
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECENDO O BANCO CENTRAL E SUAS DIRETRIZES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material extraído do domínio: http://www.bcb.gov.br/?APLICACOESFAQ  

Organizado por: Rafael Antonio Blazius 

Paraná - Setembro - 2011 



2 

 

INDÍCE 

 
Sistema de Pagamentos Brasileiro – Introdução................................................4 

Visão geral do sistema de pagamentos brasileiro..............................................5 

TIPOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. .............................................................7 

Fundo Garantidor de Créditos (FGC).................................................................9 

Tarifas bancárias..............................................................................................10 

Arrendamento mercantil (leasing).....................................................................14 

Atendimento bancário (fila, feriados e outros)..................................................15 

Banco Central do Brasil....................................................................................17 

Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – Cadin 
...........................................................................................................................18 

Mercado de câmbio – definições ......................................................................25 

Cartão de Crédito ..............................................................................................30 

Perguntas mais freqüentes sobre as notas manchadas por dispositivos antifurto 
...........................................................................................................................31 

Cheques ............................................................................................................33 

Compensação de cheques ...............................................................................37 

Consórcios - grupos formados a partir de 6.2.2009 .........................................39 

Contas (abertura, encerramento e bloqueio) ....................................................48 

Conta-salário .....................................................................................................51 

Cooperativas de crédito ....................................................................................54 

Correspondentes no País (lotéricas, banco postal e outros) ............................56 

Crédito Rural .....................................................................................................59 

Custo Efetivo Total (CET) .................................................................................65 



3 

 

Empréstimos consignados ................................................................................67 

Empréstimos e financiamentos .........................................................................68 

Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ...............................................................69 

Liquidação antecipada ......................................................................................70 

Moeda de R$ 1,00 ............................................................................................73 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf ..........74 

Banco Central do Brasil ....................................................................................87 

Segunda Família de Cédulas do Real ..............................................................91 

Sistema de Informações de Crédito (SCR) .......................................................95 

Sistema de Pagamentos em Moeda Local – SML ..........................................101 

Tarifas bancárias ............................................................................................107 

Uso do Dinheiro ..............................................................................................111 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Sistema de Pagamentos Brasileiro 

Introdução  

Até meados dos anos 90, as mudanças no Sistema de Pagamentos Brasileiro – 
SPB foram motivadas pela necessidade de se lidar com altas taxas de inflação 
e, por isso, o progresso tecnológico então alcançado visou principalmente o 
aumento da velocidade de processamento das transações financeiras. Na 
reforma conduzida pelo Banco Central do Brasil em 2001 e 2002, o foco foi 
redirecionado para a administração de riscos. Nessa linha, a entrada em 
funcionamento do Sistema de Transferência de Reservas - STR, em 22 de abril 
daquele ano, marca o início de uma nova fase do SPB. Com esse sistema, 
operado pelo Banco Central do Brasil, o País ingressou no grupo de países em 
que transferências de fundos interbancárias podem ser liquidadas em tempo 
real, em caráter irrevogável e incondicional. Esse fato, por si só, possibilita 
redução dos riscos de liquidação1 nas operações interbancárias, com 
conseqüente redução também do risco sistêmico, isto é, o risco de que a 
quebra de um banco provoque a quebra em cadeia de outros bancos, no 
chamado "efeito dominó". 

Outra alteração importante ocorreu no regime de operação das contas de 
reservas bancárias. A partir de 24 de junho de 2002, depois de observada uma 
regra de transição, qualquer transferência de fundos entre contas da espécie 
passou a ser condicionada à existência de saldo suficiente de recursos na 
conta do participante emitente da correspondente ordem. Com isso houve 
significativa redução no risco de crédito incorrido pelo Banco Central do Brasil. 

A liquidação em tempo real, operação por operação, a partir de 22 de abril de 
2002, passou a ser utilizada também nas operações com títulos públicos 
federais cursadas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, o 
que se tornou possível com a interconexão entre esse sistema e o STR. A 
liquidação dessas operações agora observa o chamado modelo 1 de entrega 
contra pagamento2.  

A reforma de 2002, entretanto, foi além da implantação do STR e da alteração 
do modus operandi do Selic. Para redução do risco sistêmico, que era o 
objetivo maior da reforma, foram igualmente importantes algumas alterações 
legais. Nesse sentido, a Lei 10.2143, de março de 2001, reconheceu a 
compensação multilateral nos sistemas de compensação e de liquidação e 
estabeleceu que, em todo sistema de compensação multilateral considerado 
sistemicamente importante, a correspondente entidade operadora deve atuar 
como contraparte central e assegurar a liquidação de todas as operações 
cursadas.  

Todas essas alterações tiveram o propósito de fortalecer o sistema financeiro, 
dando, assim, continuidade à reestruturação iniciada, em 1995, com o 
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema 
Financeiro Nacional - Proer e, mais adiante, com o Programa de Incentivo à 
Redução da Participação do Setor Público Estadual na Atividade Bancária - 
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Proes. Como se observa, no início do processo o foco esteve direcionado para 
o fortalecimento das instituições financeiras, via fusões e transferências de 
controle, e para a redução da presença do setor público na atividade bancária.  

Mais recentemente, o Banco Central do Brasil tem procurado atuar de forma 
mais intensiva também no sentido de promover o desenvolvimento dos 
sistemas de pagamentos de varejo, visando, sobretudo, ganhos de eficiência 
relacionados, por exemplo, com o maior uso de instrumentos eletrônicos de 
pagamento, com a melhor utilização das redes de máquinas de atendimento 
automático (ATM) e de transferências de crédito a partir do ponto de venda 
(PDV), bem como com a maior integração entre os pertinentes sistemas de 
compensação e de liquidação4. 

