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Obriga os estabelecimentos bancários
a divulgar as pessoas físicas o direito
de opção das contas dos tipos
correntes, poupança e digital, com rol
de serviços essenciais, sem cobrança
de tarifa.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA )O ESTADO DE AMAZONAS DECRETA:

Art. 1" Os estabelecimentos banc ários no âmbito do Estado do Amazonas
d everão publicar e divulgar na entrada e em locais de grande circulação dos seus
estabelecimentos físicos, e nos respectivos sítios eletrônicos na internet, em locais
visíveis, sobre a opção de conta corrente, conta poupança e conta digital sem
cobrança de tarifa com rol de serviços essenciais, definida pela Resolução BACEN ne

3919/20t0.

Parágrafo único. O informativo deve ser específico, claro e objetivo com letras
grandes explicando o direito de opção aos clientes sobre as contas, do tipo
corrente, poupança e digital, sem prejuízo das informações exigidas pela Resolução
BACEN ne 3919/201.0.

Art. 2" Os estabelecimentos bancários que estiverem em desacordo com esta
Lei pagarão multa no valor de dez salários mínimos por cada agência física e no caso

de sítios eletrônicos na internet o valor de cinco salários mínimos por
descumprimento da Lei.

Parágrafo único. A multa deverá ser revestida ao Fundo Estadual de defesa do
Consumidor - FUNDECON.

Art. 3' Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação
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Justificativa

Conta corrente sem tarifas é um direito garantido por lei, poucas pessoas tem
conhecimento, pois não é do interesse dos bancos divulgarem.

Atualmente é quase impossível encontrar uma pessoa que não tenha ou
pretenda ter uma conta bancária, a necessidade de movimentar crédito, seja para

pagar contas, receber ou mesmo para guardar dinheiro, torna esse serviço essencial

para sociedade, em compensação o que pesa no bolso de quem necessita utilizar
esse serviço são as taxas cobradas pelas instituições financeiras, contudo um fato
que para a maioria da população passa despercebido é a possibilidade de optar pela

abertura de uma conta corrente sem tarifas.

A Resolução de ne 3.518/2007, alterada em 201-0, pela resolução ne 3.919 em

seu art. 2",lraz expressa vedação às instituições financeiras, de efetuar descontos de

tarifas pelo fornecimento de serviços bancários considerados indispensáveis a

pessoas naturais, sendo assim, qualquer pessoa natural tem o direito de abrir uma

conta bancária sem precisar pagar por esse serviço.

Segundo a Resolução, é obrigatório às instituições bancárias o oferecimento
gratuitamente de serviços básicos aos clientes, sendo considerado como básico o

serviço que compreende:

Saques mensais, até quatro, duas transferências entre contas da mesma instituição
financeira, o fornecimento de até dois extratos mensais, um extrato anual, a

concessão de dez folhas de cheque (esta opção está condicionada às normas da

instituição, para isso o correntista deve reunir os requisitos necessários exigidos pelo

banco), acesso ao internet banking, a liberação de cartão de débito, bem como a

segunda via deste, (importa dizer que esta opção não está disponível para

solicitações resultantes de perda, roubo, furto e danificação), bem como os demais

serviços constantes de seu art.2".
Dispõe a Resolução do Banco Central do Brasil ne 41961201-3, em seu art. 1e,

que os estabelecimentos bancários são obrigados a informar todas as opções, inclusive

às isentas de tarifas, na hora da contratação dos serviços, os quais transcreveram a

seguir:

"Art. l-e As instituições financeiras

devem esclarecer ao cliente pessoa

natural, por ocasìão da con
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de serviços relacionados às suas

contas de depósitos, sobre a

faculdade de optar, sem a

necessidade de adesão ou

contratação específica de pacote de

serviço, pela utilização de serviços e

pagamento de tarifas

individualizadas, além daqueles

serviços gratuitos previstos na

regu la mentação vigente."

Se essas informações fossem mais divulgadas, muitos clientes perceberiam que

estão pagando tarifas bancárias desnecessariamente. Os bancos até divulgam os

serviços essenciais de acordo com as Resoluções do BACEN citadas, contudo é

mostrado de forma implícita, de uma maneira incompleta. Junto com diversas

informações e tabelas e isso acaba confundindo muitos clientes. Daí a necessidade de

uma melhor divulgação do direito de opção aos clientes sobre a conta corrente, conta

poupança e conta digital, com rol de serviços essenciais sem pagamento de tarifas.

Diante disso, entendemos que há necessidade de um informativo explicativo e

claro aos clientes dos bancos sobre as contas do tipo corrente, poupança e digital, com

rol de serviços essenciais sem cobranças de tarifas. Para uma maior transparência e

melhor divulgação de informações por parte dos estabelecimentos bancários a seus

clientes, solicitamos aos nobres pares o apoio para a aprovação do presente Projeto de

Lei.
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