos tem 
sido proporcional. O aumento do acesso da população aos bancos 
está aumentando gradualmente. Conseqüentemente, tem crescido 

o número de contas-correntes. Estamos agora nos aproximando 
das 80 milhões de contas-correntes no Brasil – elas já são pouco 
mais de 75 milhões.15 

 
 O Banco Central normatiza basicamente os critérios de cobrança, e 

não exatamente determina se existe abusividade na fixação de 
preços. O banco fixou um critério, mas a tarifa é muito alta. Nesse 
caso, segundo os termos da legislação, compete ao cliente 
escolher uma instituição que lhe ofereça preço melhor16. 

Evidentemente, é importante que ele tenha acesso a isso antes da 
contratação da operação. 
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 Os pacotes de tarifas negociados entre bancos e pessoas jurídicas 

e físicas estão evoluindo, e visam a incentivar a redução de custos, 
por exemplo, com o compartilhamento de redes de caixas 
automáticos.17 

 
Na mesma audiência pública, o Deputado Ivan Valente retruca as 

afirmações do Presidente Henrique Meirelles, apontando falhas do Banco 

Central como órgão fiscalizador, além de contra-argumentar os pontos 

levantados pelo Presidente Meirelles. Valente fazia parte da Comissão de 

Defesa do Consumidor e tomou a defesa desses, como representante do grupo 

de interesse “consumidores”:   

 

 Como não posso fazer a exposição que gostaria, apontarei ao 
menos a seguinte questão: ontem o Ministro Meirelles prestou um 

ENTREVISTA no Senado e respondeu aos Senadores sobre a 
atitude passiva do Banco Central frente às tarifas abusivas dos 
bancos. O Ministro disse, na ocasião: “Não cabe ao Banco Central 
fazer tabelamento ou controle de tarifas bancárias. Se houver 

abuso, os consumidores devem denunciar ao Poder Judiciário”. Na 
minha opinião, fazer afirmação dessa natureza é deixar órfãos os 
consumidores brasileiros. 
Não é verdade que essa não é atribuição do Banco Central. A Lei nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, que, entre outras disposições, dá 

conformação ao Conselho Monetário Nacional, no seu art. 4º, inciso 
IX, diz que esse é papel sim, do Banco Central. O Ministro Guido 
Mantega, o Banco Central e o Ministro do Planejamento participam 
desse Conselho. Diz a lei, no seu art. 4º, inciso IX: 
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“Art. 4º - Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo 
diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República.... 
 
IX - 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 do Brasil, assegurando taxas 
favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover”: 

 
Cabe, portanto, ao Banco Central fazer isso! Essa lei inclusive 
lastreia todas as resoluções do Banco Central! Entendo, portanto, 
que há uma omissão do Poder Executivo acerca desta questão (...). 

 

 A Justiça ressalta, devido às várias pressões que sofre, que 
os serviços bancários estão entre os que podem e devem ser 
punidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a Lei nº 8.078. A 

FEBRABAN vem tentando, a todo custo, dizer que não, que é o 
contrário, porque o serviço que ela presta é de intermediação; que 
dinheiro não é mercadoria, não é produto final; que os bancos se 
sentem liberados para isso e que devem defender o dinheiro do 

depositante. Toda essa polêmica foi parar no Superior Tribunal de 
Justiça, que elaborou uma súmula garantindo o direito do 
consumidor. 
Os bancos entraram, então, com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade — ADIN no Supremo Tribunal Federal. Eles 

querem um Código de Defesa do Consumidor bancário, separado do 
Código de Defesa do Consumidor, que é aplicado a qualquer 
cidadão. Ou seja, eles querem ser livres para fazer o que querem. 
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 Sr. Presidente, Sr. Ministro, gostaria, ainda, de confrontar outra 
questão. Apesar de ser verdade que houve grande aumento no 
número de contas, conforme o Presidente Henrique Meirelles 
acabou de dizer, não concordo que a majoração da receita com 

tarifas tenha ocorrido, particularmente, em razão desse aumento. Já 
sabemos disso. Em 1996, o faturamento dos bancos com as tarifas 
era de 12,1bilhões de reais — isso, quando o então ministro Pedro 
Malan liberou, por meio de portaria, as tarifas bancárias —; em 

2006, 10 anos depois, passou para 47,5 bilhões de reais. Ou seja, 
houve uma alta nominal de 293%. Vejam bem: a inflação no período 
foi de 92,7%, ao passo que a alta das tarifas foi de 293%, na média. 
 

 Ministro e Presidente do Banco Central, quero chegar à seguinte 
questão: sempre dizem que, aumentando a escala — e aumentaram 

as contas de diversas formas —, diminuem as tarifas. Não é o que 
tem acontecido. Hoje, as contas aumentam e as tarifas também. 
 

 E eu quero dizer mais, Sr. Ministro e Presidente do Banco Central: a 
lógica é pedir ao cidadão que mude de banco, mas isso é muito 

difícil. Poucos cidadãos têm condições de ficar batendo perna para 
mudar de banco em busca de tarifas mais baixas. E isso ocorre até 
mesmo nos pacotes.  
 
 

 Mas eu tentei demonstrar exatamente que não há concorrência, que 
há cartel, que as tarifas não baixaram, com o aumento das contas; 

pelo contrário, houve um aumento real de 130% nesse período 
ventilado. O consumidor só tem a alternativa de bater de porta em 
porta para conseguir outro tipo de tarifa. 
 
O Deputado Vinicius de Carvalho também se contrapõe às palavras do 

Presidente do Banco Central Henrique Meirelles: 
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 Mas, disse a V.Exas. que somente uma pessoa, no mínimo técnica 

em finanças e economia, é capaz de olhar, ler e saber qual o melhor 
tipo de banco com o qual vai trabalhar. Se fizesse essa pergunta a 
V.Exas., logicamente saberiam respondê-la. 
 

 A respeito da Resolução 2.303, de 25/07/96, Art. 1º, :  Ou seja, o artigo 
versa em seus incisos o que deve ser vedado. Mas, logo 
diretamente, o inciso VI fala a respeito de manutenção de contas, 
ou seja, a resolução diz, salvo melhor entendimento dos senhores, 

que não pode ser cobrada a manutenção de contas. Mas no próprio 
site do Banco Central, no quesito comparativos de juros e tarifas, 
item IV, conta corrente, 4.2: manutenção de conta ativa. Ora, há um 
contra-senso, os senhores me desculpem. Não estou conseguindo 

entender. Se a resolução diz que é vedada essa cobrança, por que o 
próprio Banco Central autoriza, ou pelo menos está normatizando, 
a questão?18 

 
 

Em função da ausência de especificidades das Resoluções do Banco 
Central, é comum o site do Bacen informar valores de tarifas que, à 
princípio, entende-se vedadas.  
 
 

 Posicionamentos do Deputado Fernando Melo na audiência: Ao mesmo 
tempo, apesar de haver maior quantidade de bancos do que de 
fornecedores de telefonia celular e fixa, não vemos no mercado a 

disputa dos bancos pelos clientes. O que verificamos, conforme 
mostrou o Sr. Deputado Ivan Valente, são tabelas com os preços 
cobrados pelos bancos, as quais ninguém consegue ver. Isso me 
leva a crer que o responsável por essa não-disputa pelo mercado 

são a não-fiscalização, a concentração e o oligopólio nos 
mercados.19 

 

 Posicionamentos do Deputado Antonio Palocci Filho na audiência: 

Quero apenas fazer referência a 2 pontos a que o nobre Deputado 
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Ivan Valente se referiu. Concordo com S. Exa. nos pontos que 

diagnosticou, mas devo apresentar visão diferente sobre essas 2 
questões. A primeira é relativa ao lucro das empresas. Temos 
observado de fato lucros altos dos bancos no Brasil, mas, se 
analisarmos os últimos anos, veremos lucros altos de todas as 

empresas brasileiras. Gostaria de afirmar que observar o aumento 
da lucratividade das empresas brasileiras não é má notícia. Aliás, o 
que temos observado no último período é que as empresas da 
economia não-financeira estão ultrapassando os bancos na sua 

lucratividade. Esta é a notícia que mais tem sido registrada nos 
últimos, com claras repercussões na vida do trabalhador, porque as 
rendas das famílias estão aumentando progressivamente, tanto 
pelo resultado das empresas quanto pelo controle da inflação, 

realizado com muita competência pela equipe do Banco Central.20 
 

O Deputado Palocci usa um argumento parcialmente incorreto quando 

diz que todas as empresas aumentaram seus lucros nos últimos anos, inclusive 

os bancos. De fato quase todas as empresas aumentaram, mas possuem 

rentabilidades líquidas muito díspares. Na realidade, os bancos têm lucrado 

excessivamente a cada ano, o que não ocorre com as demais empresas. O 

Deputado Palocci tenta defender os bancos em suas demais posições (abaixo 

reproduzidas).    

 
 Outro ponto abordado pelo Sr. Deputado Ivan Valente, que 

considero importante, é o pagamento de tarifa para antecipação de 
crédito. Concordo com o S. Exa., mas quero apresentar visão um 

pouco diferente. Penso que, se não houver na antecipação do 
crédito algum tipo de pagamento do serviço prestado pelo Banco, 
vamos estimular a concentração bancária. Isto é o que pretendia 
abordar como tema para o debate. Por quê? Porque se 

observarmos que os grandes e os pequenos bancos trabalham com 
o crédito, por exemplo, o crédito consignado, e não tivermos dentro 
do retorno dado o pagamento do serviço do crédito, sabendo que o 
serviço de crédito para o banco pequeno é maior do que para o 
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banco grande, veremos os bancos grandes absorvendo todo o 

crédito e tirar do banco pequeno a possibilidade de trabalhar o 
crédito para a população de baixa renda.21 
 
Até os bancos públicos negligenciam a concessão do crédito para 

tomadores de baixa renda. Normalmente, quando isso acontece, há um  

programa de incentivo do governo. Os bancos se preocupam com o 

lucro e não com a parte social do investimento. 

 

 
 Portanto, não existir pagamento pelo serviço do crédito significa, 

ao contrário do que possamos imaginar — no meu pensamento, na 
minha modesta opinião —, mais concentração bancária e 
eliminação do pequeno banco do negócio do crédito. 
 
 

 Resposta do Ministro Guido  Mantega à colocação dos Deputados no 

audiência (parte): Estamos no caminho certo, mas há muito por 
fazer. Temos de apontar essas distorções para enfrentá-las de 

maneira adequada. Os maiores problemas estão nas tarifas. Então, 
se melhoramos o lado do spread — repito que ainda temos muito o 
que melhorar, sempre faço questão de marcar minha posição de 
insatisfação —, pioramos o lado das tarifas (grifo nosso). É o 

quadro que os senhores apresentaram, e eu já vinha procurando 
observar nas estatísticas que apareciam nos jornais. Parece-me 
que houve um aumento das tarifas. Não tenho segurança, porque, 
conforme todos sabem, esses dados, muitas vezes, são fugidios, 

confusos, e não conseguimos apurá-los de maneira precisa. Nossa 
obrigação é esclarecê-los cada vez mais. (Apesar de tentar 

demonstrar desconhecimento do assunto, a observação sublinhada 

evidencia profunda experiência, pois é exatamente o que os bancos 

fazem. Para tentar passar uma imagem à população de que cobra um 

spread baixo, os bancos cobram uma série de tarifas relacionadas ao 

crédito. Com as resoluções publicadas em 06.12.07, camuflar o spread 
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bancário ficou mais difícil, então as taxas de juros bancárias 

aumentaram).  
 

 Do ponto de vista das tarifas, concordo perfeitamente com as 
estatísticas. As tarifas têm aumentado como parte da arrecadação 
dos bancos. Hoje, elas cobrem mais do que o custo da folha salarial 

— foi dito que cobrem 130% — e cobrem 70% de todo o custo dos 
bancos. Portanto, está havendo uma substituição: reduz-se o 
spread, mas se compensa na outra ponta. 
 

 Resposta do Deputado Ivan Valente ao Deputado Antonio Palocci: Eu 
gostava mais do ex-Ministro Palocci quando era da Libelu 
(abreviação de “Liberdade e Luta”, corrente do movimento estudantil dos 

anos 70, ligada ao trotkismo. Ficou conhecida por ser a primeira 

tendência política a defender a palavra de ordem “Abaixo a ditadura” 

publicamente.). S .Exa. é muito elegante, mas agora está mais para o 
lado dos bancos, conforme demonstrou na sua intervenção. 
 
O Deputado Antonio Palocci defendeu o grupo de pressão “Bancos”, 

mesmo como parlamentar atuante, à época, na Comissão de Defesa dos 

Consumidores.  
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 Então, não concordo com o ex-Ministro Palocci quando argumenta    

que muitas coisas falam a favor do lucro. Não, o que está 
acontecendo é o contrário. A concentração bancária continua no 
Brasil. Rigorosamente, se considerarmos os 20 maiores bancos, 
sobram para os 94 restantes 2,27% dos ativos. Não existe 
concorrência! Para o pequeno, essa questão não existe. Por isso é 

que o Estado tem de intervir. 
 

 É preciso dar visibilidade não à abusividade em geral dos bancos, 
mas mostrar quem se beneficia e que esse benefício não ocorre em 
face de distribuição de renda, como o ex-Ministro Palocci disse. 

Não é verdade. Essa prática é concentradora de renda. Então, 
temos todas as condições de controlar e de avançar. Digo mais, Sr. 
Ministro, Sr. Presidente do Banco Central: todos sabem que os 
bancos são os grandes financiadores de tudo, inclusive de 

propaganda e de programas televisivos. 
Então, lutar contra o capital financeiro não é fácil. É necessário 
haver força de baixo para cima, pressão social e popular. É preciso 
decisão de Governo também para quem quer se identificar 

realmente com uma política distributiva, que, para mim, ainda não é 
verdadeira. 
 

O parlamentar aponta a diferença de força entre os Bancos e os 

consumidores com relação à consecução de seus objetivos. 
 

 A realidade mostra que há imensa impunidade, absoluta falta de 
transparência na conduta das instituições financeira oligopolizadas 
no Brasil. Formam cartel para a cobrança tarifas, cuja arrecadação 
é mais do que suficiente para pagar folha salarial e está quase 

cobrindo todas as despesas administrativas. E convém dizer que o 
processo de informatização, que implica mandar funcionário 
embora etc., teve um aumento, como vimos, de 55%. 
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O Deputado Ivan Valente diz que o Deputado Palocci está a favor dos 

Bancos e mostra a fragilidade de seus argumentos, refutando-os com dados.  

 

O financiamento de campanha é uma forma de lobbying praticada 

pelos bancos, pois o Deputado financiado passa defender os  interesses do 

grupo de pressão que o custeou, visando à próxima eleição.  
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 Comentários do Deputado Vinicius Carvalho em resposta ao Deputado 

Antonio Palocci na audiência: Quando nos referimos à excessiva 
lucratividade dos bancos, não estamos dizendo que os bancos 
ganhem de forma lícita, mas, sim, à onerosidade que recai sobre os 

clientes, sobre os consumidores, o que representa um 
enriquecimento sem causa. É disso que falamos. Eu poderia até 
dizer que essa prática chegou a tal ponto que se confunde com 
furto. Os clientes estão sendo furtados pelos bancos, e ninguém 

está fazendo nada. O Deputado que um dia foi Ministro vive em 
outro mundo, não conhece a realidade dos simples mortais. É 
lamentável! Até parece que quem o elege são os bancos (grifo 
nosso). Mas, deixemos isso para lá. 

 
Após a primeira audiência pública, alguns  Deputados da Comissão de 

Defesa do Consumidor-CDC, junto com os membros indicados pelo Ministério 

da Fazenda, pelo Banco Central e demais instituições interessadas  se 

reuniram para discutir as providências que seriam tomadas, em face das 

reclamações colocadas pelos parlamentares, haja vista constatação de abusos 

cometidos pelos bancos relativos à cobrança das tarifas bancárias.  

 

Assim sendo, em 27/11/2007, o grupo de trabalho formado na primeira 

audiência se reuniu novamente, em audiência pública, na Câmara dos 

Deputados, para apresentar os resultados dos debates ocorridos nesse 

período. Destaco abaixo os principais pontos abordados: 

 

  Participação do Secretário de Acompanhamento Econômico do 

Ministério da Fazenda (à época), Sr. Nelson Henrique Barbosa 

Filho: Por fim, é de conhecimento público que nos últimos 3 
anos houve crescimento do número de reclamações. Por 

ocasião das reuniões reservadas que tivemos, o 
representante do Ministério da Justiça, Sr. Ricardo Morishita, 
apresentou dados sobre esse aumento, que levou, entre 
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outras coisas, à criação desse grupo de trabalho em 

setembro deste ano.22   
 

 Analisamos vários países, a maioria na Europa, e a conclusão 
a que chegamos é de que, no geral, as autoridades bancárias 

têm sido bastante cautelosas, preferindo apostar, 
inicialmente, em medidas que aumentem a transparência do 
mercado e estimulem a concorrência. Isso, obviamente, não 
impede que também sejam adotadas algumas medidas que 

permitam a intervenção do Governo no negócio, se e quando 
necessário. Mas em nenhuma das experiências encontramos 
uma sugestão de tabelamento de tarifas bancárias.23 

 
 O objetivo é dar mais transparência e aumentar a 

concorrência. Uma das grandes reclamações por parte dos 
consumidores é que eles não sabem exatamente pelo que 
estão sendo cobrados e qual a definição do serviço. Essa 
proposta de padronização e limitação tem como objetivo 

solucionar esse problema, definindo explicitamente qual o 
serviço prestado e qual a tarifa que corresponde a ele.24  
 

A fala do Secretário Barbosa e dos demais participantes da segunda 

audiência pública mostram que os detalhes da Resolução já haviam sido 

acertados previamente. A audiência pública era apenas o cumprimento de uma 

formalidade e não uma possibilidade de debate. 

 

 Intervenção do Deputado César Silvestri, Presidente da Comissão          

de Defesa do Consumidor: Também discutimos a 
regulamentação existente, que dá poderes às instituições 
financeiras de cobrar nova tarifa somente comunicando ao 

Banco Central com 30 dias de antecedência. Gostaríamos 
que esse prazo fosse estendido para, no mínimo, 6 meses, e 
que não fosse apenas comunicado, mas que houvesse um 
pedido de autorização, e o Banco Central autorizaria ou não a 
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cobrança da tarifa.Ou seja, o Banco Central passaria a ser co-

responsável pela cobrança da tarifa. Logicamente, as 
instituições financeiras teriam de justificar o porquê da 
cobrança de uma nova tarifa, de modo a que não fiquem 
livres para isso, como ocorre hoje. Do contrário, todo o 

nosso esforço no sentido de padronizar e de reduzir o 
número de tarifas seria em vão, até porque as instituições 
financeiras poderiam, a partir de agora e a qualquer tempo, 
criar novas tarifas.25 

 
 Participação do Diretor de Normas e Organização do Sistema 

Financeiro do Banco Central do Brasil, Sr. Alexandre Tombini: 

Pelo que vemos aqui, creio que, em termos da arquitetura 
não só da padronização do serviço bancário, mas como os 

outros 2 ou 3 temas que o Secretário Nelson Barbosa 
explanou aqui nesta Comissão, trata-se de um pacote que 
terá um impacto importante sobre a concorrência bancária. 
Arriscaria dizer que é a segunda geração de reformas nos 

últimos 12 meses, depois daquele conjunto do final de 2006, 
e tenho a convicção de que terá um impacto muito forte 
sobre a concorrência bancária num momento importante de 
expansão da bancarização e da expansão do crédito na 

economia brasileira.26 

 
 O Banco Central continua defendendo, como foi dito pelo 

Secretário Nelson, que a nossa resposta a isso é elevar a 
concorrência; permitir que o cliente bancário faça a sua 

leitura dos preços oferecidos pelas instituições financeiras. 
Porém, detectamos desde sempre uma certa opacidade; 
como disse o Presidente Cezar Silvestri, há uma falta de 
clareza na definição do serviço que está por trás da cobrança 

da tarifa, por um lado e, por outro, há a falta de padronização 
da nomenclatura. O que se propõe nesse conjunto de 
serviços básicos, nesses 20 a 25, é que se tenha uma 
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nomenclatura, uma abreviatura padrão. Ou seja, no extrato 

do cliente, quando retirar no ATM, ou quando receber um 
extrato em casa, o cliente vai saber fazer e vai poder 
referenciar a uma norma do Conselho Monetário Nacional do 
Banco Central, onde não só está especificado o nome, a 

abreviatura, como também uma espécie de vade-mécum, que 
já deve ter sido amplamente discutido aqui, mas seria uma 
definição do fato gerador daquela tarifa. Então, isso vai dar 
clareza, vai dar comparabilidade. 
 

 Sobre aprimoramentos complementares e outras questões 

levantadas aqui, temos, por exemplo, o extrato anual. Então, 
está se prevendo um extrato anual, onde o cliente teria 
discriminado o valor das tarifas cobradas mês a mês, a título 
de remuneração de prestação de serviços.27 

 
  Intervenção do Deputado Chico Lopes acerca da periodicidade 

do aumento das tarifas:  Só para efeito de informação, eu dei 
entrada nessa discussão, no art. 4º do Código de Defesa do 

Consumidor, e estou pedindo 12 meses, que transformado 
em meses, dá 360 dias. Já dei entrada para isso ser discutido 
com meus pares.28 

 
 Participação do Assessor Técnico da Federação Brasileira dos 

Bancos – FEBRABAN, Sr. Ademiro Vian: Como não 
participamos do Grupo de Trabalho (grifo nosso), vou expor 
aos nobres Parlamentares o trabalho que a FEBRABAN vem 
desenvolvendo de longa data na questão de tarifas. Há uma 

preocupação com a tecnologia que vem aumentando a cada 
dia; o volume de “bancarização”, o volume de crédito que 
está sendo concedido, tudo isso leva a um aumento da 
quantidade de tarifas, a um aumento de disposição ao 

publico, obviamente. Preocupados com isso, em meados de 
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janeiro deste ano iniciamos um trabalho de padronização. 

Seria uma auto-regulamentação.29 
 

 Participação da Sra. Juliana Pereira da Silva, Diretora substituta 

do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do 

Ministério da Justiça na audiência pública. Ela destaca: Outro 
conceito muito importante é a transparência, pilar da 
resolução desse desafio. A transparência é implementada a 
partir da informação clara, precisa, uniforme, adequada aos 
consumidores — essa foi, inclusive, a primeira manifestação 

que ouvimos na primeira reunião do GT.  
 

 

Participação da Sra. Valquíria Oliveira Quixadá Nunes, 

Procuradora da República e representante do Ministério Público 

Federal:  
 

 Entendemos como positiva a retomada, pelo Conselho 
Monetário, da sua função precípua de regular esse sistema. 
Por quê? Porque a própria FEBRABAN, por intermédio do 

seu assessor, o Sr. Ademiro Vian, disse que eles estão em 
processo de auto-regulamentação. Ora, essa resolução já 
tem muito tempo. Se não me engano, ela data de 2001, mas 
até hoje a FEBRABAN não fez nada. De uns meses para cá 

ela resolveu se auto-regulamentar, mas também não 
padronizou. Nós entendemos que esse caminho está certo. 
Em grande parte, esse é o resultado do trabalho do grupo 
formado, que agregou aqui na Comissão de Defesa do 

Consumidor a sua atividade precípua e trouxe os principais 
órgãos de defesa do consumidor para serem ouvidos, uma 
vez que nunca foram ouvidos pelo órgão regulador. Aliás, foi 
ouvida a FEBRABAN, mas essa relação deve ser harmônica, 

como disse a Dra. Juliana, e, para tanto, é preciso ouvir os 2 
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lados (grifo nosso). Mas o grande desafio é estabelecer esse 

equilíbrio.30 

 

Referência ao desequilíbrio da relação bancos x órgãos de defesa 

do consumidor. 

 

 Considerações do Deputado Vinicius Carvalho. Destaco: 

Sabemos que os bancos, por conta das resoluções do Banco 
Central, passam por cima do Código de Defesa do 

Consumidor. Isso é notório. Não sei por que, nem quero 
entrar nesse mérito, o Banco Central cria resoluções que 
legitimam atitudes que contrariam o Código de Defesa do 
Consumidor, de forma declarada, descarada. É certo que 

querem rasgar uma lei federal, mas ignorar a Constituição 
Federal não há por quê.31 
 

 Considerações do Deputado Chico Lopes. Destaco: Mas tenho 

uma preocupação. Fala-se muito aqui que a concorrência no 
mercado é que regula o preço. Lego engano. Basta dizer que 
o Banco Santander pegou de uma lapada vários bancos e fez 
um só. Onde está a concorrência? Há outro banco que esta 

semana comprou um terceiro banco. Então, concorrência se 
dá abrindo mais empresas e ofertando mais serviços ou 
produtos de diversas empresas. Na hora em que vou 
sanfonando, vou tirando a questão da competição. 

 
 Considerações do Deputado Ivan Valente. Destaco: O Dr. 

Alexandre Tombini falou textualmente que essas medidas 
fundamentalmente de transparência e de padronização terão 
impacto significativo na concorrência e certamente terão, 

então, impacto significativo na redução de tarifas, ou melhor, 
na estabilização de tarifas (grifo nosso)32. (...) No entanto, se 
estabelece uma padronização, pode haver melhor 
concorrência. O problema é se vai haver, de fato, 
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concorrência. Esse é o debate. Mesmo que se estabeleça 

padronização e maior transparência. 
 