 

1Os riscos de liquidação compreendem os riscos de crédito e de liquidez, isto é, 
respectivamente, o risco de perda definitiva do valor total ou parcial de uma 
operação e o risco de a liquidação de uma operação somente ocorrer em data 
posterior à combinada. 

2A liquidação final da ponta financeira e da ponta do título ocorre ao longo do 
dia, de forma simultânea, operação por operação Para mais informações sobre 
modelos de entrega contra pagamento, ver “Delivery Versus Payment in 
Securities Settlement Systems”, BIS, setembro de 1992. 

3 Lei resultante da conversão da Medida Provisória 2.115-16 (inicialmente 
Medida Provisória 2.008, de 14.12.99). 

4Para maiores informações, ver o “Diagnóstico do Sistema de Pagamentos de 
Varejo no Brasil”, de maio de 2005. 

 

Visão geral do sistema de pagamentos brasileiro 

O Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB apresenta alto grau de automação, 
com crescente utilização de meios eletrônicos para transferência de fundos e 
liquidação de obrigações, em substituição aos instrumentos baseados em 
papel. A maior eficiência e, em especial, a redução dos prazos de transferência 
de recursos sempre se colocaram como pontos centrais no processo de 
evolução do SPB até meados da década de 90, presente o ambiente de 
inflação crônica até então existente no país. Na reforma conduzida pelo Banco 
Central do Brasil em 2001 e 2002, o foco foi redirecionado para a questão do 
gerenciamento de riscos no âmbito dos sistemas de compensação e de 
liquidação.  
 
De um lado, a base legal relacionada com os sistemas de liquidação foi 
fortalecida por intermédio da Lei 10.214, de 2001, que,  entre outras 
disposições, reconhece a compensação multilateral e possibilita a efetiva 
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realização de garantias no âmbito desses sistemas mesmo no caso de 
insolvência civil de participante, além de obrigar as entidades operadoras de 
sistemas considerados sistemicamente importantes a atuarem como 
contraparte central e, ressalvado o risco de emissor, assegurarem a liquidação 
de todas as operações. De outro lado, entraram em operação, em abril de 
2002, um  sistema de liquidação bruta em tempo real, o Sistema de 
Transferência de Reservas - STR, operado pelo Banco Central do Brasil, e um 
sistema especial para liquidação de operações interbancárias de câmbio, a 
Câmara de Câmbio da BM&F, bem como foi alterado o modus operandi do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, também operado pelo 
Banco Central do Brasil, o qual, a partir do citado mês, passou a liquidar 
operações com títulos públicos federais em tempo real. 
 
As entidades que atuam como contraparte central adotam adequados 
mecanismos de proteção, tais como, dependendo do tipo de sistema e da 
natureza das operações cursadas, limites operacionais, chamadas de margem, 
depósitos de garantias e fundos de garantia de liquidação. O princípio da 
entrega contra pagamento é observado em todos os sistemas de compensação 
e de liquidação de títulos e valores mobiliários. No caso de operação 
envolvendo moeda estrangeira, o princípio correspondente à situação, de 
pagamento contra pagamento, também é observado se a liquidação ocorrer por 
intermédio da Câmara de Câmbio da BM&F.  
 
O STR é, por assim dizer, o centro de liquidação das operações interbancárias 
em decorrência da conjugação dos seguintes fatos: primeiro, por disposição 
legal (Lei 4.595), todas as instituições bancárias (instituições que captam 
depósitos à vista) têm de manter suas disponibilidades de recursos no Banco 
Central do Brasil; segundo, por determinação regulamentar (Circular 3.057), os 
resultados líquidos apurados nos sistemas de liquidação considerados 
sistemicamente importantes devem ter sua liquidação final no Banco Central do 
Brasil, em contas de reservas bancárias; e finalmente, também por disposição 
regulamentar (Circular 3.101), todas as transferências de fundos entre contas 
de reservas bancárias têm de ser feitas por intermédio do STR.  
 
Transferências interbancárias de fundos são também liquidadas por intermédio 
da Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP, da Centralizadora da 
Compensação de Cheques – Compe  e da Câmara TecBan. O Sitraf, um dos 
sistemas operados pela CIP, utiliza modelo híbrido de liquidação, o qual 
combina características dos sistemas de liquidação diferida (LDL) e dos 
sistemas de liquidação bruta (LBTR). O Siloc, que também é operado pela CIP, 
a Compe e a Câmara TecBan são sistemas LDL com compensação multilateral 
de obrigações. No caso do Siloc e da Compe, a liquidação é em D+1 e no da 
Câmara TecBan, D ou D+1 dependendo do horário em que originada a 
transferência de fundos. 
 
Para o suave funcionamento do sistema de pagamentos no ambiente de 
liquidação em tempo real , três aspectos são especialmente importantes: 
primeiro, o Banco Central do Brasil concede, aos participantes do STR, titulares 
de conta de reservas bancárias,  crédito intradia na forma de operações 
compromissadas com títulos públicos federais, sem custos financeiros, isto é, o 
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preço da operação de volta é igual ao preço da operação de ida; segundo, a 
verificação de cumprimento dos recolhimentos compulsórios é feita com base 
em saldos de final do dia, valendo dizer que esses recursos podem ser 
livremente utilizados ao longo do dia para fins de liquidação de obrigações¹; por 
último, o Banco Central do Brasil, se e quando julgar necessário, pode acionar 
rotina para otimizar o processo de liquidação das ordens de transferência de 
fundos mantidas em filas de espera no âmbito do STR. 
 
