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   Por meio das Resoluções nº 3.516, 3.517 e 3.518 todas do ano de 2007, do 

Conselho Monetário Nacional, bem como, das Circulares do Banco Central do Brasil n. 3.371 

e 3.377, foi instituído um novo regime de cobrança e isenção das tarifas mais utilizadas 

pelos cidadãos, com aplicação a todos os consumidores a partir de 30 de abril de 08.  

   Essas novas regras foram implementadas com o intuito de fornecer mais 

informações e dar maior transparência na forma de remuneração dos serviços bancários, 

bem como, acirrar a concorrência no setor, ao possibilitar a comparação pelo consumidor 

de qual banco lhe presta os serviços de que precisa, com o menor custo.  

   Os serviços bancários foram classificados em essenciais, que serão gratuitos; e 

os demais que continuam a ser permitido à cobrança observando-se novas regras que são 

os prioritários, que terão nome padronizado; os especiais e os diferenciados.    

   Com fundamento no art. 2º, da Resolução n. 3518 do CMN, cabem às 

instituições bancárias a obrigação de fornecer gratuitamente a seus clientes pessoas 

físicas, os seguintes serviços considerados como serviços essenciais: 

 

Conta-Corrente: Conta-Poupança: 

Cartão com função débito, exceto 2ª via Cartão, exceto 2ª via 

10 folhas de cheques por mês 02 saques por mês no caixa ou terminal 

04 saques por mês no caixa ou terminal 02 transferências p/ mesma titularidade 

02 extratos mensais 02 extratos mensais  

Realização de consultas via internet Realização de consultas via internet 

02 transferências para o mesmo banco 01 extrato anual detalhado até 28/02 

Compensação de cheques ilimitada  

01 extrato anual detalhado até 28/02  

 

   Anote-se ainda que, nos casos de quitação antecipada de operações de 

crédito ou de arrendamento mercantil (também conhecido como leasing) ficou 

vedada a cobrança de tarifas e ainda estabeleceu a forma de cálculo do valor presente. 

Essa vedação é válida somente para os contratos firmados a partir de 10.12.2007 e quando 



o contratante for pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme se 

infere na Resolução n. 3.516 de 2007 do CMN. 

   A Tarifa de Abertura de Crédito –TAC foi extinta, por não estar constando 

expressamente na regulamentação. 

   Outro fator de importante relevo, é que o valor da tarifa não poderá ser superior 

ao saldo disponível em conta, pois caso subsista tal prática, o saldo da conta torna-se 

negativo, com a conseqüente cobrança indevida de encargos decorrentes da utilização de 

limite de crédito, muitas vezes sequer contratado, o que, não raro, culmina na negativação 

do nome do consumidor junto aos órgãos restritivos de crédito. É o fim da cobrança de 

tarifas de contas sem saldo. 

   O princípio da transparência e da informação, previsto no caput do art. 4º, e no 

inc. III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, rege o momento pré-contratual 

inclusive a publicidade, aquelas manifestações do fornecedor que tentam atrair o 

consumidor a adquirir seus serviços, que devem ser claras, verdadeiras, precisas, 

transparentes, assegurar o conhecimento prévio das cláusulas contratuais. Garante a 

liberdade de escolha, a autonomia racional e o direito de reflexão. A oferta, que integra o 

futuro contrato, vincula o fornecedor. Tem-se, assim, em caso de vício na qualidade do 

serviço oferecido, ao cumprimento forçado da oferta, em caso de negativa em reparação. A 

informação não é só na formação, mas também, durante toda a relação de consumo, na 

execução do contrato e na cobrança de dívidas. Outros artigos correspondem aos princípios 

da transparência e da informação no Código de Defesa do Consumidor: 12, 14, 18 e 20, 30, 

31, 33, 46, 48, 51, 52 e 54. 

   Freqüentemente, observamos abusos praticados pelos bancos que feriram os 

princípios da transparência da informação e os crescentes bilhões de reais gerados com 

faturamento do setor somente com as tarifas, sendo as novas normas editadas do CMN e 

pelo Banco Central, uma tentativa tímida, mas útil de coibir tais excessos, como exemplo: 

    

   • as tarifas cobradas devem estar previstas no contrato firmado, ou o 

serviço deve ter sido previamente autorizado ou solicitado pelo cliente (art. 1º, Res. 