 Desculpe-me, mas o representante da FEBRABAN foi 
bastante econômico hoje. A FEBRABAN tem tantos veículos 
por aí, que ela não precisa falar aqui (grifo nosso). Achei que 

a FEBRABAN hoje viria aqui se defender de todas essas 
matérias que a elogiam sobre o lucro bancário, mas não. A 
FEBRABAN tem canal direto. Aliás, desculpe-me, mas os 
senhores não precisam reclamar de que a Comissão ou o GT 

não tenha feito o jogo. Vocês têm linha direta com o Governo. 
Então, não é preciso. Mas a FEBRABAN não está 
preocupada. Ela falou: “Agora vamos para a auto-regulação”. 
Como assim, não tem poder de Estado? Vocês são 

autônomos. Vocês queriam primeiro um código de defesa do 
consumidor bancário, agora vocês querem a auto-
regulamentação. Só vocês se auto-regulam, nenhum outro 
setor tem esse privilégio. Isso quer dizer que vocês podem 

declarar: nós mandamos no Brasil e na mídia também.33 
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 Vamos viver um processo em que, na minha opinião, vamos 

ter algumas melhorias, mas não acredito que seria uma coisa 
impactante, Dr. Alexandre Tombini, porque não se estabelece 
concorrência nesse sistema, que é de contração, se você não 

mostra qual o papel do Estado nesse processo. 
 

 Eu quero relembrar que esse debate foi feito há 11 anos aqui 
na Câmara e já se falou que a concorrência estabeleceria o 
teto. Eu digo: é preciso haver uma interferência, 

estabelecerem limites a isso. E se não houver transparência 
de outro tipo, que não seja só a FEBRABAN mandar e o 
Governo obrigar que haja um ano de extrato anual — o que é 
bom também —, eu entendo que não há possibilidade.34 

 
O Deputado Ivan Valente menciona que a FEBRABAN possui grande 

influência junto ao governo, que não precisa necessariamente ser ouvida em 

audiência pública, pois já existe um canal direto com os órgãos políticos para 

isso. A prática do lobbying nesse caso seria feita em instâncias superiores. Mas 

por meio de entrevistas, ficou claro que os bancos atuam de diversas maneiras 

e está sempre atento a qualquer tentativa de mudança no setor, seja em que 

nível de decisão isso venha ocorrer.   
 

 Resposta do Sr. Alexandre Tombini aos Deputados da Comissão 

de Defesa do Consumidor. Destaco: O que se falou foi em 
periodicidade do serviço. O serviço não é proposta do Banco 
Central, nem será proposta levada ao Conselho Monetário 
Nacional o congelamento de tarifas bancárias, que isso fique 

claro, até porque, em consonância, estamos propondo 
avanços, creio, numa visão mais técnica, que terão impactos 
importantes para a concorrência, não só de tarifas, mas 
também do spread das operações de crédito.35 
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 Resposta do Sr. Nelson Barbosa aos Deputados da Comissão de 

Defesa do Consumidor, especialmente às argüições do Deputado 

Ivan Valente. Destaco: Novamente repito a pergunta que o 
Deputado Ivan Valente fez na primeira reunião: “Até onde o 
Governo está disposto a ir?” Palavras do Ministro Guido 

Mantega, corroboradas pelo Presidente Meirelles: ”Se houver 
abusos, eles serão coibidos”, o Governo não está 
favorecendo “a” ou “b”, a preocupação do Governo é com o 
bem-estar do consumidor, é proteger a parte mais frágil 

dessa relação contratual. Se houver abuso, ele será coibido. 
O Presidente Meirelles e o Ministro Mantega deram carta 
branca ao grupo de trabalho para analisar todas as posições 
técnicas e para fazer suas propostas. Não tenham dúvida, 

tudo o que foi discutido aqui foi levado ao conhecimento dos 
Ministros para deliberação, como também foram levadas as 
posições da FEBRABAN.36 

 

 Réplica do Deputado Vinicius de Carvalho às colocações do Sr. 

Nelson Barbosa, da Secretaria de Acompanhamento Econômico: 

Outro ponto: nesta Comissão, em momento algum, falamos, 
pensamos ou cogitamos sobre a palavra congelamento. 
Somos completamente contrários a isso. O que estamos 
pedindo que o Conselho Monetário Nacional e o Ministério da 

Fazenda façam é estipular um teto para que haja um controle, 
como disse o Dr. Nelson.  
 

 Réplica do Deputado Ivan Valente. Destaco: Nesse sentido, 

peço ao Presidente que nossa proposta, feita juntamente aos 
Deputados Vinicius Carvalho e Chico Lopes, fosse 
incorporada nas sugestões da Comissão ou dos Deputados, 
pelo menos, no estabelecimento de um limite. É por isso que 

a FEBRABAN está tão tranqüila, ali, na pessoa do Sr. 
Ademiro Vian; ele continua sendo econômico e foi mais 
econômico do que na primeira intervenção. Inclusive, quero 
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dizer ao Dr. Ademiro que li o texto da FEBRABAN, intitulado 

“Uma Luz para o Debate”. E o senhor me permita um pouco 
de humor: essa luz, costuma-se em falar em luz no fim do 
túnel, pode ser duas coisas — o senhor concorda, não é? 
(Risos) — a luz pode ser... bom não vou falar, todo mundo já 

sabe.37 

 
Analisando os debates desferidos nas audiências públicas realizadas na 

Câmara dos Deputados, cujos trechos mais importantes foram acima citados,  

pode-se perceber  o confronto dos  diversos grupos de interesse. Os 

representantes das partes interessadas possuíam posicionamentos 

condizentes com os interesses de seus representados, ainda que os 

argumentos utilizados fossem, às vezes, pouco convincentes. 

 

 Também foi possível inferir o acesso diferenciado dos grupos de 

interesse a órgãos decisórios, especialmente em relação aos bancos, que  

sequer puderam participar do grupo de trabalho que analisou a questão das 

tarifas bancárias (por decisão da Comissão de Defesa do Consumidor), mas 

cuja capacidade de influência foi muito citada. Segundo entrevista concedida: 

 
Então, como a defesa do consumidor da Câmara Federal tem 

força em todo o país  e em se tratando da tarifa bancária, nós 

resolvemos fazer alguma coisa... Essa iniciativa surpreendeu 

até o Deputado mais antigo, porque esse é um assunto com o 

qual a política tem medo de se confrontar, devido ao poder de 

barganha que os banqueiros têm no nosso país, a começar 

pelo próprio  Banco Central. 

 

Ficou patente o posicionamento pró-banco do Presidente do Banco 

Central Henrique Meirelles e do Deputado Antonio Palocci. Já o diretor de 

normas do Banco Central Alexandre Tombini e o secretário Barbosa optaram 

por um discurso de centro, tentando mostrar que estavam atentos aos dois 

lados da questão.  Os demais participantes se posicionaram a favor dos 

consumidores,  por representarem órgãos que desempenham o papel de 

defensores deste grupo de influência. 
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Durante todo o período de discussão das alterações que seriam 

realizadas nas Resoluções 2.303, de 25/07/96 e 2.747, de 28/06/2000, que 

tratam da tarifa bancária, os Bancos aumentaram bastante os preços pelos 

serviços prestados, especialmente no período entre o anúncio e a data da 

implementação (a Resolução 3.518 foi publicada em 06.12.07, mas foi 

implementada em 30.04.08).  

 

Com o objetivo de averiguar se realmente houve aumentos expressivos, 

acima do índice de inflação nesse interregno, o portal Vida Econômica realizou  

pesquisa que compara os preços praticados nos dias 1/11/2007 e  01/05/2008. 

É importante salientar que neste período a inflação medida pelo IPCA foi de 

3,22%.38  Neste estudo, foram levantados os preços das tarifas bancárias 

praticadas pelas 12 principais instituições financeiras de varejo do país, as 

quais representam mais de 80% do total de ativos do sistema financeiro.  
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MAIOR ELEVAÇÃO DE PREÇOS NO PERÍODO DE 01/11/07 A 01/05/08 
(DO MAIOR PARA O MENOR) 

POSIÇÃO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VARIAÇÃO % 

1ª. Bco. ABN Amro Real 966,67% 

2ª. Bco. Safra 533,33% 

3ª. Bco. Santander 405,26% 

4ª. Bco. HSBC 344,44% 

5ª. Bco. Itaú 233,33% 

6ª. Bco. Unibanco 130,77% 

7ª. Caixa Econômica Federal 100,00% 

8ª. Bco. do Nordeste do Brasil 66,67% 

 Bco. Citibank 66,67% 

 Bco. Bradesco 66,67% 

11ª. Bco. Nossa Caixa 59,09% 

12ª. Bco. do Brasil 57,89% 

 

• Fonte: Portal Vida Econômica39 

• Todo o sistema financeiro – 184,46% 
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Pelo quadro acima, podemos constatar o expressivo aumento das tarifas 

bancárias, bem acima do índice de inflação. As resoluções deveriam ter sido 

publicadas de imediato, pois isto evitaria, talvez,  o incremento exorbitante do 

preço das tarifas. Membros da Comissão de Defesa do Consumidor disseram 

não ter questionado, à época da conclusão do trabalho,  o porquê desse 

interregno junto aos membros  do governo e do Banco Central. Não havia 

amplo conhecimento do assunto entre os participantes, o que fez com que o 

resultado não fosse o previsto. Segundo depoimento transcrito na entrevista nº 

2: 

Quando a gente acabou o trabalho do grupo, elencamos uma 

série de medidas que foram enviadas para o Ministério da 

Fazenda e para o Banco Central... Depois do final do grupo de 

trabalho até sair a Resolução, algumas coisas mudaram. Não só 

algumas coisas deixaram de ser colocadas, mas algumas coisas 

não foram percebidas, devido ao tecnicismo disso tudo... A gente 

só conseguiu ver o resultado disso algum tempo depois... Então 

aquilo que a gente achava que havia sido um grande ganho, 

acabou não acontecendo muito... Como não somos expert no 

assunto, tivemos dificuldade de ver as brechas... Às vezes, você 

acha que é muita vantagem e acaba não sendo... Às vezes, eles 

dão vantagem do lado e tiram do outro. Nós tivemos essa 

dificuldade de perceber... A gente percebeu isso seis meses 

depois... Primeiro, que as resoluções foram publicadas em 

dezembro, e elas entraram em vigor em abril... Então já deu esse 

lapso temporal...      

 Em 06/12/2007, nove dias após a realização da última audiência pública 

na Câmara dos Deputados, foram publicadas a Resolução 3.518 e a Circular 

3.371, as quais reproduzo, na íntegra,  no anexo II.  

 

 A publicação da Resolução foi inicialmente elogiada pela maioria dos 

órgãos de defesa do consumidor, principalmente por ter limitado o número de 

tarifas bancárias a apenas vinte, além de ter padronizado as nomenclaturas, 

que variava de banco para banco. Contudo, aquilo que parecia um benefício 
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muito grande não correspondeu totalmente às expectativas após sua entrada 

em vigor.  

 

 O artigo primeiro determina que todo serviço  a ser cobrado do cliente 

conste do contrato, ou seja, há exigência de prévia autorização do usuário 

bancário. Apesar de ser um quesito que protege o cliente de eventuais abusos, 

é necessário estar atento às cláusulas contratuais no momento de sua 

assinatura. Há casos em que o cliente assina a permissão para a cobrança de 

algum tipo de serviço que não necessita, mas que não deu a devida atenção no 

momento da leitura do instrumento contratual. Os bancos costumam utilizar 

esse tipo de técnica para cobrar serviços extras dos clientes, principalmente 

daqueles que solicitam apenas a utilização dos serviços essenciais, que são 

isentos. 

 

 O art. 2º da Resolução 3.518 amplia a isenção da cobrança de tarifas 

pela prestação de serviços considerados essenciais a pessoas físicas e passa 

a cobrar outros que eram isentos. Não houve ganhos financeiros expressivos 

para o consumidor. O quadro abaixo compara a situação anterior e a situação 

atual: 
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CONTA CORRENTE DE DEPÓSITO À VISTA 

ANTES DA RESOLUÇÃO 3.518 DEPOIS DA RESOLUÇÃO 3.518 

1.  Fornecimento de cartão 

magnético, ou alternativamente, de um 

talonário de cheques com pelo menos 

10 folhas. 

1.  Fornecimento de cartão com 

função de débito e de dez folhas de 

cheques por mês. 

2.   Substituição de cartão 

magnético, exceto nos casos de 

pedido de reposição formulados pelo 

correntista, decorrentes de motivos 

não-imputáveis à instituição emitente. 

2. Fornecimento de 2ª. Via do cartão 

magnético na função débito, exceto no 

caso de pedidos de reposição pelo 

correntista, decorrentes de motivos não 

imputáveis à instituição emitente. 

3.  Fornecimento de um extrato 

mensal contendo toda a 

movimentação do mês. 

3.  Fornecimento de até 2 extratos 

mensais em terminal de auto-

atendimento. 

4.  Devolução de cheques pela 

compensação (COMPE), exceto por 

insuficiência de fundos, hipótese em 

que a cobrança somente poderá recair 

sobre o emitente do cheque.     

4. Permite o ressarcimento de 

despesas incorridas pela instituição com 

a devolução de cheques pela COMPE. 

Não mais serão permitidas cobranças 

pela realização de depósitos ou pela 

emissão de cheques de qualquer valor.  

 5.  Realização de até 4 saques, por 

mês, em guichê de caixa, inclusive por 

meio de cheque avulso, ou em terminal 

de auto-atendimento e/ou pela internet.  

 6.  Compensação de cheques 

 7.  Realização de consultas 

mediante a utilização da internet. 

 8.   Fornecimento de extrato 

consolidado discriminando as tarifas 

cobradas no ano anterior.  
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Por meio do quadro acima, podemos verificar que as mudanças na 

isenção dos serviços considerados essenciais, para pessoa física em conta-

corrente, foram tímidas40. Por um lado, aumentaram a quantidade de serviços 

isentos, mas, ao mesmo tempo, passaram a  cobrar por outros que eram 

gratuitos. Por outro lado, é conveniente salientar que a vedação da cobrança 

de tarifas na compensação de cheques e no serviço de saque também não 

exerce grande impacto nas despesas do consumidor, pois a utilização de 

cheques e o número de saques vêm diminuindo significativamente, em razão 

do uso do cartão de  crédito e de débito.41 

 Com relação às contas de poupança, também não houve grandes 

avanços, se levarmos em consideração que  este é um meio de captação 

extremamente barato para os bancos, haja vista a diferença entre o que pagam 

ao poupador e o que cobram do tomador ao emprestar os recursos (spread): 
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CONTA DE DEPÓSITO DE POUPANÇA 

ANTES DA RESOLUÇÃO 3.518  DEPOIS DA RESOLUÇÃO 3.518 

1. Manutenção de contas de 

depósitos da poupança, exceto aquelas 
cujo saldo seja igual ou inferior a R$ 20,00 

(vinte reais) e que não apresentem 

registros de depósitos ou saques pelo 

período de 6 meses. 

1.  Fornecimento de cartão com função 

movimentação. 

 2.  Fornecimento de segunda via do 

cartão com função movimentação, excetos 

nos casos de pedidos de reposição 

formulados pelo correntista por motivos não 

imputáveis à instituição.   

 3.  Realização de até dois saques, por 

mês, em guichê do caixa ou em terminal de 

autoatendimento. 

 4.  Realização de até duas 

transferências para conta de depósitos de 

mesma titularidade  

 5.   Fornecimento de até dois extratos 

contendo a movimentação do mês.  

 6.    Realização de consultas mediante a 

utilização da internet. 

 7.   Fornecimento de extrato 

consolidado discriminando as tarifas 

cobradas no ano anterior.  

Outros 

1 – expedição de documentos destinados 

à liberação de garantias de qualquer 

natureza. 

1    -  o tratamento a ser dado será de 

ressarcimento de despesa, passível de 

cobrança desde que prevista expressamente 

no contrato. 
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Ademais, os custos bancários para os serviços considerados essenciais 

não são relevantes para o banco, pois a maioria deles se dá com baixa 

utilização de mão-de-obra e por meio do autoatendimento.  Acrescente-se a 

isso  a possibilidade de cobrar do cliente que optar pela utilização dos serviços 

essenciais  tarifa de renovação de cadastro até duas vezes por ano, o que de 

certa forma compensa a perda de receita com essa isenção. É importante 

ressaltar que o Banco pode cobrar essa tarifa automaticamente a cada seis 

meses, sem atualizar qualquer dado cadastral, ou, ainda, pagá-lo por meio da 

escolha de pacote próprio ou padronizado,  mesmo sem a prestação do 

serviço, o que fere o Código de Defesa do Consumidor.42 

 Os Bancos também têm dificultado a abertura de contas em que o 

cliente apenas utilize os serviços essenciais, isentos da cobrança de tarifas.  

Apesar das vantagens, abrir uma conta de serviços essenciais 

pode não ser tão fácil. A funcionária da agência do Banco do 

Brasil, um dos visitados, negou expressamente a possibilidade 

de contratar apenas eles, sem tarifas, enquanto outros só 

reconheceram a possibilidade após insistência. Só que, ainda, 

em metade dos casos, revelou-se que os funcionários a haviam 

confundido com outras modalidades, como a conta salário 

(Pesquisa IDEC-2008). 

 Os serviços prioritários para pessoa física, assim considerados aqueles 

relacionados às contas de depósito, transferência de recursos, operações de 

crédito e cadastro, foram os mais festejados pelos órgãos de defesa do 

consumidor43, tendo em vista diminuição do número de tarifas cobradas, que 

variava entre 50 a 80 nomenclaturas diferentes, para apenas 20,  com 

padronização de nomes, de siglas, de fatos geradores e reajustáveis a cada 

180 dias.  

 A Resolução 3.518 também entronizou pacote padronizado pessoa física 

para movimentação com cartão, com vistas a facilitar a comparação de preços 

pelo cliente bancário. Todavia, os bancos, com o objetivo de burlar o possível 

cotejo entre os preços cobrados pela instituição financeira, criaram  diversos 

pacotes próprios, bem mais baratos  e mais completos que o padronizado, o  

que dificultou  o estabelecimento de diferenças de preços por parte do 
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consumidor bancário.  Afora isso, o art. 6º, da Res. 3518,  obriga os Bancos 

oferecerem às pessoas físicas o pacote padronizado de serviços, que não pode 

ter valor maior que os somatórios das tarifas individuais que o compõem. 

Entretanto não proíbe a criação de pacotes próprios pelos Bancos, ao 

contrário, o parágrafo 3º faculta o oferecimento de pacotes de serviços 

distintos, que podem conter os serviços essenciais, prioritários, especiais e 

diferenciados entremeados. É conveniente salientar que o Banco Central não 

contemplou, no pacote padronizado, a oferta de cheques (considerado optativo 

nos serviços essenciais e gratuitos até o fornecimento de 10 folhas mensais), o 

que o torna inviável  para a maior parte dos usuários de banco.  

 O pacote padronizado e os serviços prioritários podem sofrer reajuste a 

cada 180 dias, segundo do § 1º do Art. 10, da Resolução 3.518, o que 

contrariou a vontade da maioria dos integrantes da Comissão de Defesa do 

Consumidor da Câmara dos Deputados, que desejava o estabelecimento do 

reajuste anual, como ocorre na maioria dos contratos de serviços. Contudo, o 

maior problema é a ausência de determinação de um indexador para o 

aumento de preços. Sem nenhum limite previsto na Resolução, os bancos 

podem aumentar as tarifas como desejam e é o que acontece atualmente.44 

  Os serviços especiais, assim considerados os que possuem 

regulamentação e legislação específicas, não sofreram modificação, ou seja, 

as tarifas pertinentes a cada modalidade de serviço poderão ser cobradas em 

consonância com as normas em vigor específicas para cada um, tais como: 

 Crédito rural; 

 Mercado de Câmbio; 

 Repasse de recursos; 

 Sistema Financeiro da Habitação; 

 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

 Fundo PIS/PASEP; 

 Penhor Civil. 
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Ainda pode ser cobrada tarifa de pessoa física concernente aos  

serviços considerados diferenciados, desde que informado ao cliente ou ao 

usuário as condições de utilização ou pagamento, tais como: 

 

  Abono de assinatura; 

 Aditamento de contratos; 

 Administração de fundos de investimento; 

 Aluguel de cofre; 

 Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em 

garantia; 

 Cartão de crédito; 

 Certificado digital; 

 Coleta e entrega em domicílio ou outro local; 

 Cópia ou segunda via de comprovantes e documentos; 

 Corretagem; 

 Custódia; 

 Extrato diferenciado mensal contendo informações adicionais 

àquelas relativas a contas-correntes de depósitos à vista e a 

contas de depósitos de poupança; 

 Fornecimento de atestados, certificados e declarações; 

 Leilões agrícolas; 

 Aviso automático de movimentação de contas. 

 

Esses serviços possuem livre cobrança de tarifas, desde que acordado 

com o cliente. Os serviços especiais e diferenciados não avançaram no sentido 

de coibir abusos de preços. Foi deixada a cada cliente a habilidade e o poder 

de negociar com seu Banco os valores relativos à prestação desses serviços. 
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O portal vida econômica realizou pesquisa compreendendo o período 

de 01.05.08 a 01.08.08, com vistas a investigar os resultados  da Resolução 

3.518 após o primeiro trimestre de vigência, visando constatar se houve 

aumento na concorrência entre as instituições financeiras, e se isso  ocasionou 

redução de preços. 

 

MAIOR REDUÇÃO DE PREÇOS NO PERÍODO DE 01/05/2008 A 01/08/2008 (DA 

MAIOR PARA A MENOR) 

POSIÇÃO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VARIAÇÃO % 

1ª. Caixa Econômica Federal -71,00% 

2ª. Banco Safra -66,67% 

3ª. Banco HSBC -11,11% 

4ª. Banco ABN Amro Real 0,00% 

 Banco Itaú 0,00% 

 Banco Unibanco 0,00% 

 Banco Santander 0,00% 

 Banco do Nord. do Brasil 0,00% 

 Banco Citibank 0,00% 

 Banco Bradesco 0,00% 

 Banco Nossa Caixa 0,00% 

 Banco do Brasil 0,00% 

 

• .Fonte: Portal Vida Econômica 
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•  Levantamento dos preços das tarifas bancárias praticadas pelas 12 

principais instituições financeiras de varejo do país, as quais 
representam mais de 80% do total de ativos do sistema financeiro.  

 Apenas 25% dos bancos pesquisados reduziu tarifas, o que denota o 

pouco efeito competitivo produzido pela Resolução 3.518 no setor.45  

Antes da publicação da Resolução 3.518, parte da receita proveniente 

de serviços era originária das tarifas cobradas quando da concessão de 

empréstimos a pessoas físicas, ou seja, os Bancos cobravam spread menor 

(diferença entre o custo de captação e o custo de concessão do crédito), mas 

tirava a diferença nas tarifas de abertura de crédito. Como parte destas tarifas 

foi limitada, o spread voltou a crescer exageradamente e atualmente está 

sendo muito combatido pelo governo. O que houve, de fato,  foi uma troca de 

receitas. Antes a receita com serviços representava um percentual maior na 

composição dos lucros, hoje o spread é o principal componente das receitas.46    

 

A receita com serviços, que no período jun/2006-jun/2007 apresentou 
um crescimento médio de 19,23%, cresceu 6,66% no ano seguinte (jun/2007-
jun/2008). 
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O período 2006-2007 apresentou um crescimento de 13,85%, enquanto 
no 2007-2008 o crescimento foi de 22,20%, o que representa um aumento de 
60% na taxa de crescimento. 

 No resultado agregado, os Bancos continuam auferindo lucros cada vez 
maiores. Segundo estudo da Consultoria Economática, no terceiro trimestre 
de 2008, o lucro consolidado de 15 bancos de capital aberto é superior ao 
lucro consolidado de 201 empresas não-financeiras (excluindo Vale, 
Petrobras e Eletrobrás).47  Este resultado foi o maior dos últimos 23 trimestres 
analisados. 
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Lucro líquido em R$ *  

Quantidade de empresas Setor Jul/Set 08 

29 Energia Elétrica 2,948 bi 

41 Outros 2,017 bi 

22 Siderúrgica e Metalúrgica 1,823 bi 

9 Telecomunicações 1,288 bi 

5 Eletroeletrônicos 286 mi 

5 Transporte Serviços 233 mi 

4 Máquinas Industriais 209 mi 

3 Petróleo e Gás 203 mi 

9 Comércio 160 mi 

19 Têxtil 152 mi 

7 Construção 139 mi 

14 Veículos e peças 137 mi 

3 Minerais não-Metálicos 13 mi 

12 Alimentos e Bebidas - 12 mi 

12 Química - 924 mi 

7 Papel e Celulose - 2,633 bi 

201 Total não-financeiras 6,009 bi 

15 Bancos 6,926 bi 

* Sem considerar Vale, Petrobras e Eletrobrás  

 Em entrevistas realizadas com servidores da Câmara dos Deputados, 
alguns mencionaram a Comissão de Finanças e Tributação48 como possível 
alvo do grupo de influência bancos, que ali atuariam com vistas à consecução 
de seus interesses. 