Na liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, o SPB apresenta 
certa segmentação. O Selic, conforme já mencionado, liquida operações com 
títulos públicos federais em tempo real. A Câmara de Ativos da BM&F também 
liquida operações com esses títulos, segundo sistemática diferenciada. A 
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC liquida principalmente 
operações com ações realizadas na Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa 
e na Sociedade Operadora do Mercado de Ativos - Soma. Os títulos de dívida 
corporativa são liquidados principalmente por intermédio da Câmara de 
Custódia e Liquidação - Cetip. A BM&F, além da Câmara de Ativos e da 
Câmara de Câmbio, opera sistema de liquidação de operações com derivativos 
(Câmara de Derivativos).  Quase todos os títulos são desmaterializados, 
existindo apenas sob a forma de registros eletrônicos. Os sistemas de 
negociação, de compensação e de liquidação são altamente automatizados e 
STP (straight-through processing) é amplamente utilizado. 
 
O Banco Central do Brasil tem procurado atuar de forma mais intensiva 
também no sentido de promover o desenvolvimento dos sistemas de 
pagamentos de varejo, visando, sobretudo, ganhos de eficiência relacionados, 
por exemplo, com o maior uso de instrumentos eletrônicos de pagamento, com 
a melhor utilização das redes de máquinas de atendimento automático (ATM) e 
de transferências de crédito a partir do ponto de venda (PDV), bem como com 
a maior integração entre os pertinentes sistemas de compensação e de 
liquidação. 
 
 

¹A utilização de recursos mantidos em contas de reservas bancárias, cujo saldo 
é considerado para fins de verificação do recolhimento compulsório e encaixe 
obrigatório relacionados com recursos à vista, independe de qualquer 
providência especial. Para utilização de outros recursos, registrados em outras 
contas de recolhimento compulsório/encaixe obrigatório, o participante precisa 
encaminhar ao STR ordem específica determinando a transferência dos 
recursos, da conta em que se encontravam registrados, para sua conta de 
reservas bancárias. 
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TIPOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 
 

1. Quais os principais tipos de aplicação financeir a disponíveis no 
mercado?  

As aplicações mais comuns no mercado financeiro são a Poupança, o 
Certificado de Depósito Bancário (CDB), o Recibo de Depósito Bancário (RDB) 
e os Fundos de Investimento. 

2. Existem riscos nessas aplicações financeiras?  

Toda aplicação financeira está sujeita a riscos. Para reduzi-los, deve-se 
procurar informações sobre o tipo de aplicação, sobre a instituição financeira e 
sobre as variáveis econômicas que podem influenciar o resultado esperado. 
Geralmente os rendimentos são maiores nas aplicações de maior risco. 
Algumas aplicações são parcialmente garantidas pelo Fundo Garantidor de 
Créditos - FGC. 

3. Como são remunerados os depósitos da poupança?  

Os valores depositados em poupança são remunerados com base na taxa 
referencial (TR), acrescida de juros de 0,5% ao mês. Os valores depositados e 
mantidos em depósito por prazo inferior a um mês não recebem nenhuma 
remuneração. A TR utilizada é aquela do dia do depósito. Para mais 
informações, consulte a Carta-Circular 2.726, de 1997. 

4. O banco pode cobrar pela manutenção de conta de poupança?  

Não. (Veja também as perguntas e respostas sobre tarifas bancárias). 

5. Posso abrir caderneta de poupança nos dias 29, 3 0 e 31? Qual a 
diferença?  

Sim. Você pode abrir a caderneta de poupança no dia que ficar melhor para 
você. A diferença é que a data de aniversário dos depósitos efetuados nesses 
dias será o dia 1º do mês seguinte e, só a partir daí, começa a contar o prazo 
para o cálculo do rendimento. 

6. O depósito em conta de poupança feito em cheque vale para 
remuneração desde a data do depósito?  

Sim. Os depósitos realizados por meio de cheque, desde que não devolvido, e 
independentemente do prazo de sua liberação, devem ser considerados a 
partir do dia do depósito. 
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7. O que são CDB e RDB?  

O CDB é um título de crédito e o RDB é um recibo. Ambos são emitidos pelos 
bancos comerciais e representativos de depósitos a prazo feitos pelo cliente. 

8. Qual o prazo mínimo para aplicação e resgate de CDB e RDB?  

O prazo mínimo varia, dependendo do tipo de remuneração contratada. 

9. Qual a principal diferença entre CDB e RDB?  

O CDB, sendo um título, pode ser negociado por meio de transferência. O RDB 
é inegociável e intransferível. 

10. O que é um fundo de investimento?  

É um tipo de aplicação financeira em que o aplicador adquire cotas do 
patrimônio de um fundo administrado por uma instituição financeira. O valor da 
cota é recalculado diariamente. A remuneração varia de acordo com os 
rendimentos dos ativos financeiros que compõem o fundo. Não há, geralmente, 
garantia de que o valor resgatado será superior ao valor aplicado. Todas as 
características de um fundo devem constar de seu regulamento. 

11. Quais os tipos de fundos de investimento financ eiro?  

Os fundos podem ser classificados em função do prazo de carência para 
resgate ou de remuneração de suas cotas, do nível de risco, do segmento em 
que atua, ou dos ativos que compõem o seu patrimônio. Todo tipo de fundo de 
investimento é acompanhado e fiscalizado pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). 

 

Fundo Garantidor de Créditos (FGC) 
1. O que é o FGC ?  

É uma entidade privada, sem fins lucrativos, que administra um mecanismo de 
proteção aos correntistas, poupadores e investidores, que permite recuperar os 
depósitos ou créditos mantidos em instituição financeira, em caso de falência 
ou de sua liquidação. São as instituições financeiras que contribuem com uma 
porcentagem dos depósitos para a manutenção do FGC. 

