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PROJETO DE LEI Nº ____, DE 2017 
 

 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias e dos correspondentes 

bancários (casas lotéricas, bancos postais e outras do gênero), no âmbito do 

Município de Natal, a colocar, à disposição dos usuários, pessoal suficiente em 

todos os seus setores de atendimento, para que seja efetivado em tempo 

razoável, e dá outras providências. 

 

 

A Câmara Municipal de Natal decreta: 

 

 

Art. 1º - Altera o Art. 1º da Lei Ordinária nº 5054/98, que passa a ter a seguinte 

redação: 

 

"Art. 1º Ficam as agências bancárias, no âmbito do Município de Natal, 

obrigadas a colocar, à disposição dos usuários, pessoal suficiente em 

todos os seus setores de atendimento, para que seja efetivado em tempo 

razoável." 

 

Art. 2º - Altera o Art. 3º da Lei Ordinária nº 5054/98, que passa a ter a seguinte 

redação: 

 

"Art. 3º Ficam, ainda, as agências bancárias, obrigadas a fornecer aos 

seus usuários, o comprovante do horário em que os mesmos tiverem 

acesso às filas, como também quando do término do atendimento, sendo 

o mesmo obrigatório para todos os setores e serviços oferecidos pela 

Agência, inclusive na triagem, sendo, portanto, esse o tempo gasto com o 

atendimento." 
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Art. 3º - Acrescenta o Art. 7-A à Lei Ordinária nº 5054/98, com a seguinte 

redação: 

 

"Art. 7-A. As disposições desta Lei também se aplicam, no âmbito do 

Município de Natal, no que couber, aos correspondentes bancários (casas 

lotéricas, bancos postais e outros do gênero)." 

 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor 60 dias após a data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Plenário da Câmara de Vereadores de Natal, _____ de 2017. 
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JUSTIFICATIVA 
 

Conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

610221/RG, é matéria de interesse local a definição do tempo máximo de espera dos clientes em 

instituições bancárias, cite-se: 

 

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. 

ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR 

ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 610221 RG, 

Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 29/04/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-05 PP-01137) 

 

No caso, a lei municipal que rege a matéria restringiu seu âmbito de atuação para as filas dos caixas, 

de modo que o desrespeito das instituições financeiras com os consumidores é mantido nos demais 

setores de atendimento. 

 

Somado a tal fato, percebe-se uma crescente atuação das instituições financeiras de encaminhar seus 

clientes para os chamados correspondentes bancários, como forma de burlar a legislação em 

comento. 

 

O presente projeto visa completar esta lacuna, ampliando a abrangência da Lei nº 5.054/1998 para 

todos os serviços bancários e para os correspondentes bancários, com vistas ao atendimento dos 

anseios da população natalense que faz uso dos serviços bancários. 

 

Diante destas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. 

 

 

LEGISLAÇÃO CITADA 
Constituição da República Federativa do Brasil 

Lei Municipal nº 5.054, de 1998. 

 