 A fim de verificar quais dos 63 membros da Comissão (entre titulares e 
suplentes) haviam sido financiados pelo sistema financeiro, pesquisei no site 
do Superior Tribunal Eleitoral -TSE a prestação de contas dos parlamentares 
eleitos em 2006, para o mandato 2007-2010. O resultado encontra-se 
sintetizado no quadro que se segue:    
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PARTIDOS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO, P/ O 
MANDATO 2007-2010, DESIGNADOS PARA A COMISSÃO DE 

FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO-CFT 

PARTIDO VALOR R$ % DO TOTAL 
DEMOCRATAS 110.000,00 5,52 
PSDB 975.770,00 48,97 

PR 35.000,00 1,76 
PP 61.000,00 3,06 
PT 225.000,00 11,29 
PMDB 255.000,00 12,80 
PPS 92.218,49 4,63 
PDT 238.500,00 11,97 
TOTAL 1.992.488,49 100,00 

• A relação dos membros foi fornecida pela Secretária Marcelle R.C. 
Cavalcanti, da Comissão de Finanças e Tributação-CFT 
 • Dos 63 membros da CFT, 20 tiveram suas campanhas eleitorais 
financiadas por instituições financeiras e afins, o que corresponde a 
31,75% do total.  
 Ao realizar essa pesquisa, acreditava-se que a maior parte dos membros 

da Comissão de Finanças e Tributação era proveniente de bancos, pois, 
segundo entrevistas, havia grande parte de lobistas bancários que atuava 
nessa Comissão. Assim reproduzo informação de um dos entrevistados: 

 A atuação do lobby do sistema financeiro é muito mais na 

Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, mas muito mais na CFT...   
    Contudo, em pese não ter sido sistematizada tal observação, o que foi 

constatado é que a Comissão de Finanças e Tributação tem grande parte de 
seus membros financiados por construtoras e não por bancos. Há possibilidade 
de financiamento informal pelos bancos, sem a devida prestação de contas 
junto ao Tribunal Superior Eleitoral, vez que vários deputados entrevistados 
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disseram que as instituições financeiras são atualmente os grandes 
financiadores de campanha, tanto  legal como ilegalmente. É relevante 
ressaltar que o maior beneficiário dos recursos concedidos pelos bancos é o 
PSDB, com quase  metade das doações. Conforme entrevistado nº 7: 

 Sem dúvida, os bancos pressionam... Não é a FEBRABAN, 

porque ninguém senta numa mesa de negociação, por meio de 

instituição, para corromper ninguém... Isso é feito por baixo do 

pano mesmo! A bancada dos bancos é bem forte no 

Congresso Nacional... Eles patrocinam por baixo do pano e 

não declaram que estão patrocinando campanha política 

nenhuma! 

 Realizada a mesma pesquisa com todos os Deputados, observamos que 
dois partidos se destacaram em relação ao financiamento de campanha 
patrocinado pelo sistema financeiro, conforme observamos a seguir: 

 



  110 

 

PARTIDOS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO,  P/ O 
MANDATO 2007-2010 

PARTIDO VALOR R$ % DO TOTAL 

DEMOCRATAS 1.550.561,02 25,30 

PSDB 1.458.770,00 23,80 

PT 818.000,00 13,34 

PMDB 642.700,00 10,49 

PPS 445.498,49 7,27 

PDT 443.500,00 7,24 

PV 280.000,00 4,57 

PTB 170.000,00 2,77 

PP 160.000,00 2,61 

PSB 100.000,00 1,63 

PR 60.000,00 0,98 

TOTAL 6.129.029,51 100,00 

• Fonte:  A relação dos deputados foi extraída do site da Câmara 

(WWW.camara.gov.br) 

• Os valores da prestação de contas das eleições de 2006 foram 

reproduzidos do site do TSE (WWW.tse.gov.br) 

Pode-se inferir que os bancos procuram concentrar as doações para o 

financiamento de campanha nos grandes partidos, como Democratas e  PSDB, 

pelo menos formalmente. Consoante Deputado entrevistado: 
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Quem financia as campanhas do Executivo? Não vou dizer em 

sua maioria, pois a maioria não tem esse acesso, mas de sua 

minoria de políticos que são ligados a grandes partidos? São 

justamente os empresários da área financeira!  Então, como 

pode o Presidente da República deixar criar uma lei que vá 

prejudicar aquele grande financiador de sua campanha!  

Pelo exposto, a Resolução 3.518 teve seu efeito minimizado pela 

influência do grupo de interesse bancos, pois, analisando seus resultados, 

percebe-se que os avanços, principalmente financeiros,  para os consumidores 

foram pequenos. Contudo, os bancos continuam auferindo lucros exorbitantes! 

A Resolução foi confeccionada com lacunas, com substituição de 

nomenclaturas, mas sem deixar de cobrar pelo serviço em várias ocasiões, 

como é o caso da tarifa de renovação de cadastro. Ainda, o pacote 

padronizado, que tinha o objetivo de proporcionar ao usuário a possibilidade de 

comparar preços entre as diversas instituições financeiras, foi substituído por 

pacotes próprios dos bancos,  com mais serviços e menor preço. Os serviços 

gratuitos pouco avançaram. Houve pequenos incrementos, além daqueles que 

já eram isentos. Não foi estabelecido limite ou indexador  para o aumento de 

preços. Novas tarifas podem ser cobradas, desde que submetida à análise do 

Banco Central. Como benefício para o consumidor, os serviços passíveis de 

cobrança foram reduzidos a 20. Segundo Deputado entrevistado: 

Com relação às Resoluções do Banco Central, fico bem à 

vontade ao falar isso, embora não tenhamos como provar, 

porque nós não vemos nenhum tipo de negociata, mas linhas 

da própria Resolução... Deixam-se brechas... Brechas para que 

a federação dos Bancos possa atuar... Isto não é 

incompetência jurídica, não é incompetência profissional! Isto é 

conivência! Como pode o Banco Central,  que cria as 

Resoluções, ter técnicos que têm contato com a própria 

FEBRABAN, porque eles estão sempre reunidos para 

coadunarem seus procedimentos, não detectarem que vão 

surgir brechas?   

Na opinião da maioria dos entrevistados, os banqueiros estão bem 

representados no Banco Central. Os principais diretores vieram de banco 

internacional ou  privado, com passagem pelo Fundo Monetário Internacional e 



  112 

atuação na Federação Brasileira dos Bancos - FEBRABAN. Ao deixar o Banco 

Central, provavelmente voltarão a prestar serviços para bancos privados, 

públicos ou internacionais. Em função dessas relações ambíguas entre órgão 

regulador e seus regulados, a influência das instituições financeiras têm se 

mostrado mais eficaz. Talvez este seja um dos motivos por que as resoluções 

do Banco Central com relação às tarifas bancárias não sejam tão eficazes para 

o consumidor.     
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NOTAS DE REFERÊNCIA 

 

1. Esse poder aumenta em razão da concentração dos meios de 

pagamento sob a gestão de poucas instituições financeiras: Como resultado 

global, os controladores de um número reduzido de instituições financeiras 

exercem influência sobre o mundo empresarial e o governamental muito além 

daquela exercida por outras forças sociais, incluindo-se os segmentos 

empresariais. Minella, Ari César. Maiores Bancos privados no Brasil: um 

perfil econômico e sociopolítico. Revista Sociologias, Porto Alegre, ano 9, nº 

18, jul/dez. 2007, pág. 102.  
2. O principal impacto do Plano Real sobre o sistema financeiro se deu 

através da perda da receita inflacionária (...). Estas receitas que, historicamente 

de situavam em torno de 2% do PIB e no período de 1990-1993 chegavam a 

4%, foram reduzidas a 2%, em 1994, e a 0,1%, em 1995. Essa perda era um 

indicador de que o sistema financeiro teria que passar por profundas 

modificações. Corazza, Gentil (Professor do Departamento de Economia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Crise e Reestruturação 
Bancária no Brasil. Pág. 4. 
3. Os indicadores reunidos neste trabalho sugerem que o aumento da 

presença dos bancos estrangeiros no mercado brasileiro não alterou as 

condições de crédito e de prestação de serviços financeiros às empresas no 

país. Não há sinais de que os bancos estrangeiros operem em condições mais 

favoráveis que a dos bancos nacionais privados, e tampouco há indícios de 

que esses últimos tenham alterado suas práticas tradicionais por conta de 

ameaça dos novos concorrentes. Pelos dados disponíveis, é mais pertinente 

afirmar que os bancos estrangeiros se adaptaram às condições de mercados 

preexistentes. Carvalho, Carlos Eduardo. Studart, Rogério. Alves Jr., Antonio 

José. Desnacionalização do Setor Bancário e Financiamento das 

Empresas: A experiência brasileira recente. IPEA. Maio de 2002. Pág. 73. 
4. Idem nº 1, pág. 118. 
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5. (...) as receitas de prestações de serviços (tarifas bancárias) têm 

aumentado de forma significativa, sem que elas representam hoje 14% do total 

das receitas do sistema financeiro, quando em 2002, representavam 9% do 

total. Isso foi possível, pois enquanto as despesas com pessoal cresceram de 

2000 para 2005 48,59%, as receitas com prestação de serviços cresceram 

122,04%, crescimento este provocado pela ampliação da base de clientes das 

instituições financeiras, pela cobrança de novas tarifas que até então tais 

serviços não eram cobrados, bem como pela elevação dos preços cobrados 

pelos serviços prestados. Oliveira, Miguel José Ribeiro. Evolução das tarifas 
bancárias para pessoa física no período de 2001/2006. O estudo encontra-

se no Portal WWW.vidaeconomica.com.br. 
 

Ainda, dados publicados na Folha de São Paulo, em 21/04/2004, corroboram o 

aumento significativo da receita bancária proveniente da cobrança de tarifas: 

 
Lucro dos Bancos x Serviços   
Número dos 10 maiores bancos do Brasil,  em bilhões: 

 

1994 – 1,28  bilhões (receita com prestação de serviço) 

 

2003 – 27,70 bilhões (receita com prestação de serviço) 

 

Aumento do lucro dos bancos entre 1994 e 2003 – 1.039% 

 

Variação da receita com prestação de serviços no período – 560%    
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OS NUMEROS DOS BANCOS 

ANO 

ATIVOS 

TOTAIS 

EM R$ 
BILHÕES 

PARTICIPAÇÃO 

DOS 10 

MAIORES 

BANCOS EM 

CADA ANO NO 

TOTAL DO 

SISTEMA, EM 
% 

DESPESA 

COM 

PESSOAL, 

EM R$ 
BILHÕES 

GASTOS 

COM 

PESSOAL 

CUSTEADOS 

COM A 

RECEITA DE 

SERVIÇOS, 
EM % 

OFERTA DE 

CRÉDITO NO 

SISTEMA 

BANCÁRIO 

COMO 

PROPORÇÃO 

DO PIB, EM 
% 

1994 224,633 61,9 16,304 44,3 35,5 

1995 336,520 69,0 17,606 47,1 35,9 

1996 388,211 68,0 18,903 56,7 32,8 

1997 475,778 70,2 18,220 61,9 31,5 

1998 478,103 70,2 17,617 67,2 29,1 

1999 508,281 67,0 18,937 72,9 28,1 

2000 595,205 69,4 21,570 78,8 27,2 

2001 631,642 66,4 22,756 87,0 27,3 

2002 797,069 69,2 23,439 93,4 25,9 

2003 900,708 79,7 26,533 101,1 24,8 

• 301% é a variação dos ativos no período 
• 62,74% é a variação da despesa com pessoal do período 

Fonte.: ABM Consulting e Banco Central  
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6. Íntegra da Resolução nº 2.303, de 25/07/1996:   

 

RESOLUÇÃO 2.303 

---------------------- 

Disciplina a cobrança de tarifas pela 

prestação de serviços por parte das 

instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central 

do Brasil. 

 

 

 O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei 4.595, de 

31.12.64, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em 

sessão realizada em 25.07.96, tendo em vista o disposto no art. 4º, inciso IX, 

da citada Lei, 

 

R E S O L V E U: 

 

 Art. 1º Vedar às instituições financeiras e demais instituições autorizadas 

a funcionar pelo Banco Central do Brasil a cobrança de remuneração pela 

prestação dos seguintes serviços: 

 

 I     - fornecimento de cartão magnético ou, alternativamente, a critério 

do cliente, de um talonário de cheques com, pelo menos, 20 (vinte) folhas, por 

mês,  independentemente de saldo médio na conta corrente; 

 

 II     - substituição do cartão magnético referido no inciso anterior, exceto 

nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de 

perda, roubo, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição 

emitente; 
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 III   -    entrega de cheque liquidado, ou cópia do mesmo, ao respectivo 

emitente, desde que solicitada até 60 (sessenta) dias após sua liquidação; 

 

 IV   -   expedição de documentos destinados à liberação de garantias de 

qualquer natureza; 

 

 V    -  devolução de cheques pelo Serviço de Compensação de Cheques 

e Outros Papéis – SCCOP, exceto por insuficiência de fundos; 

 

 VI     -  manutenção de contas: 

 

a)    de depósitos de poupança; 

b)    à ordem do poder judiciário; 

c) de depósitos de ações de consignação em pagamento e de 

usucapião criadas pela Lei nº 8.951, de 13.12.94; 

 

VII – fornecimento de um extrato mensal contendo toda a movimentação 

do mês. 

Parágrafo 1º A vedação à cobrança de remuneração pela manutenção 

de contas de poupança não se aplica àquelas: 

 

I     - cujo saldo seja igual ou inferior a R$ 20,00 (vinte reais); e 

II   - que não apresentem registros de depósitos ou saques, pelo período 

de 6 meses. 

 

Parágrafo 2º Na ocorrência das hipóteses de que trata o parágrafo 1º, a 

cobrança de remuneração somente poderá ocorrer após o lançamento dos 

rendimentos de cada período, limitada ao maior dos seguintes valores: 

 

I     - o correspondente a 30% (trinta por cento) do saldo existente em 

cada mês; 

II     - R$ 4,00 (quatro reais) ou o saldo existente, quando inferior a esse 

valor. 
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Parágrafo 3º Os serviços mencionados neste artigo são de caráter 

obrigatório, observadas as características operacionais de cada tipo de 

instituição financeira. 

Art. 2º  É obrigatória a afixação de quadro nas dependências das 

instituições citadas no artigo anterior, em local visível ao público, contendo: 

I      - relação dos serviços tarifados e respectivos valores; 

II     - periodicidade da cobrança, quando for o caso; 

III   - informação de que os valores das tarifas foram estabelecidos pela 

própria instituição. 

Parágrafo 1º Apenas as tarifas relativas aos serviços listados no quadro 

poderão ser cobradas. 

Parágrafo 3º  A cobrança de nova tarifa e o aumento do valor de tarifa 

existente deverão ser informados ao público com, no mínimo, 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

Parágrafo 4º A inobservância do disposto neste artigo sujeitará a 

instituição ao pagamento de multa na forma prevista na Resolução nº 2.228, de 

20.12.95. 

Art. 3º As instituições mencionadas no art. 1º deverão remeter ao Banco 

Central do Brasil a relação dos serviços tarifados e respectivos valores, 

vigentes: 

I     - na data da publicação desta Resolução; 

II   - no primeiro dia útil de cada trimestre civil, mesmo que não tenham 

ocorrido alterações, durante o trimestre imediatamente anterior, nas 

informações prestadas.     

Parágrafo 1º Deve ser observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 

a partir das datas citadas nos incisos I e II para a remessa das informações. 

Parágrafo 2º As informações deverão ser encaminhadas por meio de 

correspondência convencional, enquanto não disponibilizada transação 

específica do Sistema Banco Central de Informações – SISBACEN. 

Parágrafo 3º  A inobservância do disposto neste artigo sujeitará a 

instituição ao pagamento de multa na forma prevista na Resolução nº 2.194, de 

31.08.95. 

Art. 4º Permanece facultado, na devolução de cheques pelo SCCOP, o 

repasse, ao cliente, das taxas previstas na regulamentação vigente. 
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Art. 5º O Banco Central do Brasil poderá baixar as normas e adotar as 

medidas julgadas necessárias à execução desta Resolução. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Ficam revogadas as Resoluções nºs 1.568, de 16.01.89, e 1.802, 

de 14.03.91, o inciso III e o parágrafo único do art. 2º e o parágrafo único do 

art. 8º da Resolução nº 2.025, de 24.11.93, as Circulares nºs 1.230, de 

22.09.87, 1.323, de 29.06.88, 1.769, de 05.07.90, e 2.019, de 15.08.91, as 

alíneas “f” e “h” do item 1 da Circular nº 970, de 21.11.85, e o art. 7º da Circular 

nº 2.520, de 15.12.94, e as Cartas-Circulares nºs 1.959, de 13.07.89, 2.073, de 

25.04.90, 2.082, de 04.05.90, 2.130, de 18.12.90, 2.460, de 26.05.94, e 2.572, 

de 28.08.95. 

 

Brasília, 25 de julho de 1996. 

 

 

Gustavo Jorge Laboissière Loyola 

Presidente 
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7. Transcrição da fala do Deputado Ivan Valente, da Comissão de Defesa 

do Consumidor da Câmara dos Deputados, em audiência pública que tratou da 

tarifa bancária: (...) o sujeito entra no Banco e tem umas 300 ou 400 

informações de tarifas. Eu, com meu óculos de leitura, praticamente não 

consigo lê-las; isto não informa ninguém. Estou dizendo que o usuário é, na 

verdade, um refém do sistema. WWW.camara.gov.br. Comissões. Comissões 

Permanentes. Defesa do Consumidor - CDC. Notas taquigráficas. Notas de 

2007. Audiência pública realizada no dia 20.06.07, pág. 26.  

 

Transcrição de parte da entrevista do Chefe da Divisão de Atendimento ao 

Público do Banco Central, em entrevista à Folha de São Paulo (2004), João 

Evangelista de Sousa Filho: Há casos de nomenclaturas diferentes utilizadas 

por Bancos concorrentes para um mesmo tipo de serviço. Incluindo esse fator, 

eu diria que o total de tarifas existentes é maior do que mil.  

 

8.   Os estudos do Consultor Financeiro Miguel José Ribeiro de Oliveira, 

âncora do site Vida Econômica (WWW.vidaeconomica.com.br), comprovam 

esta afirmação. Os treze maiores bancos de varejo analisados no período 

2001-2006, no estudo intitulado Evolução das Tarifas Bancárias para 
pessoa física no período de 2001/2006, cobravam tarifa para o quesito 

“Cartão-Magnético, para débito, saques e consultas”  em algum momento 

dentro desse espaço de tempo. 

 

O jornal Correio Braziliense, de 14/05/2007, fala o seguinte a respeito da tarifa 

bancária: Bancos cobram até por serviços que deveriam ser gratuitos. Os 

bancos estão cada vez mais criativos na cobrança de tarifas e boa parte desta 

criatividade decorre das normas baixadas pelo Banco Central, que, por serem 

específicas deixam o caminho livre para que as instituições abusem do bolso 

de sua clientela. 

 

9. Idem item 8. Ainda, o Deputado Vinicius de Carvalho, da Comissão de 

Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, em audiência realizada 

acerca da tarifa bancária, em 20/06/2007, relata: Segundo o técnico, os abusos 
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atingem até o direito que os consumidores têm de receber um extrato mensal 

da conta corrente. Como a lei não especifica a forma do extrato, os bancos 

dizem que os serviços sem tarifa só estão disponível na Internet. Quem quiser 

as informações terá de pagar de qualquer jeito. Quanto ao extrato de conta, o 

próprio site diz: Menor tarifa, R$ 0,50; e a maior tarifa, R$16,00. 

10.   Consultor Financeiro e presidente da Ribeiro de Oliveira Consultores 

Associados. Foi diretor financeiro de grandes empresas e é precursor da 

pesquisa de juros e do debate no país sobre a sua importância na economia e 

nas finanças pessoais. Tem marcado regularmente a sua presença na mídia, 

denunciando as distorções e as irregularidades no setor. 

Em 97 e 98, prestou consultoria técnica à Secretaria de Defesa Econômica de 

São Paulo e contribuiu com suas pesquisas e informações junto ao Banco 

Central. Foi  presidente da Anefac – Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade, em 2005, (atualmente também 

exerce esse cargo) e presidiu como membro fundador a Comissão de 

Economia, Banking e Finanças da entidade, onde também coordenou durante 

10 anos o Conselho Editorial da Revista Anefac.  

Entre outros trabalhos técnicos, é autor do Guia dos Juros - Entenda de 

Economia Como Você Entende de Futebol, a primeira publicação no país a 

ensinar o consumidor a calcular os juros. Pelo conjunto do seu trabalho e pelos 

relevantes serviços prestados à comunidade, recebeu inúmeras homenagens e 

prêmios das mais diversas entidades, tais como a de Membro Honorário da 

Ordem dos Parlamentares do Brasil, a Comenda da Ordem São Maurizio de 

Thebas, a Láurea do Instituto Cultural da Fraternidade Universal e Profissional 

Técnico do Ano da Anefac de 1988, eleito pelos associados. 
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11. Os Bancos faturaram 40,8 bilhões com a cobrança de tarifas entre 

janeiro e setembro deste ano, segundo levantamento do Banco Central a partir 

dos balanços das 101 instituições financeiras que operam no Brasil. A receita 

com a prestação de serviços nesse período cresceu 17,2% em relação aos 

primeiros 9 meses de 2006. (...) Mas a prestação de serviço responde por fatia 

cada vez maior do faturamento das instituições financeiras. Um dos métodos 

no mercado para analisar esse peso é a relação entre a receita com tarifas e as 

despesas com funcionários. Entre janeiro e setembro de 2006 os ganhos com 

tarifa superavam o valor da folha de pagamento dos bancos em 21,4%. Neste 

ano, foi a 29,8%. WWW.folha.com.br. Cruz, Ney Hayashi da. Bancos faturam 
40,8 bilhões com tarifas. Em 06.12.2007 

12.    Em 03.09.08, o jornal a Folha de São Paulo publicou a seguinte 

matéria a respeito da persistência dos Bancos quanto à cobrança abusiva das 

tarifas bancárias: Mesmo com as regras mais rígidas impostas pelo governo, o 

faturamento dos bancos com a cobrança de tarifas bancárias se manteve em 

alta no segundo trimestre deste ano.  

Entre abril e junho, o faturamento do setor com a prestação de serviços 

a seus clientes foi de R$ 14,4 bilhões, um crescimento de 2,3% em relação ao 

primeiro trimestre e de 6,0% na comparação com o mesmo período de 2007.  

Os números estão em levantamento feito pelo Banco Central nas 

demonstrações financeiras dos 101 bancos que operam no Brasil. No primeiro 

semestre, a receita obtida com a cobrança de tarifas --tanto de empresas 

quanto de pessoas físicas-- somou R$ 28,5 bilhões, 7,5% a mais do que nos 

primeiros seis meses do ano passado. WWW.folha.com.br. Cruz, Ney Hayashi 

da. Bancos mantêm ganhos com tarifas. Em 03/09/2008 
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13. Endereço das notas taquigráficas da audiência pública denominada 
Esclarecimentos sobre a evolução das tarifas bancárias e a alteração na 
forma de cálculo da rentabilidade das cadernetas de poupança, em face 
dos direitos dos consumidores e irregularidades praticadas pelos bancos 

na cobrança de tarifas bancárias: WWW.camara.gov.br – Comissões – 

Defesa do Consumidor – CDC – Documentos – Notas Taquigráficas – Notas 

2007 – 20/06 
 

14. A Resolução 2.747, de 28/06/2000, do Banco Central (em vigor à época 

da audiência), veda as cobranças de fornecimento de cartão magnético para 

débito, saque e consulta e um extrato mensal contendo a movimentação do 

mês (artigo I e VI). Como a Resolução possui conteúdo genérico, os Bancos 

aproveitam para detalhar o serviço e cobrar. 

 
Além disso, a centralidade que as decisões e ações do Banco Central 

passaram a ter para a política econômica transformou-o em instituição 

estratégica para a manutenção da hegemonia financeira, portanto essencial 

para os interesses do empresariado financeiro do país. A existência de 

presidentes e diretores do Banco Central vinculados ao universo dos bancos 

privados materializa uma das expressões dessa relação.  Minella, Ari César. 

Maiores Bancos privados no Brasil: um perfil econômico e sociopolítico. 

Revista Sociologias, Porto Alegre, ano 9, nº 18, jul/dez. 2007, pág. 107. 
  
Desde o dia 19 de setembro, quando leiloou 500 milhões de dólares entre as 

ouriçadas instituições financeiras nacionais, o Banco Central do Brasil — cuja 

presidência é cargo reservado aos homens de confiança do FMI e da banca 

internacional (grifo nosso) — vêm realizando operações de venda de dólares 

quase que diárias, a fim de amortizar os prejuízos tomados pelo patronato 

metido a esperto, que fez negócios apostando em um cenário futuro de dólar 

em baixa. (...) No caso, Luiz Inácio e Henrique Meirelles vêm torrando as 

reservas brasileiras para dar uma força aos empresários com os quais têm 
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compromisso. (...) Trocando em miúdos, Luiz Inácio deu carta branca a 

Meirelles para fazer o que for preciso para ajudar o capital financeiro 

agonizante. WWW.anovademocracia.com.br. Artigo: Itaú e Unibanco, Luiz 
Inácio e Henrique Meirelles: A banca e seus funcionários 
 

 A citação de parte do currículo dos diretores do Banco 

tenciona mostrar a vinculação que alguns deles têm com o FMI, os 

bancos internacionais, os bancos privados e FEBRABAN (observar 

partes em negrito). 

   

PARTE DO CURRICULUM DOS ATUAIS DIRETORES DO BANCO 
CENTRAL: 
 

Presidente do Banco Central do Brasil, a partir de janeiro de 2003: 

Henrique de Campos Meirelles 
 

• Funções executivas exercidas:  

 

o Diretor Superintendente da Boston Leasing, de 1975 a 1978.  

o Vice-Presidente do Banco de Boston, no Brasil, de 1978 a 

1981.  

o Primeiro Vice-Presidente do Banco de Boston, no Brasil, de 

1981 a 1984.  

o Presidente do Banco de Boston, no Brasil, de 1984 a 1996.  

o Presidente mundial do BankBoston Corporation, em Boston, 

EUA, de 1996 a 1999.  

o Presidente do Global Banking no FleetBoston Financial, em 

Boston, EUA, de 1999 a 2002.  

o No mesmo período, no FleetBoston, acumulou as funções de 

Presidente de Financial Services Bank, de 1999 a 2000; do 

Wholesale Bank, de 2000 a 2001 e, também, Sênior Executive 
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do FleetBoston em New York, Metropolitan Área, em N.Y, EUA, 

2001.   

o Presidente da Associação Brasileira das Empresas de Leasing, 

em São Paulo, de 1981 a 1984.  

o Presidente fundador da Federação Latino Americana de Leasing.  

o Diretor-Executivo da Febraban, em São Paulo, de jan/1989 a 
set/1996.  

o Presidente da Associação Brasileira de Bancos 
Internacionais, em São Paulo, de 1989 a 1996.  

o Presidente da Câmara Americana de Comércio, em São Paulo, 

de fev/1995 a fev/1997.  

o Membro do Conselho da Bolsa de Mercadorias e Futuros, em 

São Paulo, de mar/2001 a dez/2002.  

o Membro do Conselho das Américas, em Nova York, EUA, de 

fev/2002 a ago/2002.   

o Diretor da Câmara de Comércio Brasil-EUA, em Nova York, EUA, 

de jan/2001 até o presente.  