2. Quais dos meus créditos são garantidos pelo FGC - Fundo Garantidor 
de Créditos?  

São garantidos: 

- depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio; 
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- depósitos em contas-correntes de depósito para investimento; 
- depósitos de poupança; 
- depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado (CDB/RDB); 
- depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheque destinadas ao 
registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de 
pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares; 
- letras de câmbio; 
- letras imobiliárias; 
- letras hipotecárias; 
- letras de crédito imobiliário. 

3. Qual o valor máximo garantido pelo FGC?  

O valor máximo, por conglomerado financeiro, é de R$ 70.000,00 por 
depositante ou aplicador, independentemente do valor total e da distribuição 
em diferentes formas de depósito e aplicação. 

4. Quando os titulares do crédito são cônjuges, qua l o valor a que cada 
um tem direito?  

Os cônjuges são considerados pessoas distintas, seja qual for o regime de 
bens do casamento, ou seja, cada um receberá até o valor máximo de R$ 
70.000,00. 

5. Por que o dinheiro que eu aplico em fundo de inv estimento financeiro 
não tem garantia do FGC?  

O patrimônio dos bancos não se confunde com o patrimônio dos fundos de 
investimento financeiro que eles administram. Por isso, quando o banco 
enfrenta problemas, os aplicadores nos fundos podem fazer assembléias e 
mudar a administração do fundo para outra instituição. Assim, é desnecessária 
a cobertura dos recursos dos fundos pelo FGC, pois esses recursos não 
costumam ser atingidos por eventuais dificuldades das instituições. 

 

Tarifas bancárias 
1. Os bancos são livres para cobrar qualquer tarifa ? 

Não. Desde 30 de abril de 2008, quando entrou em vigor nova regulamentação 
editada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central (Resolução 
CMN 3.518, de 2007), houve alteração no disciplinamento das cobranças de 
tarifas pelas instituições financeiras. 

A regulamentação atualmente em vigor (Resolução CMN 3.919, de 2010) 
classifica em quatro modalidades os tipos de serviços prestados às pessoas 
físicas pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central: 
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a. serviços essenciais: aqueles que não podem ser cobrados; 
b. serviços prioritários: aqueles relacionados a contas de depósitos, 

transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil, 
cartão de crédito básico e cadastro, somente podendo ser cobrados os 
serviços constantes da Lista de Serviços da Tabela I anexa à Resolução CMN 
3.919, de 2010, devendo ainda ser observados a padronização, as siglas e os 
fatos geradores da cobrança, também estabelecidos por meio da citada Tabela 
I; 

c. serviços especiais: aqueles cuja legislação e regulamentação específicas 
definem as tarifas e as condições em que aplicáveis, a exemplo dos serviços 
referentes ao crédito rural, ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao Fundo PIS/PASEP, às 
chamadas “contas-salário”, bem como às operações de microcrédito de que 
trata a Resolução CMN 3.422, de 2006; 

d. serviços diferenciados: aqueles que podem ser cobrados desde que 
explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de 
pagamento.  

2. Quais são os serviços essenciais, ou seja, aquel es que não podem ser 
cobrados?  

Não pode haver cobrança sobre os seguintes serviços essenciais prestados a 
pessoas físicas: 

�  relativamente à conta corrente de depósito à vista:  

a. fornecimento de cartão com função débito; 
b. fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto nos casos 

decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não 
imputáveis à instituição emitente; 

c. realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por 
meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;  

d. realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria 
instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou 
pela internet;  

e. fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos 
últimos 30 dias por meio de guichê de caixa e/ou terminal de autoatendimento;  

f. realização de consultas mediante utilização da internet;  
g. fornecimento, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, 

discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativos a 
tarifas; 

h. compensação de cheques; 
i. fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o cliente reúna 

os requisitos necessários à utilização de cheques, conforme a regulamentação 
em vigor e condições pactuadas; e 

j. prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos 
contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. 

 
�  relativamente à conta de depósito de poupança:  

a. fornecimento de cartão com função movimentação; 
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b. fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de 
reposição formulados pelo correntista, decorrentes de perda, roubo, furto, 
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 
autoatendimento; 

d. realização de até duas transferências, por mês, para conta de depósitos de 
mesma titularidade; 

e. fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos 
últimos trinta dias; 

f. realização de consultas mediante utilização da internet; 
g. fornecimento, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, 

discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativos a 
tarifas; e 

h. prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos 
contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. 

A regulamentação estabelece também que a realização de saques em 
terminais de autoatendimento em intervalo de até trinta minutos é considerada 
como um único evento.  

Além dos serviços essenciais, também não pode ser cobrada tarifa por 
liquidação antecipada em operações de crédito e de arrendamento mercantil 
financeiro pactuadas com pessoas físicas e com microempresas e empresas 
de pequeno porte de que trata a Lei Complementar 123, de 2006, para 
contratos assinados a partir de 10.12.2007. 

3. Quais são os serviços prioritários?  

Os serviços prioritários são aqueles listados na Tabela I da Resolução CMN 
3.919, de 2010. São exemplos de serviços prioritários: o fornecimento de 2ª via 
de cartão nos casos decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros 
motivos não imputáveis à instituição emitente; exclusão do Cadastro de 
Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF); emissão de cheque administrativo. 
Ressalte-se que apenas podem ser cobrados das pessoas físicas aqueles 
serviços prioritários listados na referida Tabela I. 

4. Quais são os serviços diferenciados?  

Os serviços diferenciados são aqueles listados no artigo 5º da Resolução CMN 
3.919, de 2010. São exemplos de serviços diferenciados: o aditamento de 
contratos; aval e fiança; câmbio; envio de mensagem automática relativa à 
movimentação ou lançamento em conta de depósitos ou de cartão de crédito; 
fornecimento de atestados, certificados e declarações. 

