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PROJETO DE LEI Nº. 006/2013 
 

Obriga os bancos e financeiras a informarem 
nos anúncios publicitários de financiamento de 
veículos automotores o custo efetivo total 
(CET) correspondente a todos os encargos e 
despesas de operações de crédito e de 
arrendamento mercantil financeiro, 
contratadas ou ofertadas a pessoas físicas e dá 
outras providências. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

DECRETA: 
 
Art. 1°. Obriga os bancos e financeiras a informarem nos anúncios publicitários de 
financiamento de veículos automotores o custo efetivo total (CET) correspondente a todos 
os encargos e despesas de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, 
contratadas ou ofertadas a pessoas físicas. 
 
Parágrafo único. As informações a que se refere o caput deste artigo deverão ser veiculadas 
de forma clara e ostensiva, tal que o consumidor, fácil e prontamente, entenda o real 
alcance de seus efeitos sobre o valor financiado, além da especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço do produto. 
 
Art. 2º. Entende-se por custo efetivo total os seguintes encargos e despesas do contrato de 
financiamento, dentre outras a qualquer título: 
 
I – taxa de juros remuneratórios; 
 
II – tarifa de cadastro; 
 
III – tarifa de avaliação do bem; 
 
IV – tarifa de serviços de terceiros; 
 
V – tarifa de aditamento; 
 
VI – tarifa de emissão de boleto; 
 
VII - tarifa de vistoria; 
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VIII – registro de contrato; 
 
IX – imposto sobre operações financeiras (IOF); 
 
X – seguros; 
 
XI – gravame eletrônico. 
 
Art. 3º. No ato da celebração do contrato, o fornecedor deverá informar, de forma efetiva, 
da obrigatoriedade ou não do pagamento, por parte do consumidor, dos custos e despesas 
previstas nos incisos II a XI do artigo anterior. 
 
Parágrafo único. Inclui-se na obrigatoriedade deste artigo informação quanto à forma de 
remunerar o capital a ser emprestado, bem com a taxa de juros praticada pelos demais 
bancos e financeiras. 
 
Art. 4º. Os bancos e financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre os encargos e despesas relacionadas às 
operações de crédito e arrendamento mercantil financeiro. 
 
Art. 5º. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator às seguintes sanções: 
 
I – advertência; 
 
II - multa; 
 
III - suspensão temporária da atividade; 
 
IV - interdição total ou parcial do estabelecimento ou da atividade; 
 
V - cassação da licença do estabelecimento ou da atividade. 
 
Art. 6°. Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias data de sua publicação, cabendo ao Poder 
Executivo a sua regulamentação no prazo de 120 (cento e vinte) dias. 
 
 

Palácio Domingos Martins, em 20 de dezembro de 2012. 
 
 
 

        
Esmael Barbosa de Almeida 
Deputado Estadual – PMDB 
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JUSTIFICATIVA 

O CET, também conhecido como Custo Efetivo Total, foi criado pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN – Resolução 3.517 de 06.12.2007) para aumentar a transparência e 
segurança na contratação de operações de crédito e/ou arrendamento mercantil. 

Na teoria, as instituições financeiras teriam que apresentar o CET de forma padronizada, o 

que facilitaria a compreensão do consumidor e a comparação do preço do financiamento 

e/ou arrendamento mercantil entre as diferentes instituições financeiras, proporcionando 

maior transparência nos custos envolvidos nas operações de crédito. 
 
Mas nem sempre funciona assim. Esta proposta que ora apresentamos quer corrigir esta 
anomalia. Ela obriga os bancos e financeiras a informarem nos anúncios publicitários de 
financiamento de veículos automotores o custo efetivo total (CET) correspondente a todos 
os encargos e despesas de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, 
contratadas ou ofertadas a pessoas físicas. 
 
Isto porque a pressa e a desatenção são inimigas da perfeição e muito amigas das práticas 
abusivas. Muitos consumidores acabam gastando dinheiro à toa com a cobrança de taxas 
indevidas em financiamentos, com a compra forçada de certos produtos em vendas 
casadas, e mesmo com o pagamento de multas - como pela perda de uma comanda em uma 
casa noturna,  prática esta que poucos sabem ser ilegal. 
Algumas dessas práticas se revelam verdadeiras armadilhas para os consumidores mais 
avoados e podem ser tão bem maquiadas que nem os mais cautelosos conseguem escapar. 
 
Uma das armadilhas, bastante recorrente na venda de carros, é a propaganda da taxa de 
juro zero, uma velha tática dos comerciantes para tentar atrair o cliente. Toda compra a 
prazo tem juro, uma vez que a instituição financeira paga juros pela captação de recursos 
no mercado e repassa esse custo para emprestar o dinheiro ao consumidor. Para tirar a 
dúvida, basta comparar o preço à vista com o preço total do financiamento. 
 
 Este tipo de prática é considerada propaganda enganosa e, portanto, é condenada pelo 
Código de Defesa do Consumidor. O que estamos propondo é que no momento da venda, 
devem ser apresentadas as taxas de juros cobradas no financiamento e o Custo Efetivo 
Total (CET) do financiamento, percentual que inclui todas as tarifas, despesas e tributos 
cobrados pela financeira anualmente. O juro mensal pode até ser zero, mas o financiamento 
sempre tem um custo e é importante que o consumidor observe o CET e faça a comparação 
entre um banco e outro. 
 
 