Diretor de Administração do Banco Central do Brasil, desde dezembro 
de 2007: 

Anthero de Moraes Meirelles 
• Funções exercidas no Banco Central:  

o Gerente-Administrativo Regional em Belo Horizonte (2004 - 

2007).  

o Consultor da Diretoria de Administração (2003 - 2004).  

o Consultor da Secre/Surel (1999 - 2000).  

o Chefe de divisão e coordenador na Delegacia Regional em Belo 

Horizonte (1996 - 1999).  

Diretora de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil, desde 
janeiro de 2008: 
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Maria Celina Berardinelli Arraes 
 

• Funções exercidas no Banco Central:  
o Secretária-Executiva da diretoria (1998).  

o Secretária de Projetos (Gerente da Unidade de Coordenação de 

Projeto) (1997 a 1998).  

o Chefe de Gabinete do Presidente do Banco Central do Brasil 

(1995 a 1997).  

o Assessora do Diretor Executivo pelo Brasil no Fundo 
Monetário Internacional (1992 a 1995).  

o Chefe do Departamento de Organismos e Acordos Internacionais 

(DEORI) e Chefe de Gabinete do Diretor de Assuntos 

Internacionais do Banco Central do Brasil (1991 a 1992).  

o Trabalhou no Departamento de Organismos e Acordos 

Internacionais, onde ocupou sucessivamente todos os cargos na 

hierarquia do departamento (1979 a 1990).  

o Instrutora no Departamento de Treinamento do Banco Central, 

onde ministrou curso de política monetária (1977 a 1979).  

o Assistente de pesquisa no Departamento de Mercado Aberto e 

Dívida Pública (1973 a 1976).  

• Outras Atividades:  
o De 1999 a 2007 trabalhou no Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), atuando, sucessivamente, como 

Gerente de Projetos, Coordenadora da Área de Compras e como 

Coordenadora de Planejamento e Gestão Estratégica.  

o Representou o Banco Central e o Governo Brasileiro em 
diversas reuniões de organizações e acordos internacionais.  

o Atuou como assessora da delegação brasileira em reuniões 
com o BIS, CEMLA, OMC, MERCOSUL e ALCA.  

Diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil desde dezembro de 
2007: 
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Alvir Alberto Hoffman 
• Funções exercidas no Banco Central:  

 

o Consultor da Diretoria na Secretaria Executiva, junto ao Diretor de 

Fiscalização (1999 a 2005).  

o Chefe Adjunto e Consultor no Departamento de Fiscalização (1992 

a 1999).  

o Consultor do Diretor de Fiscalização (1990 a 1992).  

o Chefe da Divisão de Informações Contábeis do Departamento de 

Cadastro e Informações (1988 a 1990).  

o Assistente e Coordenador de análise de relatórios de inspeção no 

Departamento de Fiscalização (1985 a 1988).  

o Auditor na Área de Fiscalização de Bancos na Delegacia Regional 

de Curitiba – PR (1978 a 1985). 

 

o Outras Atividades: 

 

o Fundo Monetário Internacional - FMI, como especialista no 
setor financeiro e supervisão bancária, na Divisão de 
Assuntos Sistêmicos e de Resolução de Crises Bancárias, no 

Departamento de Assuntos Monetários e de Mercado de 
Capitais, tendo trabalhado com a República Dominicana, 
Portugal, Suécia e Líbano (2005 a 2007).  

o Professor, instrutor e palestrante de Análise Financeira em escolas 

de nível superior, cursos internos do Banco Central e outros 

eventos relacionados com contabilidade, análise financeira, 

governo corporativo, controles internos e assuntos bancários em 

diversas entidades (desde 1986).  
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DIRETOR DE LIQUIDAÇÕES E DESESTATIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL, DESDE MAIO DE 2003: 

 

ANTONIO GUSTAVO MATOS DO 
VALE 
 

• Funções exercidas:  
 

o Vice Presidente de Tecnologia e Infra-Estrutura do Banco do 

Brasil S. A., em Brasília, de agosto de 2001 a janeiro de 2003.  

o Diretor de Tecnologia e Infra Estrutura do Banco do Brasil S. 
A.,em Brasília, de abril a agosto de 2001.  

o (...) 

o Banco Mercantil do Brasil S. A., de junho de 1979 a agosto de 

1984. Último cargo: Gerente da Divisão de Desenvolvimento e 

Implantação de Sistemas, na Direção Geral, em Belo Horizonte.  

o IBM do Brasil Ltda., de setembro de 1974 a julho de 1978. Último 

cargo: Representante Técnico na filial de Belo Horizonte.  

o Siderúrgica Montana S. A., de junho a setembro de 1974. Último 

cargo: Assistente de Compras, em Belo Horizonte.  

o BMG Seguros S. A., de março de 1973 a junho de 1974. Último 

cargo: Responsável pelo Departamento de Cobrança em, Belo 

Horizonte.  

o Banco de Minas Gerais S. A., de junho de 1971 a março de 

1973. Último cargo: Responsável pela Central de Cobrança na 

Direção Geral, em Belo Horizonte.  
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Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro do Banco Central 
do Brasil, desde abril de 2006: 
 

ALEXANDRE ANTONIO TOMBINI 
• Funções exercidas: 

 

o Assessor Sênior do Diretor Executivo e Membro da Diretoria 

Executiva, Escritório da Representação Brasileira, do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), Washington D.C. EUA julho de 

2001 até maio de 2005:  

 Formulação, análise e apresentação da posição brasileira 

em inúmeros assuntos de política do FMI, tais quais: 

modalidades de financiamento; monitoramento bilateral e 

multilateral, condicionalidades de programas;  

 Participação nas negociações dos programas 

brasileiros junto ao FMI 
em 2001, 2002, 2003 e 2004, incluindo participação em 

cada uma das revisões trimestrais durante o período (cerca 

de 15).  

o Consultor, Diretoria Colegiada do Banco Central, Brasília, D.F. 

Brasil maio de 1998 a março de 1999:  

 Ponto de contato entre a Diretoria de Supervisão e as 
áreas correspondentes no Banco Mundial e no Banco 
Internacional de Pagamentos (BIS).  

o Assessor Especial, Câmara de Comércio Exterior, Casa Civil 
da Presidência da República, Brasília, D.F. Brasil fevereiro de 
1995 a maio de 1998:  

 Atuação em diversas áreas relacionadas à política de 

comércio exterior e às negociações comerciais 

internacionais.  
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o Coordenador Geral da Área Externa, Secretaria de Política 

Econômica, Ministério da Fazenda, Brasília, D.F. Brasil 
dezembro de 1992 a janeiro de 1995:  

 Chefe do grupo técnico da negociação da Tarifa Externa 

Comum (TEC) do Mercosul.  

DIRETOR DE POLÍTICA ECONÔMICA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, 
DESDE MARÇO DE 2007: 
 

Mário Magalhães Carvalho Mesquita 
• Funções exercidas:  

o Diretor de Estudos Especiais do Banco Central do Brasil, de junho 

de 2006 a abril de 2007.  

o Economista-chefe para a América Latina, Banco ABN AMRO, 

em São Paulo, de abril de 2005 a abril de 2006.  
o Economista-chefe para o Brasil, Banco ABN AMRO Real, em 

São Paulo, de dezembro de 2000 a abril de 2006.  
o Diretor de pesquisa da corretora ABN AMRO Real, em São 

Paulo, de abril de 2004 a abril de 2006.  

o Economista-chefe para o Brasil, Banco ING, em São Paulo, 
de outubro de 2000 a dezembro de 2000.  

o Economista, Fundo Monetário Internacional, em Washington, 
DC, EUA, de junho de 1997 a setembro de 2000 

(Departamentos do Hemisfério Ocidental, Monetário e 
Cambial e Europeu I).  

• Outras Atividades:  
 

o Diretor setorial de Economia da Febraban, de maio de 2005 a 

abril de 2006.  
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DIRETOR DE  POLÍTICA MONETÁRIA DO BANCO  CENTRAL DO BRASIL, 
DESDE ABRIL DE 2007: 
 

Mario Gomes Torós 
• Funções exercidas:  

o Fundador e Gestor da Thassos Fundo de Investimento 
Multimercado, de janeiro 2007 a abril de 2007.  

o Vice-Presidente de Tesouraria e Mercados, Banco Santander, 
em São Paulo, de fevereiro de 1999 a julho de 2006.  

o Diretor de Emerging Markets e Renda Fixa, Banco Santander, 
em Londres, de fevereiro de 1997 a janeiro de 1999.  

o Diretor de Tesouraria, Banco Santander, em São Paulo, de 

junho 1992 a janeiro de 1997.  

o Gerente de Fusões e Aquisições, Banco ING, em São Paulo, 

de 1990 a maio de 1992.  

• Fonte: WWW.bc.gov.br. Sobre a Instituição. Estrutura Organizacional. 

Quem é quem. Diretoria Colegiada. 

15. O aumento da quantidade de contas correntes não seria um fator de 

aumento de tarifa, mas sim de redução, pois poderiam ser computados os 

ganhos de escala a favor do consumidor. Os aumentos abusivos também são 

observados entre as instituições financeiras:  A pesquisa do Procon-SP sobre 

as tarifas bancárias cobradas por dez bancos concluiu que a diferença de 

valores entre uma instituição e outra chega a 160%. Na tarifa avulsa de 

renovação do cadastro de conta corrente especial, por exemplo, a taxa cobrada 

por Bradesco, Caixa e Nossa Caixa é de R$ 15, enquanto no Safra o valor é de 

R$ 39.  WWW.folha.com.br. Folha Online. Tarifas podem variar até 160% de 
um banco para outro. Em 10/03/2008. 

16. Apesar de a Resolução nº 2.303, do Conselho Monetário Nacional, de 

25 de julho de 1996, possibilitar que a cobrança de nova tarifa e o aumento do 

valor da tarifa existente sejam estabelecidos pelo Banco, com, no mínimo, trinta 

dias de antecedência,  julgamos ser necessário o estabelecimento de um prazo 
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maior, talvez um ano, dado que não é fácil para o consumidor mudar de banco 

caso não concorde com a nova tarifa. Veiga, Luiz Humberto Cavalcante. Tarifa 
Bancária. Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Consultor 

Legislativo da área VII: Sistema Financeiro, Direito Comercial, Direito 

Econômico, Defesa do Consumidor. Pág. 5 e 6 

17. O Procon-SP considera o pacote de tarifas mais vantajoso para o cliente 

do que as tarifas avulsas. Todavia, os maiores valores dos serviços cobrados 

individualmente podem ser uma estratégia adotada pelos Bancos para 

direcionar o consumidor à aquisição do pacote de serviços (o site do Procon 

possui pesquisas nesse sentido). 
18. Considerando nosso último levantamento realizado após as mudanças 

das novas regras para as tarifas bancárias (01/05/2008) e considerando este 

novo levantamento (01/08/2008), tivemos: 13 tarifas (42%) mantiveram 

inalterados seus valores máximos; 02 tarifas (6%) foram reduzidas em 20,00%; 

e 16 tarifas (52%) foram elevadas, sendo a maior elevação de 1.150,00%. 

Vale  destacar que de acordo com a resolução 3518 da CMN tais tarifas não 

poderiam ser elevadas pelo período de 6 meses”, destaca a Parte III da 

pesquisa, que estuda os valores máximos das tarifas cobradas no  sistema 

financeiro nacional.  WWW.vidaeconomica.com.br/25-08-2008.asp Pesquisa 
de tarifas bancárias revela que inúmera tarifas foram elevadas a partir de 
abril deste ano. Tais tarifas não poderiam ser elevadas pelo período de 6 

meses, segundo Resolução 3.518 do Conselho Monetário Nacional.  Mais 

uma vez os bancos descumprem resolução do Banco Central e informam isso 

no próprio site do BACEN. Há fiscalização? 
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19. A concorrência do setor vem de fato diminuindo5 , tendo em conta não 

apenas a aquisição dos Bancos menores pelos maiores, como também, no 

caso específico das tarifas, pelo fato de que alguns elementos indicam a 

possibilidade de coordenação de preços. 

5.   Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, segundo 

matéria do Estado de São Paulo, publicada em 29 

de abril de 2007, já detêm mais de 49% dos 

depósitos. 

Veiga, Luiz Humberto Cavalcante. Tarifa Bancária. Consultoria Legislativa da 

Câmara dos Deputados. Consultor Legislativo da área VII: Sistema Financeiro, 

Direito Comercial, Direito Econômico, Defesa do Consumidor. Pág. 5  

20. No ano passado a rentabilidade média foi de 6,6%. De 2003 a 2006, 

este índice ficou respectivamente em 4,6%, 5,1%, 5,3% e 5,0%. Dos três 

setores analisados pela empresa de análise de crédito, dois tiveram melhora na 

rentabilidade: Serviços (de 7% para 8,8%) e Indústria (de 5,5% para 8,2%). Já 

o setor comercial teve uma ligeira redução, de 2% para 1,9%. Segundo os 

analistas da Serasa, as empresas foram beneficiadas pelo aumento da 

atividade econômica, “reflexo da expansão da massa salarial, da ampliação do 

crédito e da recomposição de estoques em importantes segmentos da 

indústria”. FolhaOnline.WWW.folha.com.br. Rentabilidade das empresas 
brasileiras é a maior desde 2003. Em 08.01.08 

A divulgação dos balanços referentes ao primeiro semestre de 2005 não 

apenas confirma esse cenário, como aponta que essa diferença está ficando 

cada vez maior. Entre as três maiores instituições financeiras privadas do país, 

o campeão de rentabilidade foi o Itaú, com 35,6% no primeiro semestre. Em 

segundo lugar vem o Bradesco, com 34,9%, e em terceiro o Unibanco, com 

21,4%. Gomes, Marcel. Rentabilidade dos Bancos Brasileiros superam os 
Norte-Americanos. WWW.brazil-brasil.com/content/view/564/105/ 
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Segundo informação do site do Tribunal Superior Eleitoral, WWW.tse.gov.br, 

acerca da  prestação de contas dos parlamentares para o ano de 2006, o 

Deputado Antonio Palocci recebeu financiamento de campanha, dentre outras 

receitas, dos bancos Itaú e Unibanco. Segundo Ari Minella (2007), em razão da 

redemocratização e do conseqüente aumento do papel do poder Legislativo, o 

financiamento de campanha intensificou-se. 

21.    A cobrança de tarifa por antecipação de crédito está em desacordo 

com o Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 52, § 2º :  É assegurado 

ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, 
mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.  O 

Supremo Tribunal Federal decidiu que os Bancos devem seguir esta legislação 

em 07.06.2006, por meio do julgamento da ADIN 2.591, impetrada pela 

Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, que pedia a 

inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), na parte em que inclui as atividades de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária no conceito de serviço abrangido pelas 

relações de consumo. 

22.   Entre as reclamações que chegam ao Procon-SP contra os bancos, "o 

grande campeão é o saque indevido", diz Zwarg. Ou seja, dinheiro retirado da 

conta do correntista sem que o cliente reconheça o saque.   FolhaOnline. 

WWW.folha.com.br. Tarifa bancária está entre as campeãs de queixas. Em 

21/06/2004 
23. Depois de três meses de discussão com deputados, órgãos de defesa 

do consumidor e Ministério Público, a proposta da equipe econômica para 

regular a cobrança de tarifas bancárias se resume a medidas que prometem 

aumentar a transparência e padronização dos custos e serviços prestados. 

Idéias que têm o aval dos bancos. As sugestões para conter cobranças 

abusivas, principal reclamação do Ministério Público e dos parlamentares, 

ficaram de fora. Um esboço do texto que deverá ser aprovado na reunião do 

CMN (Conselho Monetário Nacional) do final deste mês foi apresentado ontem 

pelo secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, 

Nelson Barbosa, durante a última reunião fechada do grupo técnico de estudos 

sobre tarifas bancárias, na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara 
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dos Deputados. Na avaliação dos deputados, na prática, a proposta do governo 

transfere para a sociedade a responsabilidade de estimular a concorrência 

entre os bancos e evita interferir no funcionamento do mercado. "Na parte da 

transparência, eles [Banco Central e Ministério da Fazenda] querem evoluir, 

que é até onde a Febraban [Federação Brasileira dos Bancos] aceita. Em 

relação às abusividades, exorbitâncias e enriquecimento sem causa dos 

bancos, eles não atacam o problema", (grifo nosso) afirmou o deputado Ivan 

Valente (PSOL-SP). Deputados e representantes da sociedade queriam impor 

limites para o ganho dos bancos com a cobrança de taxas pela prestação de 

serviços, além de eliminar algumas tarifas que são consideradas abusivas, 

como a TAC (Tarifa de Abertura de Crédito) e a TLA (Tarifa por Liquidação 

Antecipada). FolhaOnline WWW.folha.com.br. Proposta sobre tarifa bancária 
deixa cobrança abusiva de fora. Em 07/11/2007 

24. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto de Defesa do Consumidor – 

IDEC, a padronização não vai ter ampla influência porque os Bancos defiram 

para o conjunto de tarifas determinado pelo BC preço maior do que o que 

cobram em seus pacotes próprios, bem mais completos. O pacote padronizado 

tem os mesmos serviços em todos os bancos. Já os pacotes próprios são 

diferentes em cada instituição, o que prejudica qualquer comparação (grifo 

nosso). A idéia da mudança era que o pacote padronizado tivesse ampla 

aceitação e levasse um número grande consumidores a tomá-los como 

referência na escolha de um banco pelos clientes. “Como não valerá a pena 

optar por ele, nada disso vai acontecer”, diz Marilena Lazzarini, coordenadora-

executiva do IDEC. “Os bancos conseguiram transformar em mico o pacote 

padronizado de tarifas do BC, justamente o instrumento criado para facilitar 

comparações pelo correntista” completa. Na maioria das instituições 

pesquisadas pelo Idec, o pacote do BC custa mais que pacotes próprios dos 

bancos com mais serviços. HTTP://www.guia do 

dinheiro.powerminas.com/bancos-pacote-com-tarifa-bancaria-padrao-sai-mais-

caro. Bancos – Pacote com tarifa bancária padrão sai mais caro   

25.    A sugestão do Deputado César Silvestri foi aceita na íntegra, Mas os 

bancos vêm descumprindo o prazo de 6 meses para aumentar as tarifas (a 

Resolução 3.518 entrou em vigor em 30.04.2008). “Considerando nosso último 
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levantamento realizado após as mudanças das novas regras para as tarifas 

bancárias (01/05/2008) e considerando este novo levantamento (01/08/2008), 

tivemos: 13 tarifas (42%) mantiveram inalterados seus valores máximos; 02 

tarifas (6%) foram reduzidas em 20,00%; e 16 tarifas (52%) foram elevadas, 

sendo a maior elevação de 1.150,00%. Vale  destacar que de acordo com a 

Resolução 3518 da CMN tais tarifas não poderiam ser elevadas pelo período 

de 6 meses”, destaca a Parte III da pesquisa, que estuda os valores máximos 

das tarifas cobradas no  sistema financeiro nacional.  

WWW.vidaeconomica.com.br/28-08-2008.asp. Oliveira, Miguel José Ribeiro de. 

Pesquisa de tarifas bancárias revela que inúmeras tarifas foram elevadas 
a partir de abril deste ano. Tais tarifas não poderiam ser elevadas pelo 

período de 6 meses, segundo a resolução 3518 do Conselho Monetário 

Nacional.  

Ademais, a circular nº 3.371, de 06/12/07, restringe a criação de novas tarifas à 

prévia autorização do Banco Central, mas não elimina essa possibilidade, in 

verbis: Art. 1º, § 1º A cobrança de tarifa por serviço prioritário não previsto 

nas Tabelas I e II depende de autorização do Banco Central do Brasil, que 
se pronunciará no prazo de 60 dias, contados da data da protocolização 
do pedido. 

26. A união entre Banco do Brasil e o Banco Votorantim representa mais um 

passo na direção do aumento da concentração desse mercado no país. Um 

dois sinais mais visíveis desse movimento é a dificuldade cada vez maior de 

encontrar uma agência bancária que não faça parte dos dez maiores grupos 

financeiros do Brasil. 

Atualmente, esse grupo de instituições financeiras responde por 94% das 18,9 

mil agências bancárias em funcionamento no país. Esse cálculo foi feito a partir 

dos balanços apresentados pelos bancos em setembro, mas já considera as 

fusões anunciadas desde então.  FolhaOnline. WWW.folha.com.br. Da Cruz, 

Ney Hayashi. (da folha de São Paulo de Brasília). Dez maiores grupos 
financeiros passam a ter 94% das agências bancárias do país. Em 

10.01.09  
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27.   O extrato anual de que trata a Resolução 3.518 deverá ser enviado aos 

clientes bancários até o dia 28/02/09.  

  

28.   A maioria dos Deputados da Comissão de Defesa do Consumidor era 

favorável que o aumento das tarifas ocorresse anualmente, como grande parte 

dos contratos de serviços (como determinava também o Plano Real). O 

Conselho Monetário Nacional optou pelo período de 180 dias. 

29.   A Comissão de Defesa do Consumidor não permitiu que representantes 

dos Bancos participassem do grupo de trabalho que sugeriu modificações nas 

cobranças das tarifas bancárias.  

 Os banqueiros anunciaram que voltarão à carga para dizer a eles 

mesmos o que podem e o que não podem fazer. Em nota publicada pelo O 

Estado de S. Paulo, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) diz que irá 

divulgar em breve um código de autorregulamentação. É importante lembrar 

que hoje, embora contrariados, os bancos já são regulados pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN) e estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor (CDC). (...) As tentativas de autorregulamentação e, 

conseqüentemente, de se livrarem do CMN e do CDC não vem de hoje. Em 

2001, os banqueiros foram ao Supremo Tribunal Federal (STF) com uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (Adin) para não precisar obedecer ao código do 

consumidor. O objetivo já era criar um código próprio para o setor. IDEC – 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Notícias do Consumidor. 

Serviços Financeiros. Bancos ignoram CDC e Bacen e querem regular 

próprias atividades (Fonte: Sindicato dos Bancários, por André Rossi). 
Em 19.09.2008   

Até o final do período Greenspan havia um consenso a favor da autorregulação 

dos mercados. Agora está claro que não pode ser assim. É preciso melhorar as 

regras e dar mais independência às instituições que  supervisionam o sistema. 

Você sabia que os 20 maiores doadores das campanhas de Barack Obama e 

John McCain são ligados de alguma forma ao sistema financeiro?Há um lobby 

muito forte pela autorregulação nos países desenvolvidos (...) Agora, a 

extensão da crise e o trauma que ela provocou podem fazer com que os 
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governos se mexam. Caiu por terra a crença de que as instituições financeiras 

são capazes de zelar sozinhas pelos próprios interesses sem ferir o interesse 

público. Fraga, Armínio. O fim da autorregulamentação. Um grupo de 

notáveis propõe novas regras e mais fiscalização para evitar outras crises 

sistêmicas. Revista Exame. Edição 936, Ano 43, nº 2. 11/2/2009, pág. 102.  

Em conversa por telefone com o economista Rogério Sobreira (Sobreira, 

Rogério org. (2005), Regulação Financeira e Bancária. São Paulo : Atlas), da 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape), da 

Fundação Getúlio Vargas, ele disse não ser simpático à autorregulação, 

principalmente em relação ao mercado financeiro, pois este toma riscos com 

facilidade. Asseverou preferir a regulação prudencial, como é o caso da 

Basiléia, pois,  apesar de ter falhas, libera operações para os bancos, mas 

exige contrapartida em capital próprio. Explicou, ainda, que quando há dinheiro 

na economia, os bancos tendem a relaxar os termos pelos quais os riscos são 

calculados. Por outro lado, se houver intervenção exagerada do estado, 

também gera problemas, por esta razão disse gostar do acordo da Basiléia, 

que cria formas compensatórias para transferir para o Banco a 

responsabilidade pelo risco.  

30.    Ações da Febraban: A Febraban lançou, em setembro de 2008, o 

Sistema de Auto-Regulação Bancária, anunciado como prioridade de suas 

ações na posse da gestão 2007-2010. 

 

O sistema de Auto-Regulação Bancária é mais do que apenas um conjunto de 

normas, que vem se somar, de forma harmônica e suplementar, à já extensa e 

rigorosa regulamentação do setor. Trata-se de um firme compromisso dos 

bancos brasileiros para com seus consumidores, no sentido do reconhecimento 

de que é possível – e oportuno – ir além do estritamente legal. (...) 

   

 Ou seja, antes mesmo que qualquer normatização fosse implementada pelo 

regulador, nesse sentido, foi desenvolvido um sistema mais claro e eficaz de 

registro e divulgação das tarifas bancárias, com o objetivo de facilitar o acesso 
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a essas informações pelo público em geral: o STAR – Sistema de Divulgação 

de Tarifas de Produtos e Serviços Financeiros da FEBRABAN.  

Inicialmente, foram identificados os 46 produtos e serviços mais utilizados 

pelos clientes pessoas físicas e foi padronizada a nomenclatura desses 

produtos e serviços, num claro avanço, em termos de inteligibilidade.   Tarifas 

Bancárias. Uma luz para o debate. Um novo cenário. FEBRABAN, 2ª. 

Edição revista e ampliada FEBRABAN. Setembro de 2008. Pág. 28 e 29   

O sistema STAR foi implementado em meados de out de 2007, segundo 

Ademiro Vian, assessor da FEBRABAN. A Resolução 3.518 foi publicada no 

dia 06.12.07.      