Destaque-se que não são considerados aditamento de contrato: 

I - contratos por adesão, exceto no caso de substituição do bem em operações 
de arrendamento mercantil; e 

II - liquidação ou amortização antecipada, cancelamento ou rescisão de 
contratos. 
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Também não pode haver cobrança pelo fornecimento de atestados, certificados 
e declarações nas situações em que o fornecimento é obrigatório por 
determinação legal ou regulamentar. 

5. Os bancos podem aumentar o valor das tarifas a q ualquer tempo? E 
podem criar novas tarifas?  

O aumento do valor de tarifa existente ou a instituição de nova tarifa aplicável a 
pessoas físicas deve ser divulgado com, no mínimo, trinta dias de antecedência 
à cobrança.  

Os preços dos serviços prioritários e o valor do pacote padronizado obrigatório 
somente podem ser majorados após 180 dias de sua última alteração, 
admitindo-se a sua redução a qualquer tempo. Esse prazo aplica-se 
individualmente a cada tarifa.  

6. Como ficam as novas regras sobre tarifas de cart ão de crédito?  

As novas regras de tarifas de cartões de crédito estão em vigor desde 1º de 
junho de 2011. Para os contratos formalizados a partir dessa data, os bancos 
só podem cobrar cinco tarifas referentes à prestação de serviços de cartão de 
crédito (anuidade, emissão de segunda via do cartão, tarifa para uso na função 
saque, para uso do cartão no pagamento de contas e no pedido de avaliação 
emergencial do limite de crédito). 

Para os contratos formalizados até 31 de maio de 2011, essas regras passam 
a valer a partir de 1º de junho de 2012. Até essa data, os serviços referentes a 
esses cartões são considerados “serviços diferenciados” e podem ser 
cobrados, de acordo com os termos do contrato, desde que devidamente 
explicitadas, ao cliente ou usuário, as condições de utilização e de pagamento. 

7. E os pacotes de serviços?  

É obrigatória a disponibilização de pacote padronizado de serviços prioritários 
para pessoas físicas, nos termos da Tabela II da Resolução CMN 3.919, de 
2010. 

O valor cobrado mensalmente pelo pacote padronizado de serviços não pode 
exceder o somatório do valor das tarifas individuais que o compõem. 

Adicionalmente, as instituições podem oferecer pacotes específicos de serviços 
contendo serviços prioritários, especiais e/ou diferenciados, não podendo 
incluir os serviços cuja cobrança é proibida, bem como serviços vinculados a 
cartão de crédito. 

A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato 
específico. 

O cliente tem, também, o direito de optar pelo pacote padronizado, ou pela 
utilização e pagamento somente por serviços individualizados. 
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8. As instituições devem divulgar as tarifas que co bram?  

Sim, as instituições financeiras são obrigadas a divulgar, em local e formato 
visível ao público, nas suas dependências e nas respectivas páginas na 
internet: 

a. tabela com os serviços essenciais (os que não podem ser cobrados); 
b. tabela com os serviços prioritários; 
c. tabela contendo informações sobre o pacote padronizado; 
d. tabelas de demais serviços prestados pela instituição, inclusive pacotes de 

serviços; 
e. esclarecimento de que os valores das tarifas foram estabelecidos pela própria 

instituição; 
f. outras informações estabelecidas pela regulamentação em vigor. 

É obrigatória a divulgação no recinto dos correspondentes no País, além 
dessas tabelas, das tarifas relativas aos serviços prestados por meio do 
correspondente. 

Na divulgação de pacotes de serviços, devem ser informados, no mínimo: 

I - o valor individual de cada serviço incluído; 

II - o total de eventos admitidos por serviço incluído; e 

III - o preço estabelecido para o pacote. 

A tabela de tarifas das instituições financeiras pode ser consultada em nossa 
página na internet, em: Perfis > Cidadão > Bancos > Tarifas > Valor de tarifas 
bancárias> Tarifas Bancárias. 

Arrendamento mercantil ( leasing) 
1. O que é uma operação de leasing? 

O leasing é um contrato denominado na legislação brasileira como 
“arrendamento mercantil”. As partes desse contrato são denominadas 
“arrendador” e “arrendatário”, conforme sejam, de um lado, um banco ou 
sociedade de arrendamento mercantil e, de outro, o cliente. O objeto do 
contrato é a aquisição, por parte do arrendador, de bem escolhido pelo 
arrendatário para sua utilização. O arrendador é, portanto, o proprietário do 
bem, sendo que a posse e o usufruto, durante a vigência do contrato, são do 
arrendatário. O contrato de arrendamento mercantil pode prever ou não a 
opção de compra, pelo arrendatário, do bem de propriedade do arrendador. 

2. O leasing é uma operação de financiamento?  

O leasing é uma operação com características legais próprias, não se 
constituindo operação de financiamento. Nas operações de financiamento, o 
bem é de propriedade do mutuário, ainda que alienado, já no ato da compra. 
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3. Existe limitação de prazo no contrato de leasing? 

Sim. O prazo mínimo de arrendamento é de dois anos para bens com vida útil 
de até cinco anos e de três anos para os demais. 

Por exemplo: para veículos, o prazo mínimo é de 24 meses e para outros 
equipamentos e imóveis, o prazo mínimo é de 36 meses (bens com vida útil 
superior a cinco anos). Existe, também, modalidade de operação, denominada 
leasing operacional, em que o prazo mínimo é de 90 dias. 

4. É possível quitar o leasing antes do prazo definido no contrato?  

Sim. Caso a quitação seja realizada após os prazos mínimos previstos na 
legislação e regulamentação (artigo 8º do Regulamento anexo à Resolução 
CMN 2.309, de 1996), o contrato não perde as características de arrendamento 
mercantil. 