3.518, CMN); 

  • os bancos são obrigados a divulgarem as tarifas em local e formato 

visível ao público nas agências e nos endereços eletrônicos da internet, inclusive dos 

serviços essenciais que são gratuitos (art. 9º, Res. 3.518 do CMN); 



   • estabeleceu o art. 12 da Res. 3.518 do CMN, a obrigatoriedade do envio 

gratuito de um extrato anual até 28/Fev do ano seguinte, contendo as tarifas cobradas 

mês a mês; 

   • as tarifas debitadas em conta-corrente e poupança devem ser identificadas de 

forma clara, com a utilização das siglas padronizadas no caso de serviços 

prioritários (art. 8º, Res. 3.518, CMN), ou seja, os nomes de 20 tarifas serão iguais em 

todos os bancos e deverá constar a mesma grafia nos prospectos, folhetos e também nos 

extratos. Citamos como exemplo: “SAQUEpessoal” será a sigla utilizada para o saque 

realizado pelo consumidor, “FOLHACHEQUE” será a sigla utilizada para o fornecimento de 

cada folha de cheque além das 10 folhas gratuitas. A lista completa das siglas está na 

Tabela I anexa à Circular n. 3.371 de 2007 do Banco Central. 

 

   Também ficou instituída a obrigação de todos os bancos fornecerem um 

“pacote padronizado de serviços prioritários” para as pessoas físicas, facilitando ao 

consumidor a comparação da qualidade e dos preços fixados. Trata-se de uma conta-

corrente padrão que o consumidor poderá escolher, com um conjunto de serviços que todo 

o cidadão necessita abaixo descritos na tabela, para movimentação por meio de cartão 

magnético: 

 

Pacote padronizado de serviços prioritários Quantidade incluída 

1 Confecção de cadastro para início do relacionamento - 

2 Renovação do cadastro 02 vezes por ano 

3 Saque* 08 por mês 

4 Extrato Mensal* 04 por mês 

5 Extrato do mês imediatamente anterior 02 por mês 

6 Transferência entre contas na própria instituição* 04 por mês 

                  *incluídos os eventos gratuitos 

 

   Nota-se que, sendo suficientes os serviços descritos na tabela acima para o 

consumidor, já que todos os bancos possuem esta mesma cesta, deve ele procurar o banco 

que presta o melhor serviço e com o menor custo. Entretanto, o consumidor poderá escolher 

outros pacotes de serviços fornecidos pelas instituições financeiras, mas o pacote 

padronizado, obrigatoriamente, deverá ser oferecido. Acrescente-se, que a soma dos valores 



de cada tarifa do pacote fornecido por determinado banco, não poderá ser superior ao valor 

cobrado pelo pacote (art. 6º e incisos, Res. 3.518 do CMN). 

   Com a entrada em vigor destas novas regulamentações, a Comissão de Defesa 

do Consumidor da OAB/SP, está atenta às ofertas de outros pacotes mais vantajosos pelos 

bancos, com maior quantidade deste ou daquele serviço, eventualmente mais baratos que o 

pacote padronizado, uma vez que pode ocorrer confusão na comparação de tarifas, 

dificultando conseqüentemente a adesão dos consumidores ao pacote padronizado, de forma 

a inviabilizar o escopo do Banco Central em aumentar a concorrência no setor.    

  Quanto ao reajuste de tarifas, no caso de serviços prioritários e do pacote 

prioritário, somente poderão ocorrer no prazo mínimo de 180 dias, contados da última 

alteração. Mas em qualquer caso, fica obrigatório o prévio e expresso conhecimento do 

consumidor e do Banco Central, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. Já para 

a redução de tarifas, não há prazo. 

   Não é mais permitido aos bancos criarem novas tarifas livremente. 

Qualquer serviço novo destinado a pessoas físicas, para ser tarifado, depende da 

deliberação do CMN. Para pessoas físicas, só poderão ser cobradas tarifas referentes: 

   a) aos serviços prioritários; 

   b) aos serviços especiais, determinados por outras normas do Banco Central; 

   c) a serviços diferenciados, como por exemplo: cartão de crédito, entrega e 

coleta de valores e documentos em domicílio, aluguel de cofre. 
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