 

31.    A Resolução 3.401, de 6/09/2006, Art. 2º diz que O valor máximo, em 

reais, da tarifa eventualmente cobrada  em  decorrência  de liquidação 

antecipada  de  contratos  de concessão   de  crédito  ou  de  arrendamento  

mercantil   deve   ser estabelecido no ato da contratação da operação, bem 

como  constar de cláusula  contratual específica, juntamente com as demais 

informações necessárias e suficientes para possibilitar o cálculo do valor a ser 

cobrado ao longo do prazo de amortização contratual.  

Parágrafo  único.   O  valor da tarifa  de  que  trata  este 

artigo  deve  guardar  relação  direta  e  linear  com  o  prazo   de 

amortização remanescente e com a parcela não amortizada do principal, 

no caso de liquidação antecipada total, ou com o prazo de amortização 

remanescente e com o montante liquidado antecipadamente, no  caso  de 

liquidação antecipada parcial, em ambos os casos apurados na data  em 

que ocorrer a liquidação antecipada.  

                            
 Este artigo descumpre o Art. 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, 

que garante: É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do 

débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e 
demais acréscimos.  
 
Conforme mencionado anteriormente e, ainda, segundo informações do site do 

Sindicato dos Bancários de Brasília, os Bancos tentaram ser excluídos do 

âmbito do Código de Defesa do Consumidor junto ao Supremo Tribunal 
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Federal, por meio da ADIN 2591/2001, mas em razão da disputa jurídica 

travada pelos órgãos de defesa do consumidor com os banqueiros, o STF 

rejeitou a ADIN: Após 4 anos e meio de tramitação, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) rejeitou nesta quarta-feira 7 de junho a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (Adin) apresentada pela Confederação Nacional do 

Sistema Financeiro (Consif) propondo a exclusão dos serviços bancários do 

Código de Defesa do Consumidor. WWW.bancariosdf.com.br. STF derrota 
bancos e mantém serviços bancários no Código de Defesa do 
Consumidor. Em 07/06/2006    

 
32.  Antes da publicação da Resolução 3.518, de 06.12.07, os Bancos 

elevaram as tarifas bancárias em aproximadamente 21,65%: De agosto a 

novembro deste ano, os valores das tarifas bancárias aumentaram em 21,65%, 

de acordo com levantamento realizado em 12 instituições financeiras pelo 

consultor Miguel de Oliveira, vice-presidente da Anefac (Associação de 

Executivos de Finanças). A pesquisa mostra que, se analisadas as 21 

principais tarifas bancárias, 16 delas sofreram reajuste no período, três 

mantiveram os preços e somente duas registraram queda. Dentre as que 

aumentaram de preço, o reajuste positivo foi superior à inflação no período, de 

0,95%, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).   
WWW.cofecon.org.br.  Pena, Brenda Marques. Número de tarifas bancárias 

pode cair pela metade com pacote do governo. Em 28.11.2007 
 

As tarifas bancárias continuaram aumentando, mesmo depois que entrou em 

vigor a Resolução nº 3.518, em 30/04/2008, antes de terminar a periodicidade 

para reajuste, de 180 dias, a partir desta data. 

 

33.    Neste comentário, o Deputado Ivan Valente insinua que o lobby 

bancário não é realizado naquele nível de decisão, ou seja, nas reuniões do 

grupo de trabalho que debateu as possíveis soluções para a questão da tarifa 

bancária. A FEBRABAN não participou com nenhum de seus membros desse 

grupo de trabalho, pois sua participação foi vetada pelos deputados da  

Comissão de Defesa do Consumidor; entretanto na oportunidade que tinha 

para expor suas ideias, ou seja, na última audiência pública, foi lacônica.   
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Por meio de consulta a diversas empresas de lobby em Brasília e em 

conversas com lobistas individualmente, todos informaram jamais ter 

trabalhado com Instituições Financeiras. Também enviei e-mail para a Editora 

Peirópolis e fiz perguntas ao autor do livro Lobby, Saïd Farhat, acerca de  sua 

possível experiência com o setor bancário. Ele respondeu que, apesar de mais 

de 30 anos de vivência com a atividade de lobby, jamais trabalhou para 

instituições financeiras. Pediu que entrasse em contato com seu neto 

Guilherme Farhat, também lobista, com escritório de consultoria em Brasília. O 

Sr. Guilherme me enviou e-mail, dizendo que  jamais prestou serviços a  

Bancos.  

Apesar de discretos, os representantes dos bancos estão dentro da 

Câmara dos Deputados, defendendo seus interesses, conforme pode ser 

depreendido das entrevistas concedidas a esta mestranda. 

 

34. O Deputado Ivan Valente, neste trecho da audiência pública, diz que 

transparência não é só a FEBRABAN mandar e o governo obrigar que haja o 

extrato anual que, segundo a Resolução 3.518, deve ser fornecido a todo 

cliente bancário até  28 de fevereiro de cada ano, a partir de 2009. Outra vez, 

ele evidencia o alto nível de influência que as instituições financeiras exercem 

sobre o governo. Acerca desse assunto o Consultor da Câmara dos Deputados 

Luiz Humberto Cavalcante Veiga avaliou, em entrevista à Agência Brasil, em 

10.12.07: Não tem muita utilidade pagar uma tarifa e ter conhecimento no ano 

posterior. As tarifas já constam dos extratos bancários mensais e o consumidor 

atento vai acompanhar assim. 

35.  (...) O principal deles: os juros do governo caem, mas os juros bancários 

permanecem elevadíssimos. Por que isso ocorre? De acordo com fontes da 

equipe econômica, porque falta mais concorrência no sistema financeiro. 

Economia. O bom desafio. Revista Veja. Editora Abril. Ano 42 – nº 12, de 

25/03/09, páginas 78 e 79.   
36. A FEBRABAN não participou do grupo de trabalho que foi formado a 

partir da primeira audiência, em 20/06/2007. Mesmo assim, suas sugestões 

foram ouvidas e levadas pelo Sr. Nelson Barbosa ao Presidente do Banco 

Central, Henrique Meirelles, e ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega, 

segundo afirmou na audiência pública de 27.11.09. Na verdade, a FEBRABAN 
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possuía canal direto com o governo, uma vez que  desde setembro já se reunia 

com o Ministro Mantega, se mostrando contrária à regulamentação: (...) As 

declarações do ministro foram feitas um dia depois de ele ter se reunido com o 

presidente da Febraban, Fábio Barbosa, que se manifestou contrário à 

regulamentação e defendeu uma auto-regulamentação do setor nesse tema. 

(...) Mantega informou que, na próxima semana, representantes do Banco 

Central, Ministério da fazenda e Febraban vão se reunir para avançar nas 

negociações. Notícia extraída do Clipping nº 2 sobre Tarifas Bancárias, 
anexo ao Ofício Circular Sec. 011/2007, de 26.09.07, da Comissão de Defesa 

do Consumidor. Valadares, Pedro. Tarifa de Banco terá novas regras.  
37. O trabalho da FEBRABAN, Tarifas Bancárias, Uma luz para o debate, 

denota aspectos que não são comprovados pela realidade dos fatos aqui 

apresentados, como também pelos acontecimentos narrados pela imprensa. 

Cito apenas alguns trechos: 

 

a.   A cobrança pela prestação de serviços bancários sofreu radical 

alteração a partir de dezembro de 2007. A ampla liberdade de criação de 

serviços e sua cobrança foi substituída por uma regulamentação estrita, 

que privilegiou a padronização, aumentou expressivamente a gama de 

serviços obrigatórios e gratuitos e proibiu a livre criação de serviços. O 

Banco Central é quem decide que inovações podem ser introduzidas e a 

periodicidade com que os bancos podem aumentar os preços. (pág. 5) 

 

Comentário: Os órgãos de defesa do consumidor consideram tímidos os 

avanços obtidos com a  publicação da Resolução nº 3.518, de 06.12.2007, 

especialmente no tocante aos serviços essenciais (gratuitos), em razão da 

exígua ampliação do quantitativo de serviços isentos de cobrança de tarifas 

(Resolução nº 2.747)  e, ainda,  devido a isenção praticada costumeiramente 

pelos próprios Bancos em relação a algumas das tarifas desobrigadas de 

cobrança. Houve aumento de preços das tarifas durante os primeiros 180 dias, 

com a conivência do Banco Central.     

 

b.    Por outro lado, a padronização, a obrigatoriedade de prestar serviços 

sem remuneração e a necessidade de autorização expressa do BC para 
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novos serviços inibem a inovação, que é um fator crítico de sucesso dos 

negócios no ambiente de acelerada mudança que se vive hoje em todo 

o mundo (pág. 5). 

 

Comentário: O que havia antes da Resolução 3.518 era a total impossibilidade 

de compreensão dos serviços cobrados pelos Bancos, em razão das mais 

diversas nomenclaturas utilizadas, assim como nenhuma regra para criação de 

novas tarifas, apenas a obrigação de  informar aos clientes 30 dias antes do 

início da cobrança. Todavia, os bancos conseguiram driblar a possibilidade de 

comparar preços, por meio da padronização, com a criação de cestas próprias, 

pois cada banco  oferece diferentes tipos de serviços, a preços diferenciados e 

mais baratos do que o pacote padronizado do governo. A Carta-Circular 3.371, 

de 06/12/07, autoriza a criação de novas tarifas, mas antes o serviço terá que 

ser analisado pelo Banco Central, dentro do período de 60 dias. Essa 

Resolução não interferiu no sucesso do negócio bancário, pois as instituições 

financeiras continuam auferindo lucros elevadíssimos.    

 

                     

c.   (...) Ou seja, o estudo da evolução das tarifas também deve considerar 

que, além do comportamento de custos ou a evolução de índices de 

inflação, elas são estabelecidas a partir de diferentes estratégias de 

negócio e da resposta das instituições às pressões de demanda de 

mercado (pág.13). 

 

Comentário: Grande parte das tarifas bancárias foram cobradas muito acima 

do índice de inflação por todos os Bancos, inclusive os públicos. 

 

d.    Variações significativas entre tarifas praticadas por diferentes bancos 

em serviços pontuais são muitas vezes interpretadas como abuso na 

cobrança desses serviços por parte de algum banco específico ou do 

conjunto do sistema. No entanto, quando avaliadas sob uma 
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perspectiva mais cuidadosa essas diferenças mostram, na realidade, 

um mercado caracterizado por intensa competição entre as instituições 

financeiras (pág 14). 

 

Comentário: No Brasil, o mercado bancário é extremamente concentrado. As 

doze principais instituições financeiras de varejo no país detêm 

aproximadamente 80% do total de ativos do sistema financeiro. Mesmo com a 

entrada de Bancos estrangeiros no país, não houve  o tão esperado 

acirramento da concorrência bancária.  

38.     Oliveira,  Miguel José Ribeiro de. Tarifas Bancárias Para Pessoa 
Física. Em maio/2008. WWW.vidaeconomica.com.br. Pág. 5 e outras. 

39.         Foram analisadas as tarifas da tabela padronizada de serviços 

prioritários vigentes a partir de 30/04/08, com as praticadas em 01/02/08 de 

dez instituições financeiras: Banco do Brasil, Bradesco, CEF, HSBC, Itaú, 

Nossa Caixa, Real, Safra, Santander e Unibanco. (...) Grande parte das 

instituições financeiras aumentou a maioria das tarifas em comparação com as 

praticadas em 01/02/08. Dados da Secretaria da Justiça e da Defesa da 

Cidadania. Fundação Proteção e Defesa do Consumidor. Levantamento 
quanto às mudanças promovidas pelas instituições financeiras  nas 

tarifas bancárias, a partir da Resolução nº 3.518 e Circular nº 3371 do 
Bacen, ambas de 06.12.2007. Equipe de Pesquisas – DEP – Procon - SP. Em 

25/04/08.  

40.       Maria Elisa Novais, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC),  observou que grande parte dos serviços considerados 

essenciais pelo CMN, e que portanto não poderão ser tarifados, já são 

gratuitos, conforme estabelecem regras antigas do BC. “Cartão magnético 

para movimentação de conta bancária, por exemplo, é gratuito. Pelo que 

tivemos acesso, a nova regra não muda nada”, disse. 

WWW.vidaeconomica.com.br. Pacote de tarifas bancárias terá pouco efeito 
no bolso dos consumidores. Em 07.12.2007 
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41.  Com relação aos aspectos comportamentais, observa-se uma redução no 

uso de cheques, motivada pela utilização de outras formas de pagamento, 

como cartões de crédito e de débito. WWW.serasa.com.br. Estudos de 

Inadimplência. Volume de cheques devolvidos registra, em setembro, 
segunda maior marca do ano. Em 20/10/2005. 

42.       Art. 20, § 2º do Código de Defesa do Consumidor:  São impróprios os 

serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles 

se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares 

de prestabilidade (grifo nosso).        

43.  Algumas mudanças são bem-vindas, como a padronização da 

nomenclatura das tarifas, a proibição da cobrança de tarifa por cheque de valor 

baixo (ou alto), assim como a proibição da cobrança de tarifa por cheque 

compensado. WWW.idec.org.br/bancos/novas_regras_sobre_tarifa. Veja o 
que muda com as novas regras sobre tarifa. 

44.    (...) Segundo ela, em comparação com pesquisas de outras entidades de 

defesa do consumidor internacionais, as tarifas cobradas no Brasil estão entre 

as maiores do mundo. Muitos brasileiros não têm contas bancárias porque o 

preço para mantê-las é muito alto. Concentrar a atividade financeira na mão de 

poucos grupos apenas dificulta a bancarização da população. 
www.estadão.com.br. Economia. Pro Teste aconselha cliente de bancos a 
reler contratos. Em 21/11/2008. 

45           Em 11.03.09, conversei, por telefone,  com o Consultor Financeiro do 

portal Vida Econômica, Sr. Miguel José Ribeiro de Oliveira,  que disse ter sido 

o pioneiro nos estudos da evolução da tarifa bancária no Brasil. Segundo ele, 

no início da divulgação de suas pesquisas,  a Federação Brasileira dos 

Bancos, FEBRABAN, tentou desqualificar seus resultados. Depois, acabou por 

convidá-lo a participar de algumas reuniões, em que estiveram presentes  

representantes dos Bancos, a fim de que pudesse expor as modificações  que 

considerava imprescindíveis na legislação das tarifas bancárias. Isso se deu 

na gestão do banqueiro Márcio Cypriano, do Bradesco que, por sua vez, 

mostrou-se bastante atento às reivindicações, àquilo que os órgãos de defesa 
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do consumidor desejavam. O Sr. Miguel disse que, à época, enfatizou muito a 

questão da padronização das tarifas e a eqüidade na sua cobrança. Na sua 

opinião, a Resolução 3.518 avançou pouco, mas hoje há mais informação do 

que existia; não havia nenhuma transparência no passado. Com esse debate, 

foi colocado um holofote na questão.  Entretanto, com relação aos preços 

cobrados, continua a mesma coisa: muito altos. Considera que, em razão da 

concentração do mercado bancário, era forçoso a indicação de algum 

indexador, de algum limite para o aumento de preços. Acrescentou, também, 

que não foi convidado pela Câmara dos Deputados para participar do grupo de 

trabalho que sugeriu mudanças na legislação da tarifa bancária.  

    

46.   Em entrevista com o Consultor da Câmara dos Deputados, Luiz Humberto 

Cavalcante Veiga, fui alertada para transmudação de receitas. Quadros 

extraído de seu blog pessoal. www.betoveiga.com. Tarifas Bancárias. Tarifas 
Bancárias: novas regras e a evolução da receita. 

47.     WWW.idec.org.br. Tudo sobre tarifas bancárias. Bancos na mídia. 

Bancos lucram mais que outros setores juntos. Em 24.11.2008.   

48           Transcrição do Regimento Interno da Câmara, acerca das funções da 

Comissão de Finanças e Tributação. 

 Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos 

temáticos ou áreas de atividade: 

. . . 

X - Comissão de Finanças e Tributação: 

a) sistema financeiro nacional e entidades a ele vinculadas; mercado financeiro 

e de capitais; autorização para funcionamento das instituições financeiras; 

operações financeiras; crédito; bolsas de valores e de mercadorias; sistema de 

poupança; captação e garantia da poupança popular; 

b)sistema financeiro da habitação; 
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c)sistema nacional de seguros privados e capitalização; 

d)títulos e valores mobiliários; 

e)regime jurídico do capital estrangeiro; remessa de lucros; 

f)dívida pública interna e externa; 

g) matérias financeiras e orçamentárias públicas, ressalvada a competência da 

Comissão Mista Permanente a que se refere o art. 166, § 1º, da Constituição 

Federal; normas gerais de direito financeiro; normas gerais de licitação e 

contratação, em todas as modalidades, para a administração pública direta e 

indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

h) aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer proposições 

que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, 

quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de 

diretrizes orçamentárias e o orçamento anual; 

i) fixação da remuneração dos membros do Congresso Nacional, do 

Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado e dos 

membros da magistratura federal; 

j) sistema tributário nacional e repartição das receitas tributárias; normas 

gerais de direito tributário; legislação referente a cada tributo; 

l) tributação, arrecadação, fiscalização; parafiscalidade; empréstimos 

compulsórios; contribuições sociais; administração fiscal; 
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4. CONCLUSÃO 

 

O prestígio das instituições financeiras não é fenômeno apenas brasileiro, 

mas também mundial. Numa sociedade capitalista, os bancos possuem grande 

poder de influência e de mercado. Afinal têm a faculdade de expandir ou 

contrair a oferta de crédito na economia, em que pese as políticas monetárias 

dos diversos Bancos Centrais. A experiência das crises econômicas mostra 

que quando há excesso de liquidez na economia os bancos se arriscam muito 

e incorrem em risco de crédito. Em momentos de crise, contraem 

excessivamente a oferta monetária, provocando recessão econômica. Assim 

sendo, a regulação do sistema bancário torna-se recomendável, pois além da 

característica empresarial das instituições financeiras, há a função pública, o 

poder de interferir na liquidez da economia como um todo; por isso, na maioria 

das vezes, os bancos são socorridos pelos governos em caso de risco 

sistêmico. 

O setor bancário geralmente, não só no Brasil, mas no mundo, defende a 

autorregulação. Os lobbies dos bancos trabalham muito na consecução desse 

objetivo. Entretanto, crises bancárias anteriores e a atual crise americana têm 

demonstrado que o governo precisa regular mais fortemente o sistema 

financeiro, além de supervisioná-lo e fiscalizá-lo, pois as conseqüências da 

bancarrota bancária se espalham rapidamente por todo o sistema econômico, 

causando prejuízos em série.   

O caso das tarifas bancárias no Brasil comprova essa necessidade, pois 

ao seguir a política neoliberal do ex-Ministro Pedro Malan, no sentido de deixá-

las livres, à revelia das próprias forças mercado, o custo das tarifas para o 

consumidor tornou-se estratosférico  e a lucratividade dos bancos exorbitante. 

Como o mercado bancário brasileiro é muito concentrado e atua na forma de 

oligopólio, a regulação da cobrança dos serviços bancários faz-se necessária, 
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pois proporciona maior equanimidade entre os diversos atores sociais, num 

ambiente de mercado imperfeito. 

A confecção da Resolução 3.518, que trata da tarifa bancária, foi uma 

tentativa da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados de 

impor limites às cobranças abusivas das tarifas bancárias, tendo em vista o 

altíssimo número de reclamações que chegou à Ouvidoria da Câmara. 

Contudo, é conveniente salientar que os bancos possuem grande poder de 

influência no governo, no próprio órgão regulador (Banco Central), como 

também no Congresso Nacional, por meio do financiamento de campanha e 

outras tentativas de aproximação, e, ainda, junto aos órgãos responsáveis pela 

formulação de políticas públicas.  Certamente a prática do lobby é legítima e, 

em muitos países, é regulamentada, por fazer parte natural do jogo político 

democrático, porquanto todos os grupos de pressão têm o direito de expor 

seus interesses a quem tem o poder de decisão.  

Por meio dos resultados alcançados com a publicação da Resolução 

3.518, analisado neste trabalho, percebe-se que o grande beneficiário dessa 

legislação foram os próprios Bancos. A resolução foi confeccionada com muitas 

lacunas, permitindo que as instituições financeiras continuassem auferindo 

lucros altíssimos, considerados, inclusive,  os maiores do mundo. Na verdade, 

o consumidor quase não foi favorecido por essa regulamentação, 

principalmente em termos financeiros, o que denota o grande poder de 

influência do capital financeiro.  

A atuação dos diversos atores sociais e políticos interessados em 

aperfeiçoar a cobrança dos serviços bancários para os consumidores não 

logrou o êxito esperado. O grande ganho dos consumidores, segundo as 

entrevistas realizadas, foi colocar em evidência o problema da cobrança 

abusiva das tarifas bancárias junto à mídia e perante a população, o que não 

tinha sido feito até a data da  publicação desse normativo. 
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É importante salientar que os bancos praticam o lobbying de diversas 

maneiras e em vários órgãos governamentais. Atuam de forma discreta, mas 

sem deixar de observar e de tentar influenciar  as decisões a serem tomadas 

pelo governo, que porventura lhes possam causar empecilhos futuros, 

principalmente no tocante à lucratividade. Estão frequentemente tentando se 

aproximar de deputados e servidores, com vistas a obter informações 

privilegiadas. Sempre observam os movimentos dos parlamentares que por 

acaso possam vir a afetar os bancos, principalmente em relação à iniciativa de 

novas proposições. Aproximaram-se de pessoas que estavam  estudando a 

respeito da tarifa bancária e que tinham a possibilidade de influenciar o 

consumidor bancário com suas análises. Os bancos não só tentam influenciar, 

muitas vezes também compram aquilo de que necessitam,  mostrando seu 

poderio financeiro, segundo depoimentos de entrevistados.    

Trata-se de tema muito rico, que merece pesquisa exploratória de maior 

extensão, principalmente em relação aos resultados pragmáticos de forças tão 

discrepantes na representação política. Os poderes dos grupos de pressão são 

fragmentados e desiguais, como os estudados nesse trabalho, e causam, 

muitas vezes,  desequilíbrios sociais e econômicos. O grande desafio da 

democracia é tornar mais equânime essas forças sociais naturais oriundas dos 

“grupos de interesse”, para a obtenção de mais justiça social.    
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ANEXO I  

 

4. ENTREVISTAS 
 

 

 

ENTREVISTA nº 1 (Deputado Federal) 

 

 

(Andréa)   Pergunta: O senhor acha que houve avanços após a entrada 
em vigor da Resolução 3.518? 

 

Eu acho que a Câmara Federal se preocupou com essa questão. A Comissão 

de Defesa do Consumidor montou uma comissão especial para estudar esse 

assunto. Ficou claro que o  Banco Central e o Ministério Público reconheceram 

que há um enorme abuso na cobrança  das tarifas bancárias brasileiras... O 

que aconteceu? A receita com tarifas saltou praticamente de zero por cento 

para um terço do lucro líquido dos bancos em 10 anos. Certamente eles 

sempre têm maneiras de burlar a vigilância. É óbvio que alguma coisa 

avançou! Chamamos a atenção da sociedade! Eles estão mais cuidadosos, 

mas o princípio de que a concorrência entre os Bancos resolve o problema  da 

nivelação ou do rebaixamento das tarifas bancárias é um princípio errado, 

precisa da interferência do estado, ou seja, o que os Bancos cobram pelas 

tarifas bancárias continua sendo uma exorbitância, continua sendo algo 

absurdo, inclusive destoante de todos padrões internacionais e mesmo latino-

americanos. Então, nós entendemos que se avança pouco, porque quem 

manda no Brasil é o capital financeiro. Eles financiam a mídia, eles têm poder 

para evitar que sejam dadas maiores informações ao público. Assim, eles 

publicam uma cartilha  e diz que na porta do Banco tem as tarifas. E daí? Qual 

é o custo? Eu quero saber qual é a planilha de custo deles! E não o preço da 
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tarifa desse Banco ou daquele Banco! O que deveria haver é uma intervenção 

governamental do Banco Central para tornar o custo dessas tarifas 

transparente. Por quê?  Porque no Brasil já temos fatores que são 

exacerbados, como  é o caso do spread bancário, ou seja, a diferença entre a 

taxa que eles oferecem ao cliente, e a taxa que eles captam no mercado é a 

maior do mundo! Nós temos as maiores taxas de juros do mundo! Por que 

temos que ter as maiores tarifas bancárias do mundo também?. É absurdo! 

Eles ganham nas três pontas! Eu acho que aquela comissão especial que foi 

montada aqui, e algumas decisões que foram tomadas certamente levaram, 

por parte dos bancos, a maior cautela, pois ficaram com maior holofote  em 

cima das  mudanças que fazem, especialmente por parte das entidades de 

defesa do consumidor,  da sociedade civil  e da própria Câmara Federal. Mas 

isso não resolve o problema das tarifas brasileiras, continua faltando 

transparência, pois, na prática, o que falta é a intervenção governamental, 

porque as tarifas tinham que ser calculadas em cima do custo que os bancos 

têm com as mesmas e não para o banco se capitalizar em cima do cliente. 

Fazer cobranças absurdas em cima de serviços que ele nem presta! Cobrar, 

por exemplo,  um saldo no extrato,  limitar o número de extratos! Quanto custa 

isso para o banco? É muito pouco! O que ele cobra é às vezes cem vezes mais 

do que custa o custo disso. Então, pensamos que era preciso ter outra visão 

governamental sobre como atacar o problema das tarifas bancárias. 
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(Andréa)  Na sua opinião, houve uma influência muito grande do grupo de 

interesse “bancos” na construção dessa Resolução? Os bancos não 
participaram do grupo de trabalho que estudou as medidas a serem 
adotadas pelo Conselho Monetário Nacional em relação às tarifas... 

 

Nem precisa, porque eles estão diretamente no Banco Central, ou seja, eles 

operam por cima, pela cúpula. Como aqui era uma Comissão da Defesa do 

Consumidor, e o banco não é consumidor, então  ouvi-lo seria uma 

desnecessidade, vamos chamar assim, porque o que nos interessava era ver 

quem estava fiscalizando: o Ministério Público, as entidades de defesa do 

consumidor, a sociedade civil organizada e aí, claro, o Banco Central do Brasil. 