Entretanto, caso realizada antes dos prazos mínimos estipulados, o contrato 
perde sua caracterização legal de arrendamento mercantil e a operação passa 
a ser classificada como de compra e venda a prazo. Nesse caso, as partes 
devem arcar com as consequências legais e contratuais que essa 
descaracterização pode acarretar. 

5. Pessoa física pode contratar uma operação de leasing? 

Sim. As pessoas físicas e empresas podem contratar leasing. 

6. Incide IOF no arrendamento mercantil?  

Não. O IOF não incide nas operações de leasing. O imposto que será pago no 
contrato é o Imposto Sobre Serviços (ISS). 

7. Ficam a cargo de quem as despesas adicionais?  

Despesas tais como seguro, manutenção, registro de contrato, ISS e demais 
encargos que incidam sobre os bens arrendados são de responsabilidade do 
arrendatário ou do arrendador, dependendo do que for pactuado no contrato de 
arrendamento. 

Atendimento bancário (fila, feriados e outros) 

1. Qual o horário de funcionamento dos bancos?  

No caso das agências de bancos múltiplos com carteira comercial, de bancos 
comerciais e da Caixa Econômica Federal, o horário mínimo de expediente 
para o público será de cinco horas diárias ininterruptas, com atendimento 
obrigatório no período de 12h às 15h, horário de Brasília. 

As agências pioneiras não estão sujeitas ao horário mínimo nem ao 
atendimento obrigatório. 
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Na Quarta-Feira de Cinzas, no dia 24 de dezembro e em casos excepcionais, 
tais como festividades locais ou eventos extraordinários, pode ser estabelecido 
horário especial de funcionamento, desde que garantido o período mínimo de 
duas horas de atendimento ao público. 

2. Quais são os dias em que os bancos não abrem par a o público?  

Nos feriados, que são definidos em leis de âmbito federal, estadual ou 
municipal.  

Os feriados nacionais são: 

• Primeiro dia do ano - confraternização universal - ( 1º de janeiro ); 
• 2ª e 3ª feira de carnaval (datas variáveis); 
• Sexta-feira da paixão (data variável); 
• Tiradentes (21 de abril); 
• Dia do Trabalho (1º de maio); 
• Corpus Christi (data variável); 
• Independência do Brasil (7 de setembro); 
• Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro); 
• Dia de Finados (2 de novembro); 
• Proclamação da República (15 de novembro); 
• Natal (25 de dezembro). 

No último dia útil do ano não há atendimento ao público. Na 4ª feira de Cinzas, 
no dia 24 de dezembro e em casos excepcionais, pode ser estabelecido horário 
especial de funcionamento, desde que garantido o período mínimo de duas 
horas de atendimento ao público. 

3. O Banco Central regula o tempo para espera na fi la do banco?  

Não. O Banco Central não regulamenta o tempo de espera em filas. Existem 
leis estaduais e municipais que tratam do assunto. Cabe aos órgãos de defesa 
do consumidor (Procon, Prodecon, Decon) a orientação sobre o tema.  

4. Quem tem direito a atendimento preferencial?  

Pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida, 
temporária ou definitiva, idosos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas 
por criança de colo. 

5. O banco é obrigado a receber contas de serviços públicos?  

Não. O banco pode firmar convênio com as companhias prestadoras desses 
serviços para o recebimento das contas (água, luz, telefone etc.). 

6. O banco é obrigado a aceitar pagamento de contas  com cheque?  

Não há obrigatoriedade de aceitar cheques em nenhuma transação comercial. 
Isso vale também para os bancos. 
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7. O banco pode impedir o acesso aos guichês de cai xas?  

Não. O banco não pode negar ou restringir o acesso dos clientes e do público 
usuário aos meios convencionais, inclusive guichês de caixa, mesmo na 
hipótese de atendimento alternativo ou eletrônico. 

Contudo, tal vedação não se aplica às dependências exclusivamente 
eletrônicas nem à prestação de serviços de cobrança e de recebimento 
decorrentes de contratos ou convênios que prevejam canais de atendimento 
específicos. 

8. O banco pode adiar para o dia seguinte um saque em espécie?  

O banco pode postergar o saque em espécie para o expediente seguinte 
apenas para valores acima de R$5 mil. 

 

Banco Central do Brasil 
1. O que é o Banco Central?  

O Banco Central do Brasil, criado pela Lei 4.595, de 31.12.1964, é uma 
autarquia federal, vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem por missão 
assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema 
financeiro sólido e eficiente. 

2. O que faz o Banco Central?   

Entre as principais atribuições do Banco Central destacam-se a condução das 
políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o 
exterior; a regulação e a supervisão do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e a 
administração do sistema de pagamentos e do meio circulante. 

O Banco Central do Brasil atua também como Secretaria-Executiva do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) e torna públicas as Resoluções do CMN. 

3. Posso obter um empréstimo ou um financiamento no  Banco Central?  

Não. O relacionamento financeiro do Banco Central é unicamente com as 
instituições financeiras. O Bacen não é um banco comercial e não oferece 
empréstimos ou financiamentos, os quais podem ser obtidos com as 
instituições financeiras. Recomendamos que os cidadãos observem as 
condições contratuais e os juros incidentes sobre a operação e que procurem 
instituição financeira autorizada e fiscalizada pelo Banco Central, evitando fazer 
empréstimos com empresas desconhecidas que veiculam anúncios em jornais. 
Diversos golpes têm sido aplicados com este tipo de anúncio. Não devem ser 
feitos empréstimos com empresas que condicionam a liberação do dinheiro a 
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depósitos iniciais e que anunciem em jornais oferecendo supostas facilidades e 
vantagens. 

4. O Banco Central pode obrigar uma instituição a m e conceder 
empréstimo?  

Não. O Banco Central não interfere na celebração de contratos de empréstimos 
e financiamentos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes, seja 
com relação à concessão de crédito, às condições financeiras, ao prazo da 
operação ou à renegociação da dívida. 

5. Quais são as instituições que o Banco Central su pervisiona?  

São supervisionados pelo Banco Central os bancos múltiplos, bancos 
comerciais, bancos cooperativos, bancos de investimento, bancos de 
desenvolvimento, bancos de câmbio, caixas econômicas, cooperativas de 
crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de 
crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades 
corretoras de câmbio, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, 
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, agências de fomento, 
companhias hipotecárias, sociedades de crédito ao microempreendedor e à 
empresa de pequeno porte e administradoras de consórcio. 

6. Posso registrar uma reclamação contra uma instit uição financeira ou 
administradora de consórcio no Banco Central do Bra sil?   

Sim, reclamações e denúncias podem ser apresentadas pelos clientes e 
usuários do SFN ao Banco Central. Sempre que se verificarem indícios de 
descumprimento de dispositivos legais e regulamentares cuja fiscalização 
esteja afeta ao Banco Central, as irregularidades serão apuradas. 

A atuação do Banco Central com relação às denúncias/reclamações terá por 
foco verificar o cumprimento das normas específicas de sua competência, para 
que as instituições supervisionadas atuem em conformidade às leis e à 
regulamentação. O Banco Central não terá por objetivo principal a solução do 
problema individual apresentado. 

Para a solução de casos individuais, o cidadão deve procurar a própria 
instituição que lhe prestou o serviço ou comercializou o produto financeiro. Se 
as tentativas de solução por meio da agência ou posto de atendimento ou 
ainda dos serviços telefônicos ou eletrônicos de atendimento ao consumidor 
não apresentarem resultado, o cidadão deve procurar a ouvidoria da instituição. 
As ouvidorias são componentes concebidos para atuar como canal de 
comunicação entre essas instituições e os clientes e usuários de seus produtos 
e serviços, inclusive na mediação de conflitos, nos termos da Resolução CMN 
3.849, da Circular 3.501, e da Circular 3.503, todas de 2010. Em caso de 
insucesso, o cidadão poderá encaminhar sua demanda para os órgãos de 
defesa do consumidor competentes. 



19 

 

7. A reclamação registrada no Banco Central do Bras il tem os mesmos 
efeitos de uma ação na justiça?   

Não. O Banco Central atua na esfera administrativa e não substitui a ação na 
justiça. 

8. O Banco Central pode obrigar a instituição a cum prir uma decisão 
judicial?   

Conforme esclarecido na pergunta acima, são esferas diferentes de atuação e 
o cumprimento de decisões judiciais deve ser buscado na esfera judicial. Cabe, 
portanto, ao próprio Poder Judiciário avaliar se suas decisões foram cumpridas, 
bem como corrigir e mandar punir eventuais descumprimentos. 

9. O Banco Central pode bloquear ou desbloquear val ores em contas?   

Não. As determinações de bloqueio ou desbloqueio de valores são oriundas, 
em sua maioria, do Poder Judiciário e o Banco Central limita-se a transmitir tais 
determinações à rede bancária para cumprimento. O juiz pode protocolar 
ordens de bloqueio, desbloqueio e transferências de valores e/ou contas, 
solicitar informações sobre endereço, existência de ativos financeiros, saldo, 
extratos, comunicação de falência e extinção de falência. 

Para facilitar a comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições 
financeiras, o Banco Central desenvolveu um sistema informatizado chamado 
Bacen Jud, por meio do qual as ordens judiciais são registradas e transmitidas 
eletronicamente para as instituições financeiras. Na verdade, os juízes 
poderiam enviar suas determinações diretamente às instituições financeiras, 
mas, pela facilidade de comunicação de que dispõe com o Sistema Financeiro, 
o Banco Central auxilia o Poder Judiciário na intermediação desse processo. 

10. Como faço para retirar meu nome do cadastro da Serasa e do SPC?   

O cadastro da Serasa é um cadastro particular dos bancos, cuja gestão não é 
de competência do Banco Central do Brasil. O Banco Central também não 
regulamenta assuntos referentes ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC. 
Cabe aos órgãos de defesa do consumidor (Procon, Prodecon, Decon) a 
orientação sobre o tema. 

11. O Banco Central regula o tempo para espera na f ila do banco?   

Não. Veja a pergunta nº 3 em Atendimento bancário. 

12. O Banco Central tabela o valor das tarifas cobr adas pelos bancos?   

O Banco Central não determina valores de tarifas. Entretanto, existem alguns 
serviços que os bancos devem fornecer gratuitamente. Respeitadas as 
proibições, cada instituição é livre para estabelecer o valor de suas tarifas. 

Veja as perguntas mais frequentes sobre tarifas bancárias. 
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Saiba mais sobre tarifas bancárias. 

13. Estou com restrição no Banco Central. O que faz er?   

Frequentemente, o cidadão se dirige ao Banco Central alegando que, segundo 
lhe foi informado, há restrições em seu nome. A seção Cadastros e Sistemas 
foi criada com o intuito de esclarecer a respeito das informações disponíveis 
sobre o cidadão no Banco Central, que nem sempre representam restrições. 

Entre os cadastros e sistemas de informação do Banco Central, o mais 
abrangente é o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), 
que não é um cadastro restritivo, pois a grande maioria de seus dados referem-
se a bons pagadores. Esse sistema exibe dados de todas as operações com 
características de crédito contratadas com instituições financeiras de clientes 
com responsabilidade total igual ou superior a R$5.000,00.  

Restrições em bancos podem estar relacionadas a inscrições no Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC) ou na Serasa, que não são de responsabilidade do 
Banco Central, conforme já esclarecido na pergunta nº 10. 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) 

1. O que é o CCF?  

É um cadastro que possui dados dos emitentes de cheques sem fundos, 
operacionalizado pelo Banco do Brasil. 