Então rigorosamente o que houve foi que o Banco Central teve que reconhecer 

que havia um descontrole absoluto. Aí, ele tentou criar algumas normas de 

competição e também estabelecer prazos para o aumento de tarifas. Não podia 

ser menos de 6 meses, coisa desse tipo! Se o banco alegar aumento de custos 

ou o advento da crise econômica para diminuição dos créditos, poderia 

descontar nas tarifas a fim de compensar a taxa de lucro deles. É claro que 

isso tem um desgaste político, mas eles têm liberdade para isso! O problema aí 

é mais complexo... Acho que a sociedade brasileira  tem que tomar ciência de 

que  vivemos numa comunidade hegemonizada pelo capital financeiro. Eles 

têm o controle sobre o sistema econômico e uma capacidade de pressão 

política muito forte. Então, sem dúvida, é exacerbado o lucro bancário 

brasileiro, inclusive dos bancos públicos. O caso da lógica da dívida pública 

brasileira os levou a ter os mesmos métodos dos bancos privados, a cobrarem 

as mesmas tarifas. Ora, porque um banco público tem que cobrar as mesmas 

tarifas de um banco privado? Primeiro, para que ele não seja mais competitivo, 

porque aí o cliente fugiria para o banco público. Então a força do privado é tão 

grande que ele impede até isso! Segundo, porque o Banco do Brasil, a Caixa 

Econômica  precisam se capitalizar para fazer caixa, com o objetivo de pagar 

os juros da dívida pública. Eles são instrumentos do estado brasileiro para 

pagar os  juros da dívida pública. Os bancos públicos agem como bancos 
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privados, e nesse sentido não dão bom exemplo para a própria sociedade e 

não convidam a concorrência dos bancos privados a rebaixar as tarifas 

bancárias. Esse é mais um problema que nós enfrentamos. É um problema de 

vontade política do governo, de dialogar com a sociedade interessada.  O que 

faltou mesmo, nesse caso da tarifa  bancária, foi VONTADE POLÍTICA de 

resolver a questão com maiores ganhos para a sociedade!  
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 ENTREVISTA nº 2 (Assessor do ex-presidente da Comissão de Defesa do 

Consumidor e ex-lobista)  

 

(Andréa)  Você participou desse trabalho relativo às tarifas bancárias... 

Houve alguma tentativa de influência dos Bancos na confecção dessa 
Resolução? 

 

Na verdade, o que se decidiu no âmbito da Comissão de Defesa do 

Consumidor foi que a FEBRABAN, os bancos, os representantes dos bancos 

não entrassem, ficassem de fora do grupo de trabalho que estava sendo 

organizado pelos participantes, na primeira audiência pública. Houve até 

informalmente uma solicitação para que eles participassem  do grupo de 

trabalho, mas houve uma decisão contrária dos parlamentares da Comissão... 

Não só dos parlamentares, mas do pessoal do Ministério Público também...O 

pessoal que compôs o grupo de trabalho achava melhor que eles não 

participassem, porque pensavam ser uma questão que deveria ser fechada de 

consenso primeiro com o governo, com os representantes da sociedade em 

geral, com vistas a  tentar de alguma forma bloquear a influência do sistema 

financeiro! A  meu ver,  talvez tenha sido um erro estratégico, porque as 

pessoas que acompanham esse processo sabem que existe muita influência 

direta do sistema financeiro no Banco Central... Principalmente no Banco 

Central! Eu não falo só em nível de diretoria, mas em geral.  Há uma sintonia 

muito grande entre o corpo técnico do Banco Central e o sistema financeiro. A 

gente sabe que isso inclusive é uma via de mão dupla. Você tem muita gente 

do sistema financeiro que entra no Banco Central, e você tem do corpo técnico 

do Banco Central, que é um pessoal muito especializado, muito bom, que vê 

uma possibilidade de ir para o sistema financeiro quando se aposenta... Enfim, 

como eles são muito bem treinados, conhecem profundamente todo o processo 

de... Eles são um corpo técnico privilegiado e visado pelo setor financeiro, pela 

iniciativa privada. Então a gente tem essa captura de um lado e de outro, o que 

atrapalha todo esse processo. A autocrítica que  a gente está fazendo aqui é 

que talvez fosse melhor, mais interessante, a gente chamar a FEBRABAN para 
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participar do processo, porque a gente sabe que esse tipo de pressão ajuda! 

Mesmo que a gente não tenha conseguido avançar muito coisa,  sempre 

avança um pouquinho... E quando há uma pressão da sociedade, os bancos se 

movimentam... Eles começam a fazer concessões... Quando a gente acabou o 

trabalho do grupo, elencamos uma série de medidas que foram enviadas para 

o Ministério da Fazenda e para o Banco Central... Depois do final do grupo de 

trabalho até sair a Resolução, algumas coisas mudaram. Não só algumas 

coisas deixaram de ser colocadas, mas algumas coisas não foram percebidas, 

devido ao tecnicismo disso tudo...A gente só conseguiu ver o resultado disso 

algum tempo depois...Então aquilo que a gente achava que havia sido um 

grande ganho, acabou não acontecendo muito...Como não somos expert no 

assunto, tivemos dificuldade de ver as brechas... Às vezes, você acha que é 

muita vantagem e acaba não sendo... Às vezes, eles dão vantagem do lado e 

tiram  do outro. Nós tivemos essa dificuldade de perceber... A gente percebeu 

isso seis meses depois... Primeiro, que as resoluções foram publicadas em 

dezembro, e elas entraram em vigor em abril... Então já deu esse lapso 

temporal... 

 

(Andréa)  Já há um estudo mostrando que de 1º  maio a final de  
agosto/2008, mesmo dentro dos 180 dias que a Resolução 3.518 proibia a 

elevação dos preços das tarifas,  vários bancos aumentaram seus 
preços...     

    

Aí, você tem que ter um pouco de cuidado também com esses estudos, 

principalmente dos institutos de defesa do consumidor... A metodologia que 

eles usam é um pouco questionável! Às vezes, eles formam uma metodologia 

para justificar aquele ponto. Não estou defendendo... Não sei se houve muito 

aumento... Realmente isso eu não sei! O que penso foi  que não teve nenhum 

estudo mais profundo para saber se realmente esses aumentos ocorreram... 
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(Andréa) Você chegou a ler o trabalho “Uma luz para o debate”, que a 

FEBRABAN elaborou e publicou? Ela questiona isso... A metodologia dos 
institutos de defesa do consumidor... 

 

Não deixa de ter um pouco de razão... Mas realmente também a gente não 

pode achar que um documento como esse tem isenção, porque não tem... Eles 

estão também vendo pela ótica deles, o que é natural... Outra coisa que você 

falou, que eles não utilizam muito as empresas de lobby... Eles utilizam as 

empresas de lobby, mas mais para algum tipo de informação específica, algum 

tipo de tentativa de enxergar como vai ser a votação na Câmara...  como vai 

ser a votação no Senado...de análise de cenários... 

 

(Andréa) É que eu entrevistei alguns lobistas, lógico que entrevistas não-
gravadas, e soube que os Bancos entregam o projeto de lei de seu 
interesse pronto para o Deputado que recebeu doação financeira deles  
durante a campanha eleitoral...  

 

Isso ocorre em todos os setores. Todos os setores fazem isso... Isso é 

normal... Isso é usual, isso acontece! De fato, eles têm uma bancada que atua 

no interesse deles...  
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(Andréa) Eu entrevistei muitos lobistas e empresas de lobby... Todos eles 

me disseram não ter experiência com Bancos, inclusive o autor do livro 
Lobby Governamental, Said Farhat, que está aposentado, me escreveu 
dizendo nunca ter trabalhado para instituições financeiras... Até seu neto 
Guilherme Farhat, que tem empresa de lobby em Brasília, disse não saber 
nada sobre lobby bancário ...   

Talvez seja uma coisa pessoal dele. Mas há muita empresa que trabalha com 

lobby bancário em Brasília... Eu não vou te dizer, porque são meus amigos... 

Eu também atuo nessa área... Eu sou gestor do Ministério do Planejamento... 

Nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado ou aqui dentro ou na assessoria a 

parlamentares nos Ministérios. Trabalhei um ano fora na iniciativa privada, fui o 

diretor de relações institucionais da indústria fonográfica... Participei tanto no 

governo, como aqui no Legislativo, como na iniciativa privada... Mas com 

relação a Bancos, na questão da influência direta, pelo menos aqui eles fazem. 

Nós temos quatro tipos de lobby: cada banco ou alguns bancos têm uma 

equipe própria ou alguém de lobby que faz o trabalho aqui... Você tem a 

FEBRABAN, que também tem a sua equipe, você tem a CNF,  as empresas de 

consultoria, que têm vários clientes do sistema financeiro... Eles acompanham 

muito essa história da regulação, de legislação... Eles são eficientes nesse 

trabalho de lobby aqui no Congresso. Então, eles têm uma bancada que atua 

ao longo dos anos com o sistema financeiro. Também atua junto a 

parlamentares que começam a trabalhar com o tema... Que começam a 

incomodar, há uma tentativa de aproximação... Isso fica muito evidente... Como 

o sistema político-partidário nosso, ou seja, como o parlamentar é muito 

dependente de recursos financeiros para campanha... E eles são grandes 

doadores formal e informalmente também... Então os parlamentares acabam 

sofrendo esse tipo de pressão... O grande mérito desse grupo de trabalho de 

tarifa bancária foi porque ele se criou aqui na Comissão de Defesa do 

Consumidor. A atuação do lobby do sistema financeiro é muito mais na 

Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, mas muito mais na CFT... Mas a partir de 2007, quando a gente 

começou a fazer esse trabalho aqui, começou a pedir a redistribuição de 
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muitos projetos para a Comissão de Defesa do Consumidor, a gente se 

transformou num lócus importante também de discussão de projetos...  Então, 

é uma Comissão que, atualmente, está muito visada também pelo sistema 

financeiro... Aí, eu falo de uma maneira geral na Casa, há também uma 

aproximação forte do sistema financeiro junto aos servidores da Câmara... Há 

uma tentativa de aproximação, uma tentativa de influenciar... Você tem muito 

isso. Determinadas pessoas na burocracia tem o poder de influenciar 

parlamentares para distribuição de relatoria de projetos... É importante para 

eles também ter esse tipo de contato... Enfim com pessoas que conhecem o 

processo legislativo aqui dentro. 

 

ENTREVISTA nº 3 (Deputada Federal) 

 

(Andréa)  Gostaria de saber a sua percepção a respeito dos avanços 
obtidos com a publicação da Resolução 3.518, e ainda, a percepção da 
Comissão de Defesa do Consumidor com relação a esses avanços? 

 

Eu acredito que houve um avanço, até pelo fato de ter sido criada uma 

comissão especial para isso! Historicamente, não tinha havido nenhuma 

Comissão que examinasse essa questão, que muita gente nem percebe... As 

suas contas chegam, é três aqui é cinco acolá... Enfim, quando chega ao final 

do ano, a gente faz a soma de todos os nossos extratos e vê que a retirada é 

grande.  Agora, quanto a essa questão da tarifa de liquidação antecipada de 

contratos, você tem notícia? Parece que esse foi um grande avanço... Você 

imagina que um credor que paga uma dívida antecipada,  é um credor 

adimplente... 

 

(Andréa) A senhora que fez parte dos trabalhos da Comissão percebeu 
alguma tentativa de influência do grupo de interesse “bancos”? 
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Não. O que nós fizemos foi uma reunião em que trabalhou cinco deputados, o 

Ministério Público, o Ministério da Justiça,  técnicos do Ministério da Fazenda e 

da Câmara. Nós fizemos os levantamentos e tiramos algumas conclusões que 

foram enviadas ao Conselho Monetário Nacional. Inclusive, se você prestar 

atenção, a Resolução foi aprovada numa reunião extraordinária... A gente 

considera que foi o primeiro passo. Fizemos o nosso trabalho com reuniões de 

estudos, e finalmente tiramos nossa posição, o que resultou nessa 

regulamentação... Acho que nós temos que rever essa questão, ver o que 

aconteceu, qual foi a implementação dada e qual foi o resultado, para que a 

gente volte a estudar... A nossa função é proteger o consumidor e diminuir 

esses custos invisíveis, obrigatórios, que muitas vezes fazem falta ao 

consumidor... Existem alguns trabalhos que precisarão ser reconsiderados... 

 

ENTREVISTA nº 4 (Deputado Federal) 

 

(Andréa)   Qual a sua opinião sobre os avanços auferidos com a 
publicação da Resolução 3.518, que trata da tarifa bancária?  

 

Bem, eu como militante da defesa do consumidor há muitos anos, ficava 

sempre incomodado com o custo para o consumidor da tarifa bancária... 

Porque você tira o custo do objeto, que é o necessário, e o custo de previsão 

de lucro da empresa, dos produtores...  Tudo aí muito bem!  Mas com as tarifas 

bancárias, sem contar com os juros de empréstimos que as empresas pegam 

para produzir, quando chega ao final, o consumidor paga uma conta cara!!! As 

tarifas bancárias, para mim, no Brasil, continuam ainda sendo o grande vilão 

dessa história... Por exemplo, o Banco do Brasil está cobrando quase 105% 

por ano de juros... Então, como a defesa do consumidor da Câmara Federal 

tem força em todo o país  e em se tratando da tarifa bancária, nós resolvemos 

fazer alguma coisa... Essa iniciativa surpreendeu até o Deputado mais antigo, 
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porque esse é um assunto com o qual a política tem medo de se confrontar, 

devido ao poder de barganha que os banqueiros têm no nosso país, a começar 

pelo próprio  Banco Central. Mas a Defesa do Consumidor criou essa comissão 

especial, com o pedido do Deputado Chico Lopes, do Ivan Valente... Essa  

Comissão teve representante do Banco Central, do Ministério Público, do 

Ministério da Fazenda e representante da própria Defesa do Consumidor. Os 

representantes dos banqueiros queriam participar... Eu fui radicalmente contra 

e defendi que, se eles quisessem entrar, seria depois da nossa opinião, da 

nossa visão e não da deles, porque a experiência demonstrou que eles 

chegam aqui e trazem gráficos de todos os jeitos, justificando a cobrança das 

tarifas... Se você não tiver cuidado, você termina botando a mão no bolso e 

dando uma ajuda para eles... Até porque o que eu penso, é parecido com  o 

que o Ivan Valente pensa ... Houve uma boa aceitação dos companheiros da 

Defesa do Consumidor... Conclusão: nós chegamos a dizer que tinha oitenta, 

noventa taxas... O certo é que as tarifas diminuíram para 20...Teve alguns 

ganhos, mas depois de a Comissão aprovar as mudanças, que foi para o 

Banco Central o pacote... Qual a tarifa que eu tinha mais preocupação? A tarifa 

de abertura de crédito. Você compra um carro e paga essa tarifa... Você tem 

conta bancária, a empresa tem conta bancária, eu não estou pegando nenhum 

dinheiro emprestado, eu estou comprando um carro à prestação  ou a prazo... 

O raciocínio lógico é que a empresa é que tem que tomar dinheiro emprestado, 

para ter seu capital de giro, e não o consumidor... Essa sempre foi minha linha 

de raciocínio... Eu não tenho porque pagar essa taxa de abertura de crédito... 

Para nossa surpresa, o Banco Central, que devia ser público, mas é 

independente até demais, criou uma cesta... Essa cesta tinha algumas taxas,  e 

a taxa de abertura de crédito volta novamente com outro nome, mas o fato 

gerador, o mesmo... No sentido de diminuir, melhoramos, mas não 

conseguimos dobrar a taxa como essa de abertura de crédito...Geralmente as 

taxas são por dentro, ou seja, antes de consumir os benefícios já estou 

pagando as taxas... No Brasil, os bancos não foram privatizados, foram 

comprados, até porque banco pequeno não tem como competir, impor certas 

taxas, porque ele não tem condições... Os grandes bancos vivem nadando em 

dinheiro..  Então, as tarifas melhoraram muito, mas há muitas tarifas 

desnecessárias que dificultam a vida do consumidor... Por outro lado, a 
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correlação de força entre a agência reguladora, que nesse caso é o Banco 

Central, e o consumidor  sempre prejudicou o elo mais fraco da corrente que é 

o consumidor. 
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(Andréa)   Meu estudo é em cima dessa influência que os Bancos 

possuem junto ao governo, pois fazem aquilo que é mais interessante 
para eles. Os bancos tentaram colocar suas idéias no grupo? O Banco 
Central modificou a conclusão final  dos estudos?  

 

Não. Eles não participaram. Mas quando foi aprovada a Resolução, decorridos 

15 dias, apareceu a cesta... Algumas tarifas que a Comissão havia terminado, 

como a taxa de abertura de crédito, apareceu de novo... Essa comissão tinha 

objetivos, mas possuía poderes limitados; primeiro uma comissão que é parte 

do conjunto da Câmara Federal.... Mas o Banco Central age sem nenhum 

temor em relação à questão da justiça... Nem o Departamento de Proteção e 

Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, que é dirigido pelo Ricardo 

Morishita,  teve poder suficiente para barrar a ação dos bancos... A questão 

está na visão do Banco Central, que   defende os bancos  de forma 

intransigente... Os bancos não produzem porcaria nenhuma... Eles vendem 

serviços, e muita gente fica fora do consumo, do recebimento de prestação de 

serviços por conta das tarifas bancárias... Por exemplo, por que essa briga 

nossa? Porque quando você vai analisar a questão do relacionamento 

produção/consumo, é necessário ter em mente que só existe consumidor se 

houver  poder aquisitivo. Pela política de defesa dos bancos, os consumidores 

ficam restritos ao tipo de consumo ao qual eles não têm acesso, porque as 

tarifas discriminam... Não existe diferença entre os bancos privados, o Banco 

do Brasil e a Caixa Econômica... É tanto que o Banco Central não quer 

conversa com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, porque não precisa... Já 

descobriu onde está a coisa? Na política. Se não houvesse esse 

relacionamento nojento entre a política e o mundo capitalista... Quantos não 

estão aqui financiados por eles?  Não existe almoço de graça! Num país 

capitalista, você é uma máquina! 
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ENTREVISTA nº 5 (Deputado Federal) 

 

(Andréa)  Houve tentativa de influência dos bancos no grupo de trabalho 
que estudou as mudanças  que seriam implementadas em relação às 
tarifas bancárias?    

Especificamente sobre esse caso, não recebi nenhuma visita, mas sobre outras 

questões, quando estava na Comissão de Defesa do Consumidor, recebi 

pessoas aqui, inclusive de banco público, a Caixa Econômica. Eles tentam 

defender a instituição, dizendo que tal lei pode prejudicar  a sobrevivência do 

banco. Por exemplo, a minha opinião sobre essa questão da tarifa bancária é 

que, mesmo nessa crise, eles poderiam estar dando uma contribuição maior, 

principalmente os bancos privados, que têm um lucro altíssimo. O resultado 

que eles podem dar para fomentar o crédito é muito pouco.  Na época em que 

estudei a respeito das tarifas, só elas cobriam os custos dos bancos. E eles 

não querem arriscar no crédito. Quanto ao resultado da Resolução 3.518, eu 

não poderia contribuir com você, pois não acompanhei o assunto. Aqui na 

Câmara existem assessores parlamentares de todos os órgãos. Por exemplo, o 

Banco do Brasil, antes de eu procurar o banco,  chamo o assessor parlamentar 

deles aqui (assessor do banco no parlamento).  Ele trabalha na Câmara para 

defender os interesses do banco. Ao mesmo tempo, se eu tenho algum 

problema com o Banco e quero reclamar, ele seria a ponte. Vou dar um 

exemplo: eu queria que o caixa eletrônico da Caixa Econômica fosse 

compartilhado com o Banco do Brasil numa determinada cidade. Para fazer 

esse pedido, chamei o assessor parlamentar do Banco do Brasil e da Caixa 

para saber se era possível. Não precisei sair daqui para conseguir isso. Bastou 

ligar para o Banco do Brasil, para saber quem era o assessor parlamentar. 

Consigo o que quero sem precisar sair daqui. Eles sempre atuam perto da sua 

área de interesse. Se é banco,  eles se encontram próximos da Comissão de 

Finanças e Tributação. 
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ENTREVISTA nº 6 (Consultor da Câmara dos Deputados) 

 

(Andréa)  Pela maneira de agir do Banco Central e pela origem de seus 
diretores, grande parte proveniente de bancos privados, parece que o 

grupo de interesse bancos capturou seu órgão regulador. Como você vê 
essa questão?  

 

Vamos primeiro para essa questão da captura/ órgãos reguladores. O Stiegler, 

que escreveu um artigo sobre isso,  é extremista, por se tratar de um pensador 

liberal. Ele diz o seguinte: a regulação econômica existe para favorecer o 

regulado. O que a regulação provê ao regulado? Controle de preços, barreira à 

entrada, subsídios.  Ela tem o propósito de proteger o regulado. As pessoas 

normalmente têm a impressão de que os órgãos reguladores foram feitos para 

defender o interesse do regulado. Tem uma pessoa que veio depois do 

Stiegler, que era o Phelpsman, que é moderado. Ele tenta amenizar essa visão 

e diz que a regulação é mais ou menos assim: aqui está o preço zero e aqui 

está o preço 100 reais. Do outro lado do gráfico, está o apoio político. O preço 

vai ser estabelecido neste ponto, ou seja, num ponto tal que maximize o apoio 

político. Assim, será o menor preço praticável para o máximo de apoio 

possível. A curva deve ficar no meio. Penso ser mais razoável essa idéia. O 

que a gente vê é que essa curva vai ter uma conformidade tal, que vai ser 

função de diversas coisas, uma delas  o conhecimento, a educação do eleitor.  

Se você tem um eleitor totalmente ignorante, o preço será mais alto. 

Normalmente, as pessoas não têm conhecimento da área financeira. Já para 

Stiegler, a captura não existe, pois seria uma coisa ex ante, ou seja, o órgão 

regulador já é montado para  proteger o regulado.  Eu compartilho com o ponto 

de vista de Phelpsman, pois possui uma visão menos romântica da coisa, é 

uma visão real e, de certo modo,  tem algum fundamento, porque nenhuma 

instituição de grande porte iria se dá ao luxo de abrir  mão de ter o controle 

sobre a regulação de seu negócio.  Imagine você que chegasse aqui um 

governo que mudasse todas as regras; isto poderia destruir um negócio.  Eu 

não acho correto que os consumidores esperem que o órgão regulador vá 
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trabalhar para eles. O órgão não foi criado para isso. Com relação às tarifas, 

você tem o Banco Central, que é um órgão regulador... Nós não estamos 

falando em momento algum das pessoas que trabalham no Banco Central em 

geral, porque, na sua quase totalidade, os funcionários do Banco Central são 

cheios de espírito público, cheios de vontade de fazer as coisas certas. Nós 

estamos falando da instituição como agente de proteção do sistema. Essa 

tarifa de renovação de cadastro funciona com o intuito de manter a tarifa de 

abertura de crédito. Os bancos de varejo utilizam essa tarifa para outra 

finalidade e cobram de quinze a quarenta reais por semestre. Se você pegar as 

financeiras, essas tarifas vão de R$ 500,00 a R$ 1.000,00 para poder fazer 

frente à questão da renovação de cadastro. Então, a gente vê que os 

reguladores deixaram a brecha da renovação de cadastro para ser usada 

dessas duas formas. Assim, há bancos que possuem conglomerados 

financeiros. Então, o banco tem uma financeira, uma empresa de leasing  e o 

banco comercial de varejo. Com relação à tarifa de renovação de cadastro,  

dentro de um mesmo conglomerado, existe uma variação enorme de preço. E 

não é fácil sair de um banco para outro. E o banco não é obrigado a abrir uma 

conta bancária, a não ser a conta-salário, que possui legislação específica. A 

questão da tarifa de renovação de cadastro é que ela funciona também como 

uma tarifa de manutenção de conta, justamente para compensar a perda de 

receita com aqueles clientes que só querem utilizar os serviços essenciais, a 

ponto de alguns bancos fazer o seguinte:  você pode pagar duas vezes por 

ano, ou seja, no primeiro semestre cobro em três parcelas e no segundo em 

três parcelas. Assim, o cliente passa o ano pagando.  Outra gracinha dos 

bancos: eles cobram essa tarifa até por dia... Como  é possível renovar o 

cadastro por dia?  É claramente uma taxa de manutenção de contas. Eu não 

acho que a Resolução trouxe uma redução nas tarifas. O que houve foi um 

deslocamento... O que estava acontecendo? O banco usava as tarifas para 

dificultar a comparação de operações de crédito nos diversos bancos. Se você 

pegar um relatório da FEBRABAN, verá que uma parcela muito grande das 

tarifas bancárias que estão lá vem de operação de crédito. Por exemplo, o 

banco tinha a tarifa de abertura de crédito e outras tarifas que ele manuseava 

para aumentar o spread sem aumentar o spread... Os juros pareciam ao cliente 

menor do que eles eram, por causa das tarifas cobradas... Quando foram 



  167 

proibidas algumas tarifas que rodeava a taxa de juros, o spread subiu, e a 

receita com tarifas diminuiu, quer dizer, a taxa de crescimento da receita com 

tarifa foi que diminuiu... 

 

(Andréa)  Houve alguma tentativa de aproximação dos Bancos durante os 
estudos que você realizou a respeito das tarifas bancárias, que serviram 
de subsídio ao grupo de trabalho constituído na Comissão de Defesa do 
Consumidor?    

 

(Andréa)  Neste momento, o entrevistado mostrou um e-mail enviado pelo 

Diretor-Geral da FEBRABAN, Wilson R. Levorato, tentando marcar um 

encontro com ele, a fim de tomar conhecimento pessoalmente dos estudos 

realizados pelo entrevistado sobre tarifas bancárias.  O depoente respondeu 

que o Sr. Wilson poderia procurar o presidente da Comissão de Defesa do 

Consumidor, à época, Deputado Cezar Silvestri, para quaisquer 

esclarecimentos. Solicitei cópia dos e-mails, mas o entrevistado não quis 

fornecê-las.  
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ENTREVISTA nº 7 (Deputado Federal) 

 

(Andréa) O senhor acredita que houve uma melhora significativa em 
relação à cobrança das tarifas bancárias a partir da publicação da 
Resolução 3.518? 

 

Houve melhora no sentido de estabelecer o que se pode cobrar e o que não se 

pode cobrar. Anteriormente, o consumidor entrava na agência bancária e se ele 

respirasse teria que pagar... Estava chegando a isso... Então, nós reduzimos a 

quantidade de tarifas bancárias que podem ser cobrada para apenas 20. Nós 

tínhamos mais de 40 tarifas bancárias sendo cobradas. Isso era uma prática 

abusiva contra o consumidor. Um exemplo disso: o Código de Defesa do 

Consumidor estabelece que quem quiser antecipar o pagamento de uma 

prestação, está no artigo 53 inclusive, tem direito a desconto nessa 

antecipação, proporcional às prestações que ele está adiantando. O que os 

bancos fizeram? Eles criaram uma tarifa para cobrar um valor adicional, ou 

seja, a antecipação custava mais caro que o pagamento proporcional, 

desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor. Então o Ministério da 

Justiça, através do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, 

passou a autuar os bancos por prática abusiva. Eles contrataram o jurista Ives 

Gandra, para impedir  que os órgãos de Defesa do Consumidor aplicassem 

multas, dizendo que era uma lei complementar que regia os bancos e que por 

estarem sujeitos a uma lei complementar, não poderiam ser atingidos por uma 

lei ordinária. De fato, eles são regidos por uma lei complementar, no que diz 

respeito à autorização e à concessão do serviço público bancário.  Mas a 

relação entre consumidor e  fornecedor sempre foi uma relação de consumo, 

portanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade – Adin,  impetrada pelos 

bancos foi rejeitada por este motivo.  Depois da aplicação efetiva do Código de 

Defesa do Consumidor às instituições financeiras, eles começaram a aumentar 

ainda mais o número de  tarifas bancárias. Nesses casos especificamente é 
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que nós começamos a atuar, com vistas a diminuir o valor e o número de 

tarifas cobradas. O grande problema é que o Banco Central, depois de publicar 

a Resolução, deu um espaço de tempo muito grande para que ela entrasse em 

vigor, e os bancos elevaram os custos. Nós estamos pretendendo solicitar uma 

nova audiência pública para discutir o valor das tarifas. A Comissão de Defesa 

do Consumidor considera que as tarifas ainda estão abusivas. A gente nota 

que apesar de termos desenvolvido um trabalho para que houvesse 

concorrência no sistema financeiro, o povo não tem conhecimento do assunto. 

Por exemplo, o grande problema que você tinha quando fechava uma conta 

bancária é que quando você abria uma nova conta, o seu cheque era rejeitado 

na praça, por ser uma conta nova. Nós começamos trabalhando em cima disso 

e fizemos com que o Banco Central baixasse uma Resolução dizendo “você 

não é mais cliente do Banco, você é cliente do sistema bancário”. Hoje, quando 

você transfere a sua conta de um banco para outro, você leva a data da 

abertura de sua primeira conta bancária, e isso vai escrito no cheque: cliente 

bancário desde 19..., desde que você não tenha tido conta encerrada por 

emissão de cheques sem provisão de fundos. E você carrega o seu cadastro 

também, mas a maioria dos consumidores brasileiros desconhece totalmente 

isso. Hoje você tem direito de transferir a sua conta  e sair com seu cadastro 

debaixo do braço, desde que você requeira ao gerente do banco. Existe um 

projeto de lei tramitando sobre esse assunto, porque resolução não tem a 

mesma força que uma lei.  Essa idéia foi minha. Tanto esse tipo de 

portabilidade quanto a portabilidade dos consórcios. Hoje você pode transferir o 

seu grupo para outro consórcio, para outra administradora que administre bem 

o seu grupo. Atualmente,  você pode transferir sua conta de um banco para 

outro, mas isso, ainda, as pessoas não têm o costume de fazer. Continua se 

sujeitando a práticas abusivas, tais como:  eu só renovo o seu cheque especial 

se você fizer um seguro da sua casa própria, se você comprar um título de 

capitalização, se você fizer uma aplicação financeira. Isso é  chamado de  

“venda casada”, mas  a legislação chama de venda condicionada.  Isso é uma 

prática abusiva,  que fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, fere  

a Lei 8.137 e  a Lei Delegada nº 4/1962, que estabelece a questão do 

abastecimento e proíbe a prática da venda casada. Outra prática abusiva dos 

Bancos é a questão do recebimento de conta de água, de luz... Eles são 
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obrigados a receber, porque têm convênio com a companhia de água, e você 

tem o direito de pagar... E eles recusam os cheques de outras agências 

bancárias e às vezes recusam o recebimento até de cliente do próprio banco 

que não é daquela agência.  

 

(Andréa)  Quando vocês estavam estudando a respeito das tarifas 
bancárias, havia inicialmente um projeto maior  que depois foi reduzido?        

 

Não. Na verdade, desde a época em que estava no Banco Central a Tereza 

Grossi, na área de fiscalização, o Bacen tem atuado junto à Comissão de 

Defesa do Consumidor com bastante presença. Nós temos provocado, 

independente de quem está na direção,  e eles têm aceito e colocado em 

prática... Acho que, no que diz respeito ao Banco Central, ele tem exercido o 

papel de agência reguladora, muito mais até do que as outras agências que 

estão no mercado. O único problema ainda, em relação ao setor bancário, são 

as taxas de juros. O Brasil não tem controle sobre isso, e o controle não 

deveria ser por meio de imposição, mas pela atuação livre das forças de  

mercado. Eu acho que o Presidente da República acerta quando obriga os 

bancos públicos a baixarem suas taxas de juros, ao tempo em que aumenta o 

capital destinado a empréstimos, a fim de fazer a economia se movimentar. 

Talvez a gente consiga puxar para baixo os juros, obrigando os bancos 

privados a mudar sua postura. 
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(Andréa) A revista Veja dessa semana  trata desse assunto... Ela diz que a 

Caixa Econômica por ser 100% pública aceita esse movimento para baixo 
dos juros, mas o Banco do Brasil, por ter acionistas privados, resiste 
ainda... 

 

Na verdade,  eles, bancos públicos e privados, sentam numa mesma mesa de 

negociação... Então, por exemplo, o cara  que está presidindo ou dirigindo o 

banco público é do mercado financeiro.... Ele está conversando com os outros, 

que são de  bancos privados... Aí os outros começam a dizer para ele: “Segura 

as taxas de juros do seu banco que eu te dou um dinheiro por fora!” E é muito 

dinheiro! Resiste duramente aí que eu pago para você... Porque imagina só o 

que se está perdendo... O que os bancos emprestam perdendo... O jogo é 

muito pesado e sujo! Posso te garantir que quem resiste tem algum interesse 

próprio! 

(Andréa)  Então você acredita que o lobby bancário é muito forte?    

Sem dúvida, os bancos pressionam... Não é a FEBRABAN, porque ninguém 

senta numa mesa de negociação, por meio de instituição, para corromper 

ninguém... Isso é feito por baixo do pano... Não é uma pressão externa, 

transparente... Ela é feita por debaixo do pano mesmo!  A bancada dos bancos 

é bem forte no Congresso Nacional... Eles patrocinam por baixo do pano e não 

declaram que estão patrocinando campanha política nenhuma! 
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ENTREVISTA nº 8 (Deputado Federal) 

 

(Andréa)   O Senhor acha que essa Resolução foi um avanço em relação 
às práticas anteriores, no que se refere às tarifas bancárias? 

Sim. Eu considero pelo seguinte motivo: primeiro ponto para a Casa. Há mais 

de dez anos, pela informação que tivemos da própria Comissão de Defesa do 

Consumidor, desejava-se constituir esse grupo de trabalho, com o objetivo de 

poder atuar diretamente contra à abusividade das tarifas bancárias. Em dez 

anos,  isso nunca foi possível. Então em 2007, conseguimos implantar esse 

grupo de trabalho, que foi um ponto positivo, a fim de que pudéssemos coibir 

essa prática! Outro ponto, é o fato de as empresas financeiras, há 10 anos,  

pagarem apenas 14% da sua folha de pagamento. Passados 10 anos, toda a 

folha de pagamento deles era paga com as tarifas bancárias e ainda tinham 

uma lucratividade exorbitante. Bem, alguma coisa tem de errado nisso tudo! 

Com relação ao trabalho que foi realizado aqui, na Câmara dos Deputados, eu 

e mais quatro deputados compramos de fato essa briga.  Vimos no próprio 

Ministro da Fazenda, cujo representante esteve conosco, e no Presidente do 

Banco Central, que não tinham o menor controle sobre as tarifas bancárias. 

Eles desconheciam os procedimentos. O grande ganho que a sociedade teve 

foi justamente essa predisposição do Executivo, juntamente com o Legislativo, 

de começar,  não a limitar, não a criar um tipo de controle, não foi  essa a 

nossa  intenção, mas a de mostrar que há fiscalização... 

 

(Andréa)  Houve algum tipo de reclamação dos usuários bancários junto à 
Comissão de Defesa do Consumidor?   

 

Sempre a reclamação chega até a Comissão de Defesa do Consumidor! Chega 

até a Ouvidoria da Casa,  e é passada para as comissões temáticas. Então 

muitas são as reclamações! Sempre houve esse tipo de reclamação, com 

relação à tarifa bancária! Foi isso que nos levou a tentar resolver  esse anseio 
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do povo nas próprias bases, no próprio estado... Aqui nós conseguimos fazer 

isso... Solicitamos essa audiência pública, convidando o Ministro da Fazenda e 

o Presidente do Banco Central, algumas entidades de defesa do Consumidor, o 

pessoal da FEBRABAN.... Eles participaram das duas audiências, mas não se 

pronunciaram na primeira... Na última audiência que tivemos, no dia 27/11/07, 

antes da publicação da Resolução, que se deu no dia 06/12/07, o próprio 

pessoal da FEBRABAN  disse que os bancos estavam interessados de fato em 

colaborar. Isso é um contrassenso!. Eles nunca quiseram antes... Eles nunca 

se colocaram à disposição... Porque não tinham feito esse controle antes e não 

passaram para o próprio Banco Central? Fizemos algumas reivindicações! O 

grupo de trabalho sugeriu que o reajuste se desse  cada 360 dias, ou seja, um 

ano, coisa que não foi aceita! Foram colocados 180 dias! Mas  a nossa 

pretensão é que fosse anual, como reajustes normais de contratos. Colocamos 

também a importância de se padronizar os serviços prestados pelos bancos, ou 

seja, a padronização de todas as nomenclaturas a serem utilizadas. Isto foi 

atendido. A questão do próprio Código de Defesa do Consumidor, no art. 52 § 

2º e o 3º, este último revogado em 1990, pelo então Presidente Collor, que fala 

sobre a antecipação das parcelas vincendas. Quer dizer o próprio Código de 

Defesa do Consumidor, no parágrafo segundo, garante isso, e o parágrafo 

terceiro era bem enfático ao criar uma sanção para o não cumprimento do § 2º. 

Coincidentemente  foi revogado pelo Presidente da República à época! Então,  

quer dizer, nós vemos que já não é de hoje. Quem financia as campanhas do 

Executivo, não vou dizer em sua maioria, pois a maioria não tem esse acesso, 

mas de sua minoria de políticos que são ligados a grandes partidos? São 

justamente os empresários da área financeira! Então, como pode o Presidente 

da República deixar criar uma lei que vá prejudicar aquele grande financiador 

de sua campanha? Eu não estou falando Collor, mas o governo federal. Na 

verdade, houve um avanço ao suscitar o debate! Só que o fizemos em 2007, 

mas  não acabou e morreu o assunto. Pode ter acabado para alguns... Para 

mim, da Comissão de Defesa do Consumidor,  não acabou... Tanto é que eu 

falei para chamarmos o Consultor, pois eu quero uma pesquisa aprofundada de 

como eles estão lidando com essa questão da tarifa agora.  A informação que 

eu tenho é que criaram outros mecanismos para suprir essas necessidades. 

Vai ser em cima dessa prática que nós vamos  atuar. Se nós conseguirmos 
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padronizar as tarifas bancárias, se conseguirmos reduzir as quantidades de 

tarifas, quer dizer, já conseguimos reduzir para isso. Só que eles são sagazes, 

eles vivem disso... Com relação às Resoluções do Banco Central, fico bem à 

vontade ao falar isso, embora não tenhamos como provar  porque nós não 

vemos nenhum tipo de negociata, mas linhas da própria Resolução... Deixam-

se brechas... Brechas para que a federação dos bancos possa atuar... Isto não 

é incompetência jurídica, não é incompetência profissional. Isto é conivência! 

Estou criando para poder mostrar à sociedade... Só que eu estou mostrando o 

caminho que vocês têm para poder atuar e continuar praticando o que vocês 

praticam... O que eu estou dizendo é que sabemos da capacidade técnica 

profissional que os técnicos do Banco Central e do Ministério da Fazenda têm, 

são profissionais de extrema qualidade e habilidade.... Temos o Humberto que 

foi do Banco Central e que hoje é consultor da Câmara dos Deputados, mas 

que não coaduna com este tipo de pensamento, de política, de prática 

aplicada... Então sabemos que existe, por quê?  Como pode o Banco Central, 

que cria as Resoluções, ter técnicos que têm contato com a própria 

FEBRABAN, porque eles sempre estão reunidos, para poder coadunarem seus 

procedimentos, não detectarem que vão surgir brechas,  impasses jurídicos, 

que vão surgir problemas? Se mesmo assim, eles colocam para os bancos 

Resolução que deixa esse espaço, não é incompetência, é conivência... São 

sabedores que somente vão parar se o Ministério Público entrar... Se alguém 

entrar com uma ação reclamando... Agora voltemos ao nosso tema, as tarifas... 

Olha, houve um avanço muito grande, porque não se apercebia essas práticas, 

não se tinha oportunidade de colocar na mídia, na imprensa e para a 

população... Nós estamos novamente levantando essa questão... A Resolução 

não foi ponto final dessa briga... Nós não paramos o nosso trabalho... Demos 

um passo importantíssimo para a sociedade com relação às tarifas bancárias... 

Eu particularmente não gosto do procedimento do PROCON, porque o 

PROCON é ligado ao executivo dos estados... Há estados que não dão o 

mínimo amparo, a mínima estrutura, muito menos à Secretaria de Defesa do 

Consumidor, seja Municipal ou Estadual... Então, quando se tem uma demanda 

administrativa junto ao PROCON,  e o litigante é uma pessoa física comum 

contra o outro, que é um Banco, o consumidor vai perder tempo, porque o 

PROCON, pura e simplesmente, vai fazer o quê? Vai mandar uma carta, para 
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que seja convidado o representante dos bancos para conciliar a questão... 

Nunca uma grande empresa vai sentar numa mesa com o conciliador do 

PROCON!  Então o consumidor vai perder 30, 60 dias para o PROCON dizer: 

“Busque os seus direitos na justiça!” Essa é uma realidade que nós temos... A 

culpa não está nos profissionais... Não basta ter  boas intenções, tem que ter 

efetividade! Então como são litigantes habituais, eles não se predispõem a 

resolver nada na esfera de conciliação... Sendo assim, as pessoas que se 

sentem lesadas têm que ir direto à Defensoria Pública, para que eles possam 

sentir o peso da justiça, se é que a justiça consegue ser aplicada nesses casos 

contra os grandes bancos! 

 

(Andréa) Você considera  o lobby bancário  muito forte?                    

 

Sem sombra de dúvida! Entenda, Andréa, fazer política fora do parlamento é 

diferente de fazer política dentro do parlamento. A população cobra resultados 

de seus políticos... A população ainda não-educada! Há falta de conhecimento 

nas questões políticas... Então, por sua vez, os políticos, para que possa 

atender aos anseios de seu grupo,  tem que se subordinar, muitas vezes,  a 

determinados outros. Não é para isso acontecer, porque nós estamos aqui por 

conta de um mandato, que quem nos deu foi o povo! Por isso que eu levanto a 

bandeira do consumidor. Eu faço parte da base do governo! A posição é votar 

sempre que possível com as idéias do Presidente Lula...  Se  as idéias vierem 

contra aos interesses da sociedade onde uma classe, como os aposentados, 

necessita do nosso apoio, jamais  o PT do B vai contra o trabalhador. Fazemos 

parte da base do governo, mas não somos subservientes ao Presidente... Na 

Defesa do Consumidor, não tem como você querer agradar a dois senhores... 

Esse é meu primeiro mandato. Eu nunca fui candidato nem a síndico do meu 

prédio... A política que eu conhecia era aquela política podre... Aquela aversão 

completa... Todo político é corrupto! Nenhum deles presta! Nós não podemos 

generalizar, não podemos fazer juízo de valor de algo que não temos 

conhecimento profundo... Eu entrei na Defesa do Consumidor por uma questão 

de ideologia... Estamos caminhando como nós podemos, sem nenhum, 
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desculpe a expressão, rabo preso... Seja com governante, seja com qualquer 

tipo de empresário, de qualquer segmento... Eles querem às vezes trazer 

questões, então sentamos para conversar... Eu não converso com eles no meu 

gabinete... Eu converso com eles na presidência da Comissão de Defesa do 

Consumidor, a fim de que não haja motivos para maus pensamentos... Toda 

reunião que eu tenho com qualquer tipo de empresário da área, que querem 

defender as suas teses, as suas questões, por causa de relatoria de projeto, 

nós atendemos sempre na sala da presidência da Comissão de Defesa do 

Consumidor, para que não crie nenhum tipo de má intenção... Aqui na Câmara 

nós temos assessoria parlamentar de tudo... De todos os segmentos... Eles 

lutam legitimamente pelos seus interesses... Estamos num país democrático... 

Nós não somos contra de forma alguma... A minha área é administração de 

rádio, televisão... Como empresário dessa área, a gente sabe  das 

necessidades que as empresas têm para sustentar o maior de todos os sócios, 

que é o governo... O governo é o maior de todos os sócios, de todas as 

empresas, menos das financeiras que têm uma benesse muito grande... Então 

paga-se muitos encargos, muitos impostos... É justo que as empresas venham 

para cá, a fim  de lutar pelos seus direitos!  É legítimo! Mas direito tem limite, 

não posso invadir o direito dos outros... O lobby é feito em todas as comissões 

temáticas, é justo! O que não é justo é que o direito de um venha suplantar o 

direito do outro... O Código de Defesa do Consumidor veio para harmonizar; o 

que é justo  para o empresário também tem que ser justo para o consumidor!   
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ENTREVISTA nº 9 (gerente de banco) 

 

(Andréa)  Como tem sido a aplicação da Resolução 3.518 pelos Bancos? 

 

Nós temos colocado em prática as determinações da Resolução nº 3.518, de 

acordo com todas as suas determinações. 

 

(Andréa)  Você acredita que a Resolução teve a extensão que a Comissão 
de Defesa  do Consumidor quis dar a ela? 

 

De jeito nenhum. O projeto inicial dessa Resolução era muito maior do que 

este... Esta resolução perto do que se pretendia fazer é um arremedo... Na 

verdade, fiquei sabendo, por uma pessoa que acompanhou o processo 

decisório,  que os Bancos pagaram um caminhão de dinheiro para que a 

Resolução saísse da maneira como eles queriam, principalmente o Bradesco... 

Por isso, ela não é tão eficiente... Há diversas brechas!          
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ENTREVISTA nº 10 (funcionário do Banco Central) 

 

(Andréa)  Contato por telefone com o Departamento de Normas do 
Sistema Financeiro – DENOR, do Banco Central:  Estou fazendo mestrado 
pelo IUPERJ-RJ, em Ciências Políticas. Como estou estudando a atuação 

do grupo de interesse bancos na Resolução 3.518, gostaria de saber se 
eu poderia ter acesso ao projeto de resolução que foi  inicialmente 
discutido,  com vistas a fazer um estudo comparativo com a versão 
aprovada?    

De forma nenhuma! Esses dados são sigilosos. Pertencem somente ao Banco 

Central. Os únicos dados que você pode ter acesso são os relativos às 

audiências públicas realizadas na Câmara dos Deputados no ano de 2007. Nós 

não podemos fornecer nenhum outro tipo de informação! 

(Andréa) Mas vocês chamam os bancos para discutir a priori acerca dos 
assuntos que os afetam, ou seja,  antes da confecção de quaisquer 
normas? 

 

Eles sempre são chamados. Nós os ouvimos, e então estudamos as suas 

sugestões e a de outros grupos também. Mas todo esse processo é interno e 

sigiloso; nenhuma informação pode ser fornecida! 

 

Obs.: Tentei entrevistar funcionários do DENOR por meio da Chefe de 
Gabinete do Procurador-Geral do Banco Central, mas esta informou-me, 
por e-mail,  que não conseguiu agendar entrevistas com funcionários do 
DENOR.    
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ENTREVISTA nº 11 (Deputado Federal) 

 

(Andréa) O senhor me disse que participou das audiências ocorridas no 
âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor em 2007, mas que não 

acompanhou seus resultados.  Qual a sua percepção dos trabalhos 
realizados pela Comissão de Defesa do Consumidor? 

O que houve foi uma cobrança por parte da Comissão de Defesa do 

Consumidor, quando nós fizemos uma audiência pública. Nesta audiência  

participou o Ministro da Fazenda, o Presidente do Banco Central, Henrique 

Meirelles, e algumas outras autoridades, que estavam atuando nesse caso. A 

Comissão estava muito preocupada, queriam estudar medidas para regular as 

tarifas, pois elas estavam exorbitantes! Não havia uma homogeneização de 

tarifas, de linguagem... Houve essa audiência pública para cobrar das 

autoridades quais medidas estavam sendo tomadas... Como resultado dessas 

ações,  foi criado um grupo de trabalho dentro da Comissão, e foi feita parceria 

da Comissão de Defesa do Consumidor com o Banco Central, no sentido de se 

colocar em prática as ações recomendadas pelo grupo de trabalho. Isso foi 

feito! Só que depois nós começamos a ver um efeito até contrário, lesando o 

consumidor. Por quê? O que fizeram os bancos? Como as medidas entraram 

em abril do ano passado, os bancos se anteciparam e começaram a aumentar 

as tarifas. Diríamos que, de certa forma, parece que foi um tiro no pé!  
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(Andréa) Os bancos tentaram influenciar de alguma maneira os 

resultados recomendados pelo grupo de trabalho, se aproximando de  
seus membros?    

 

Eu não tive nenhum contato com o setor bancário. Não fui procurado. 

Provavelmente, esses parlamentares que fizeram parte desse grupo de 

trabalho foram procurados. A própria audiência pública foi tranqüila! Agora, 

houve uma pressão muito grande, porque, na primeira  solicitação de 

audiência, o Ministro da Fazenda dizia não ter tempo para comparecer à 

Comissão... Estava muito difícil agendar com ele! Tanto é que se discutiu se 

seria um convite ou uma convocação! Chegou-se quase a fazer uma 

convocação! No final, o presidente da Comissão, Cezar Silvestri, conseguiu 

negociar...  

 

ENTREVISTA nº 12 (Assessor de Deputado Federal e ex-Ministro da Fazenda) 

 

(Andréa)  Que representantes dos bancos abordam normalmente os 
Deputados da Comissão de Finanças e Tributação, com vistas a 
influenciar  suas decisões?   

 

Basicamente é a CNF – Confederação Nacional das Instituições Financeiras, 

pelo o que eu pude observar. A abordagem é bastante qualificada. Ela se dá, 

em geral, no nível técnico. A minha impressão é que a capacidade de 

influenciar é limitada. Eu vejo que o setor não tem um peso tão grande no 

processo decisório, tanto na Casa quanto no governo. Não quer dizer que não 

tenha peso grande, mas tem peso menor do que outros setores. Por exemplo, 

a bancada ruralista, a própria indústria, que jogam com lobbies setoriais mais 

pesados! O setor financeiro, neste ponto de vista,  é mais fraco! 
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(Andréa) Não seria porque o lobby se dá num nível mais elevado dentro 
do governo?     

 

Eu acho que nos dois níveis é limitado. A minha hipótese é que é um setor 

altamente regulado, é um setor que é privado, mas, na verdade,  atinge  

literalmente a questão pública, que tem a ver com moeda e com o crédito. 

Então, ele tem características muito peculiares, que talvez limitem muito a 

capacidade de exercer  pressão sobre o governo.  Não acho que por contribuir 

com as campanhas dos parlamentares, eles tenham uma influência muito 

maior do que os outros financiadores de campanha.  
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ENTREVISTA nº 13 (Funcionária de Comissão) 

 

(Andréa)   Os bancos costumam se aproximar dos servidores da 
Comissão de Finanças e Tributação, com vistas a obter alguma 
informação privilegiada? 

 

Eles não assediam os servidores da Comissão de Finanças e Tributação, até 

porque todas as informações que poderíamos fornecer se encontram no site da 

Comissão. É tudo muito transparente! Todo projeto que entra ou, ainda,  

quando é designado o relator de qualquer projeto da Comissão, é informado no 

site da Câmara. É lógico que isso não impede que a FEBRABAN ligue aqui 

para pedir ou confirmar informações. Mas consta absolutamente tudo lá. Na 

verdade, os lobistas das instituições financeiras assediam os Deputados que 

fazem parte da Comissão. Por exemplo, quando um projeto é de interesse do 

setor financeiro, e os Deputados querem a sua aprovação, mas, tecnicamente, 

seria com certeza considerado inviável, então os membros da Comissão nem 

procuram o consultor daquela área para elaborar o  parecer para o relator. O 

próprio lobista se encarrega de trazer o  parecer pronto para o relator assinar, 

constando os quesitos que são de seu interesse. Esse procedimento é comum. 

Já presenciei isso, mas com relação a abordar os funcionários daqui, não!  A 

Comissão sempre é imparcial! Colocamos nos nossos pareceres aquilo que 

tem respaldo técnico, o que não impede, todavia,  que sejam aprovados de 

outra maneira! 
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ENTREVISTA nº 14 (ex-diretor do Banco Central)  

 

(Andréa)  O Senhor foi Diretor da Dinor – Diretoria de Normas e 
Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, além de presidente 

da CNF – Confederação Nacional das Instituições Financeiras.  Seria 
possível conseguir o projeto de resolução inicial que deu origem à 
elaboração da Resolução 3.518 junto ao Banco Central?  

 

Fui diretor da DINOR há muito tempo, mas com certeza o Banco Central não 

fornece esse tipo de informação. São dados internos considerados sigilosos. 

Mas é claro que existe esse projeto, e que seu conteúdo foi discutido com os 

Bancos, pois é praxe chamá-los  para que exponham suas opiniões  aos 

técnicos do Banco Central, mas tudo isso fica restrito ao âmbito interno!  

 

(Andréa)  Como os bancos fazem essa abordagem? 

 

Os representantes dos bancos são muito bem preparados em termos de 

conhecimento técnico e experiência bancária. Normalmente, eles apresentam  

argumentos, a fim de defender seus posicionamentos, com excepcional 

embasamento técnico. Às vezes, é difícil para os funcionários do Banco Central 

apreenderem, de imediato, todo significado dialético contido em seus estudos! 

É  necessário estudar primeiro, detalhadamente,   o arsenal de informações 

técnicas que eles apresentam, para depois se posicionar!  
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ENTREVISTA nº 15 (Presidente de Comissão) 

 

(Andréa)  Qual a sua experiência em relação à atuação dos representantes 
dos bancos junto à Comissão de Finanças e Tributação?  

 

Eu tenho lidado pouco com os bancos privados! Tenho trabalhado mais com 

bancos públicos, até porque me identifico mais com essa causa! Eu tive 

recentemente um jantar com a direção da FEBRABAN... Um jantar mais 

reservado, onde eles convidaram alguns deputados para discutir um pouco a 

respeito da crise, da atual situação da economia... Mas eu não tive uma relação 

com os bancos privados e com o lobby dos bancos privados aqui na Comissão. 

Minha relação é maior com a Caixa Econômica e o Banco do Brasil na área da 

preservação, inclusive dos interesses do setor público... Como havia projetos 

que estavam na Comissão há tempos atrás, por exemplo, quebrando a 

possibilidade de a Caixa ter o controle sobre as penhoras... Nós achamos que 

é importante que seja a Caixa, banco público, que tenha  controle sobre esta 

questão e que faça esse tipo de empréstimo por penhora. É um privilégio para 

o Banco Público, em função das políticas sociais que ele oferece. O banco 

privado oferece desde que exista lucro, não há compensações depois... Ele só 

visa lucro! Enquanto que a Caixa e o Banco do Brasil têm políticas sociais, que 

ajudam a população! Certamente ainda vou lidar com bancos privados, pois há 

a questão do spread bancário! Já teve um estudo sobre essa questão no 

passado, mas eu não me envolvi de forma direta! Com certeza, vamos mexer 

com o interesse dos bancos privados, porque o spread  é muito alto no Brasil! 

De certa forma, isso eleva o custo das operações financeiras brasileiras.  Os 

bancos estão sólidos e tranquilos, até porque tiveram um lucro espetacular nos 

últimos anos, muito maior do que o setor produtivo! 
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(Andréa)   Como os bancos se aproximam dos Deputados da Comissão 
de Finanças e Tributação?  

 

Há deputados que possuem maior aproximação com os bancos, devido ao 

financiamento de campanha! Como eu nunca tive financiamento  deles... Acho 

que você deveria procurar esses deputados que foram financiados por eles... 

Quando o Delfim estava na Comissão, ele, por ter sido Ministro da Fazenda, 

tinha essa vivência! Mas, no geral, os lobistas bancários são muito sutis, 

porque ninguém quer  ser carimbado como representante de banco...   
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ANEXO II 

 

5.   NORMATIVOS 

 

RESOLUÇÃO 3.518 

 

 

Disciplina a cobrança de tarifas pela 

prestação de serviços por parte das 

instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas funcionar pelo 

Banco Central do Brasil. 

 

 O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, 

de 31 de dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO 

NACIONAL, em sessão extraordinária realizada em 6 de dezembro de 2007, 

com base no art. 4 º, inciso IX, da referida lei, 

 

 R E S O L V E U: 

 

 Art. 1º   A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil 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. 

 

 Parágrafo único. Para efeito desta resolução: 
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 I      - considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não 

esporádico com a instituição, decorrente de contrato de depósitos, de operação 

de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de serviços ou de 

aplicação financeira; 

 

 II         - os serviços prestados a pessoas físicas são classificados como 

essenciais, prioritários, especiais e diferenciados; 

 

 III      - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas 

decorrentes de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser 

cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito 

ou de arrendamento mercantil.     

 

 Art. 2º   É vedada às instituições de que trata o art. 1º a cobrança de 

tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas físicas, 

assim considerados aqueles relativos a: 

 

 I          -  conta corrente de depósitos à vista: 

 

a)      fornecimento de cartão com função débito;  

b) fornecimento de 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; 

c) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea “a”, 

exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista 

decorrentes de perda, roubo, danificação e outros motivos não imputáveis à 

instituição emitente; 

d) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, 

inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de auto-

atendimento; 

e) fornecimento de até dois extratos contendo a movimentação do 

mês por meio de terminal de auto-atendimento; 
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f) realização de consultas mediante utilização da internet; 

g) realização de duas transferências de recursos entre contas na 

própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de auto-

atendimento e/ou pela internet; 

h) compensação de cheques; 

i) fornecimento do extrato de que trata o art. 12; 

 

II      -  conta de depósito 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, danificação e outros motivos não imputáveis à 

instituição emitente; 

c) realização de até dois saques, por mês, em guichê de caixa ou 

em terminal de auto-atendimento; 

d) realização de até duas transferências para conta de depósitos de 

mesma titularidade; 

e) fornecimento de até dois extratos contendo a movimentação do 

mês; 

f) realização de consultas mediante utilização da internet; 

g) fornecimento do extrato de que trata o art. 12. 

 

§ 1º   É vedada a cobrança de tarifas em contas à ordem de poder 

judiciário e para a manutenção de depósitos em consignação de pagamento de 

que trata a Lei nº 8.951, de 13 de dezembro de 1994. 

§ 2º     Com relação ao disposto no caput, inciso I, alínea “b”, é facultado 

à instituição financeira suspender o fornecimento de novos cheques quando: 

 

I       -  vinte ou mais folhas de cheque, já fornecidas ao correntista, ainda 

não tiverem sido liquidadas; ou 

II      - não tiverem sido liquidadas 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, 

das folhas de cheque fornecidas ao correntista nos três últimos meses; 
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Art. 3º  Os serviços prioritários para pessoas físicas, assim considerados 

aqueles relacionados às contas de depósito, transferências de recursos, 

operações de crédito e cadastro, serão definidos pelo Banco Central do Brasil, 

que estabelecerá a padronização de nomes e canais de entrega, a 

identificação por siglas e a descrição dos respectivos fatos geradores. 

 

Parágrafo Único. A cobrança de tarifas de pessoas físicas pela 

prestação, no País, de serviços prioritários fica limitada às hipóteses previstas 

no caput. 

 

Art. 4º O disposto nos arts. 2º, 3º e 6º não se aplica à prestação de 

serviços especiais, assim considerados aqueles referentes ao crédito rural, ao 

mercado de câmbio, ao repasse de recursos, ao sistema financeiro de 

habitação, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao Fundo 

PIS/PASEP, ao penhor civil previsto no Decreto nº 6.132, de 22 de junho de 

2007, às contas especiais de que trata a Resolução 3.211, de 30 de junho de 

2004, às contas de registro e controle disciplinadas pela Resolução 3.402, de 6 

de setembro de 2006, alterada pela Resolução nº 3.424, de 21 de dezembro de 

2006, bem como as operações de microcrédito de que trata a Resolução 3.422, 

de 30 de novembro de 2006, entre outros, devendo ser observadas as 

disposições específicas contidas nas respectivas legislação e regulamentação.   

 

Art. 5º  Admite-se a cobrança de remuneração pela prestação de 

serviços diferenciados a pessoas físicas, desde que explicitadas ao cliente ou 

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 investimentos; 

IV -  aluguel de cofre; 

V -  avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia; 

 VI – cartão de crédito; 

VII – certificado digital; 
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VIII – coleta e entrega em domicílio ou outro local; 

IX  - cópia ou segunda via de comprovantes e documentos; 

X   - corretagem; 

XI  -  custódia; 

XII – extrato diferenciado mensal contendo informações adicionais 

àquelas relativas a contas-correntes de depósitos à vista e a contas de 

depósitos de poupança; 

XIII – fornecimento de atestados, certificados e declarações; 

XIV – leilões agrícolas; 

XV – aviso automático de movimentação de conta; 

 

Art. 6º   É obrigatória a oferta a pessoas físicas de pacote padronizado 

de serviços prioritários, cujos itens componentes e quantidade de eventos 

serão determinados pelo Banco Central do Brasil. 

 

§ 1º  O valor cobrado pelo pacote padronizado de serviços mencionado 

no caput não pode exceder o somatório do valor das tarifas individuais que o 

compõem, considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor 

valor. 

§ 2º  Para efeito do cálculo de que trata o § 1º: 

 

I      - deve ser computado o valor proporcional mensal da tarifa relativa a 

serviço cuja cobrança não seja mensal; 

 

II     - devem ser desconsiderados os valores das tarifas cuja cobrança 

seja realizada uma única vez. 

 

§ 3º   É facultado o oferecimento de pacote de serviços distintos 

contendo outros serviços, inclusive serviços essenciais, prioritários, especiais e 

diferenciados, observada a padronização dos serviços prioritários, bem como a 

exigência prevista no § 1º. 

 

Art. 7º  Observadas as vedações estabelecidas no art. 2º , é prerrogativa 

no cliente: 
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I       - a utilização e o pagamento por serviços individualizados; e/ou 

II   - a utilização e o pagamento, de forma individualizada, de serviços 

incluídos em pacote. 

 

Art. 8º  As tarifas debitadas em conta corrente de depósitos à vista ou 

em conta de depósitos de poupança devem ser identificadas no extrato de 

forma clara, com utilização, no caso dos serviços prioritários, da padronização 

de que trata o art. 3º. 

 

§  1º   O valor do lançamento a débito referente à cobrança de tarifa com 

conta de depósitos de poupança somente poderá ocorrer após o lançamento 

dos rendimentos de cada período. 

 

§  2º    O valor do lançamento a débito referente à cobrança de tarifa em 

conta corrente de depósitos à vista ou em conta de depósitos de poupança não 

pode ser superior ao saldo disponível. 

 

Art. 9º  É obrigatória a divulgação, em local e formato visível ao público 

no recinto das suas dependências e nas dependências dos correspondentes no 

País, bem como nos respectivos sítios eletrônicos, das seguintes informações 

relativas à prestação de serviços a pessoas físicas e pessoas jurídicas e 

respectivas tarifas: 

 

I      - tabela contendo os serviços cuja cobrança de tarifas é vedada, nos 

termos do art. 2º; 

II   - tabela, na forma do art. 3º, incluindo lista de serviços, canais de 

entrega, sigla no extrato, fato gerador da cobrança e valor da tarifa; 

III    -  tabela contendo informações a respeito do pacote padronizado, na 

forma do art. 6º;      

IV     -  demais tabelas de serviços prestados pela instituição; 

 

V     -  esclarecimento de que os valores das tarifas foram estabelecidos 

pela própria instituição. 
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Parágrafo Único  -  O início da divulgação das tarifas na forma prevista 

nesta resolução deve ocorrer até 31 de março de 2008. 

 

Art. 10 -  A majoração do valor de tarifa existente ou a instituição de 

nova tarifa deve ser divulgada com, no mínimo, trinta dias de antecedência, 

sendo permitida a cobrança somente para o serviço utilizado após esse prazo. 

§  1º     -  Os preços dos serviços referidos nos arts. 3º e 6º somente 

podem ser majorados após decorridos 180 dias de sua última alteração, 

admitindo-se a sua redução a qualquer tempo. 

 §  2º    -   O prazo de que trata o § 1º deve ser contado a partir da 

primeira alteração que ocorrer após a divulgação dos serviços e respectivas 

tarifas na forma prevista nesta resolução. 

Art. 11.    As instituições de que trata o art. 1º devem remeter ao Banco 

Central do Brasil, na forma a ser estabelecida por aquela autarquia, a relação 

dos serviços tarifados e os respectivos valores: 

 

I     - até 31 de março de 2008; 

II  - sempre que ocorrer alteração, observado o disposto no art. 10, 

caput, no caso de majoração. 

 

Art. 12. As instituições de que trata o art. 1º devem fornecer aos clientes 

pessoas físicas, até 28 de fevereiro de cada ano, a partir de 2009, extrato 

consolidado discriminando, mês a mês, as tarifas cobradas no ano anterior em 

conta corrente de depósitos à vista e/ou em conta de depósitos de poupança. 

 

Art.13. Os contratos firmados a partir da vigência desta resolução devem 

prever a aplicação das regras estabelecidas pela Resolução 2.303, de 1996, 

até 29 de abril de 2008. 

 

Art. 14. Em relação aos contratos firmados a partir da vigência desta 

resolução, as instituições referidas no art. 1º devem utilizar, até 29 de abril de 

2008, as tarifas divulgadas conforme as disposições da Resolução nº 2.303, de 
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1996, e, a partir de 30 de abril de 2008, as tarifas estabelecidas na forma desta 

Resolução. 

 

Art. 15. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a adotar as medidas 

julgadas necessárias à implementação do disposto nesta resolução. 

 

Art. 16.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeitos a partir de 30 de abril de 2008, quando ficarão revogadas as 

Resoluções nºs 2.303, de 25 de julho de 1996, e 2.343, de 19 de dezembro de 

1996, o art. 2º da Resolução nº 2.747, de 28 de junho de 2000, e o inciso III do 

art. 18 da Resolução nº 2.878, de 26 de julho de 2001. 

 

Brasília, 6 de dezembro de 2007. 

 

 

 

Henrique de Campos Meirelles 

Presidente 
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CIRCULAR Nº 3.371 

 

 

Institui tabela padronizada de serviços prioritários e 

pacote básico padronizado, na forma prevista na 

Resolução nº 3.518, de 2007. 

 

 

 A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão 

extraordinária realizada em 6 de dezembro de 2007, com base nos arts. 3º, 6º 

e 15 da Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, 

 

 D E C I D I U: 

 

 Art. 1º   Ficam definidos: 

 

 I  - na forma da Tabela I anexa a esta circular, os serviços prioritários, 

relacionados a contas de depósitos, transferências de recursos, operações de 

crédito e cadastro, previstos no art. 3º da Resolução nº 3.518, de 6 de 

dezembro de 2007; 

 

 II   - na forma da tabela II anexa a esta circular, o pacote padronizado de 

serviços prioritários, previsto no art. 6º da Resolução nº 3.518, de 2007. 

 

 § 1º  A cobrança de tarifa por serviço prioritário não previsto nas Tabelas 

I e II depende de autorização do Banco Central do Brasil, que se pronunciará 

no prazo de 60 dias, contados da data da protocolização do pedido. 

 

 § 2º  As propostas de criação de novos canais de entrega para os 

serviços constantes da Tabela I devem ser submetidas ao Banco Central do 

Brasil, que se pronunciará no prazo de 30 dias, contados da data da 

protocolização do pedido. 
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 § 3º    A autorização de novos canais de entrega, na forma do § 2º, dar-

se-á por ato do Departamento de Normas do Sistema Financeiro (Denor). 

 

 Art. 2º   Esta circular entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília, 6 de dezembro de 2007. 

 

 

 

Alexandre Antonio Tombini 

Diretor 
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TABELA  I  

LISTA DE SERVIÇOS CANAIS DE 
ENTREGA 

SIGLA NO EXTRATO VALOR 

DA 
TARIFA 

CADASTRO 

1.1  Confecção de 

cadastro para início de 

relacionamento 

 CADASTRO  

1 

1.2  Renovação de 

cadastro 

 RENOVAÇÃO DE 

CADASTRO 

 

CONTA DE DEPÓSITOS 

Cartão 

2.1.1 Fornecimento 

de 2ª. via de cartão 

com função de débito 

 2ª. via CARTÃO DÉBITO  

2.1 

2.1.2  Fornecimento 

de 2ª. via de cartão 

com função 

movimentação de 

conta de poupança  

 2ª. Via – CARTÃO 

POUPANÇA 

 

Cheque 

2 

2.2 

2.2.1 Exclusão do 

Cadastro de 

Emitente de Cheque 

sem Fundo 

 EXCLUSÃO CCF  
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2.2.2 Contra-ordem 

(ou revogação) e 

oposição (ou 

sustação) ao 

pagamento de 

cheques 

 SUSTAÇÃO/ 

REVOGAÇÃO 

 

2.2.3 Fornecimento 

de folhas de cheque 

 FOLHA CHEQUE  

2.2.4 Cheque 

Administrativo 

 CHEQUE 

ADMINISTRATIVO 

 

2.2.5  Cheque de 

Transferência 

Bancária (TB e TBG) 

 CHEQUE TB/TBG  

2.2 

2.2.6  Cheque visado  CHEQUE VISADO  

Saque 

Presencial ou 

Pessoal 

SAQUEpessoal  

Terminal de auto-

atendimento 

SAQUEterminal  

2.3 

2.3.1 Saque de conta 

de depósito à vista e 

de poupança 

Correspondente 

bancário 

SAQUEcorrespondente  

Depósito 

2 

2.4 

2.4.1 Depósito 

Identificado 

 DEPOSITOidentificado  
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 2.5 Consulta 

Presencial ou 

pessoal 

EXTRATOmês(P)  

Terminal de auto-

atendimento e 

outros meios 

eletrônicos 

EXTRATOmês(E)  

2.5.1 Fornecimento 

de extrato mensal de 

conta de depósito à 

vista e de poupança 

Correspondente 

bancário 

EXTRATOmês(C)  

Presencial ou 

Pessoal 

EXTRATOmovimento(P)  

Terminal de auto-

atendimento e 

outros meios 

eletrônicos 

EXTRATOmovimento(E)  

2.5.2 Fornecimento 

de extrato mensal de 

conta de depósitos à 

vista e de poupança 

para um período  

Correspondente 

bancário 

EXTRATOmovimento  

  

2.5.3 Fornecimento 

de cópia de 

microfilme, microficha 

ou assemelhado 

 MICROFILME  

Transferências de Recursos 

Presencial ou 

pessoal 

DOC/TEDpessoal  

3 

  3.1 Transferência por meio 

de DOC/TED 

Terminal de  

auto-atendimento 

e outros meios 

eletrônicos  

DOC/TEDeletrônico  
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 Internet DOC/TEDinternet  

Presencial ou 

pessoal 

DOC/TEDagendado(P)  

Terminal de auto-

atendimento e 

outros meios 

eletrônicos 

DOC/TEDagendado(E)  

3.2 Transferência 

agendada por meio de 

DOC/TED 

Internet DOC/TEDagendado(I)  

Presencial ou 

pessoal 

TRANSF. RECURSOS(P)  3.3  Transferência entre 

contas na própria 

instituição 
Terminal de auto-

atendimento e 

outros meios 

eletrônicos, bem 

como internet 

TRANSF.RECURSOS (E/I)  

 

3.4 Ordem de Pagamento  ORDEM PAGAMENTO  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4 

4.1 Concessão de 

Adiantamento a 

depositante 

 ADIANT.DEPOSITANTE  
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CÓDIGO SIGLA FATO GERADOR DA 
COBRANÇA 

1.1 CADASTRO Exclusivamente, realização 

de pesquisa em serviços de 

proteção ao crédito, base de 

dados e informações 

cadastrais, e tratamento de 

dados e informações 

necessários ao início de 

relacionamento de conta-

corrente de depósitos, conta 

de depósitos de poupança e 

operações de crédito e de 

arrendamento mercantil. 

1.2 RENOVAÇÃOCADASTRO Atualização de dados 

cadastrais para atendimento 

da regulamentação acerca da 

política de “conheça seu 

cliente”, cobrada no máximo 

duas vezes ao ano. 

2.1.1. 2ª. Via-CARTÃODÉBITO Confecção e emissão de novo 

cartão com função débito, 

restrito a casos de pedidos de 

reposição formulados pelo 

detentor da conta, decorrente 

de roubo ou furto e outros 

motivos não imputáveis à 

instituição emitente.  
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2.1.2 2ª.Via-

CARTÃOPOUPANÇA 

Confecção e emissão de novo 

cartão de poupança, restrito a 

casos de pedidos de reposição 

formulados pelo detentor da 

conta, decorrente de roubo ou 

furto e outros motivos não 

imputáveis à instituição 

emitente. 

2.2.1 EXCLUSÃO CCF Retirada por solicitação do 

cliente de seu nome do 

Cadastro de Emitentes de 

Cheques em Fundos (CCF). 

2.2.2 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Realização de contra-ordem 

(ou revogação) e oposição (ou 

sustação) ao pagamento de 

cheque, cobrada uma única 

vez, compreendidas as fases 

de solicitação provisória, de 

confirmação e de eventual 

anulação a pedido.  

2.2.3 FOLHACHEQUE Confecção e fornecimento de 

folha de cheque, por unidade, 

além das 10 folhas fornecidas 

gratuitamente. 

2.2.4 CHEQUE 

ADMINISTRATIVO 

Emissão de cheque 

administrativo. 
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2.2.5 CHEQUE TB/TBG Confecção e fornecimento, por 

solicitação do cliente, de folha de 

cheque de transferência bancária, 

por unidade.  

2.2.6 CHEQUEVISADO Procedimentos para registro e 

bloqueio do saldo em conta-

corrente de depósitos à vista 

correspondente ao valor do 

cheque. 

SAQUEpessoal Saque em guichê de caixa além 

do número de saques permitidos 

gratuitamente por mês 

(gratuidade não cumulativa). 

 

SAQUEterminal 

 

Saque terminal de auto-

atendimento além do número de 

saques permitidos gratuitamente 

por mês (gratuidade não 

cumulativa).  

2.3.1 

SAQUEcorrespondente Saque em empresa 

representante de instituição 

financeira, atuando como 

correspondente, além do número 

de saques permitidos 

gratuitamente por mês (o valor 

da tarifa não pode superar o 

valor da tarifa do 

SAQUEpessoal) (gratuidade não 

cumulativa). 
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 SAQUEcorrespondente Saque em empresa representante 

de instituição financeira, atuando 
como correspondente, além do 
número de saques permitidos 
gratuitamente por mês (o valor da 

tarifa não pode superar o valor da 
tarifa do SAQUEpessoal) 
(gratuidade não cumulativa). 

2.4.1 EXTRATOmês(P) Fornecimento de extrato com a 

movimentação do mês em guichê de 

caixa ou por outras formas de 

atendimento pessoal (P), tais como 

atendimento telefônico realizado por 

atendente, além do número permitido 

gratuitamente por mês (gratuidade não 

cumulativa). 

EXTRATOmês(E) Fornecimento de extrato com a 

movimentação do mês em terminal de 

auto-atendimento ou por outras 

formas de atendimento eletrônico 

automatizado (E), sem intervenção 

humana, além do número permitido 

gratuitamente por mês (gratuidade 

não cumulativa). 

2.5.1 

 

EXTRATOmês(C) Fornecimento de extrato com a 

movimentação do mês em empresa 

representante de instituição financeira, 

atuando como correspondente (C), 

além do número permitido 

gratuitamente por mês (gratuidade não 

cumulativa). 
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2.5.2 EXTRATOmovimento(P) Fornecimento de extrato com a 

movimentação de um período em 

guichê de caixa ou por outras formas 

de atendimento pessoal (P), tais como 

atendimento telefônico realizado por 

atendente, além do número permitido 

gratuitamente por mês (gratuidade 

não cumulativa). 

EXTRATOmovimento(E
) 

Fornecimento de extrato com a 
movimentação de um período em 

terminal de auto-atendimento ou 
por outras formas de atendimento 
eletrônico automatizado (E), sem 
intervenção humana, além do 

número permitido gratuitamente 
por mês (gratuidade). 

 

EXTRATOmovimento(C) Fornecimento de extrato com a 

movimentação de um período em 

empresa representante de 

instituição financeira, atuando 

como correspondente  ( C ), além 

do número permitido gratuitamente 

por mês (gratuidade não 

cumulativa). 

2.5.3 MICROFILME Fornecimento de cópia de 

microfilme, microficha ou 

assemelhado. 



  205 

 

DOC/TEDpessoal(I) Realização de transferência de 

recursos por meio de DOC ou TED 

em guichê de caixa ou por outras 

formas de atendimento pessoal, 

incluindo o atendimento telefônico 

realizado por atendente. 

DOC/TEDeletrônico Realização de transferência de 

recursos por meio de DOC ou TED 

em terminal de auto-atendimento 

ou por outras formas de 

atendimento eletrônico 

automatizado, sem intervenção 

humana. 

3.1 

DOC/TEDinternet Realização de transferência de 

recursos por meio de DOC ou TED 

pela internet. 
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TABELA II 

 

PACOTE PADRONIZADO PESSOA FÍSICA 

Conta-Corrente de depósitos à vista 

Movimentação com cartão (sem cheque) 

QUANTIDADE 
INCLUÍDA 

1 1.1 Confecção de cadastro para início 

de relacionamento 

 

2 1.2 Renovação de cadastro 2 vezes por ano 

3 2.3.1 Saque* 8 por mês 

4 2.5.1 Extrato mensal* 4 por mês 

5 2.5.2 Extrato do mês imediatamente 

anterior 

2 por mês 

6 3.3 Transferência entre contas na 

própria instituição* 

4 por mês 

Valor cobrado: 

*incluídos os eventos gratuitos 
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