2. Como saber se o seu nome está incluído no CCF?  

Qualquer pessoa pode saber se está incluída no CCF. Basta se dirigir a um dos 
endereços do Banco Central portando um documento de identidade com o 
número do CPF. As instituições financeiras também podem prestar essa 
informação, sendo vedada a cobrança de qualquer tarifa por esta pesquisa. 

Com a consulta, o cidadão, caso esteja incluído, saberá o número-código da 
instituição e da agência que comandou a inclusão; o número e o valor do 
cheque; o motivo da devolução; a data de inclusão e a quantidade de 
ocorrências, por instituição e agência. 

3. Quais são os motivos para inclusão do nome do co rrentista no CCF?  

Se algum cheque for devolvido por um dos motivos abaixo discriminados, o 
nome do emitente será automaticamente incluído no CCF: 

- motivo 12: cheque sem fundos - 2ª Apresentação; 

- motivo 13: conta encerrada; 

- motivo 14: prática espúria. 
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Conheça todos os motivos de devolução de cheques. 

4. Quando a conta corrente é conjunta, quem será in cluído no CCF?  

O Banco Central determinou, em 5 de dezembro de 2006, que será incluído no 
CCF apenas o nome e o respectivo CPF do titular emitente do cheque. A 
normatização anterior previa que deveriam ser incluídos os nomes e os 
respectivos CPFs de todos os titulares da conta conjunta. 

As instituições financeiras tiveram prazo até 2 de julho de 2007 para adequar 
seus sistemas para incluir apenas o titular emitente. As inclusões feitas com 
base na normatização anterior deverão ser corrigidas, a pedido do inscrito no 
CCF, até quinze dias após a formalização do pedido, sem ônus para os 
inscritos. 

5. Encerrei a minha conta há algum tempo e agora ap areceu um cheque 
que não é meu e, por isso, meu nome foi incluído no  CCF. O que devo 
fazer?  

O cheque sacado contra conta encerrada somente pode ser devolvido pelo 
motivo 13 (conta encerrada), bem como gerar registro de ocorrência no 
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), caso não seja 
aplicável a devolução por qualquer outro motivo. Assim, antes de devolver o 
cheque pelo motivo 13, o banco deve, primeiro, conferir se a assinatura é 
autêntica, se o cheque não está prescrito, se o cheque não é fraudado, entre 
outros. 

Se o nome do correntista foi incluído indevidamente no CCF, cabe ao banco 
que fez a inclusão solicitar a exclusão, sem custos para o cliente. 

6. Quais são os procedimentos para exclusão de ocor rências do CCF?  

A exclusão de ocorrências do CCF deve ser solicitada diretamente à agência 
que efetuou a inclusão. Quando essa agência pertence a um banco em regime 
de liquidação extrajudicial, liquidação ordinária ou falência ou submetida a 
processo de transformação em que não haja indicação de sucessora, a 
exclusão deve ser solicitada à agência do Banco do Brasil mais próxima 
àquela. No caso da agência ter sido fechada, mas o banco ainda operar em 
outro local, deve-se procurar a sede desse banco. 

O cliente deve comprovar, junto à agência que originou a inclusão, o 
pagamento do cheque que deu origem à ocorrência. 

Ao pedir a exclusão, o cliente deve lembrar-se de solicitar ao banco que lhe dê 
recibo da carta de solicitação, guardando-o até a conclusão do processo. 
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7. Como o cliente pode comprovar o pagamento do che que que deu 
origem à ocorrência?  

O pagamento pode ser comprovado mediante a entrega do próprio cheque que 
deu origem a ocorrência ou do extrato da conta (original ou cópia) em que 
figure o débito relativo ao cheque que deu origem à ocorrência. 

Na impossibilidade de apresentação desses documentos, é necessária a 
entrega de declaração do beneficiário dando quitação ao débito, devidamente 
autenticada em tabelião ou abonada pelo banco endossante, acompanhada da 
cópia do cheque que deu origem à ocorrência, bem como das certidões 
negativas dos cartórios de protesto relativas ao cheque, em nome do emitente. 

8. Como fazer para localizar o beneficiário do cheq ue?  

É preciso localizar o beneficiário-depositante do cheque, ou seja, aquele que 
efetivamente apresentou o cheque à instituição financeira para depósito ou 
saque. Isso porque a pessoa que inicialmente recebeu o cheque pode tê-lo 
repassado a terceiros. 

No seu banco, é possível obter cópia do cheque em que conste o número da 
instituição financeira, da agência e da conta de quem apresentou o cheque. 

De posse dessa informação e mediante apresentação da cópia do cheque, é 
possível obter, do banco do beneficiário, o nome completo e endereços 
residencial e comercial de seu cliente, desde que esse repasse tenha sido 
formalmente autorizado. 

9. Qual é o prazo para o banco proceder a exclusão do nome do 
correntista no CCF?  

Comprovado o pagamento, o banco não pode deixar de examinar e comandar, 
no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da entrega do pedido 
do cliente, a exclusão do nome do correntista. O executante do sistema (Banco 
do Brasil) terá o prazo máximo de cinco dias úteis para consolidar as inclusões 
e exclusões de ocorrências do CCF. 

Qualquer ocorrência é excluída automaticamente após decorridos cinco anos 
da respectiva inclusão. Se o seu nome tiver sido indevidamente incluído, por 
erro do banco, este deve providenciar a imediata exclusão. 

10. O que fazer em caso de indeferimento do pedido de exclusão?  

Caso a agência indefira o pedido de exclusão, deve comunicar a decisão 
formalmente ao correntista, esclarecendo que eventual recurso pode ser 
submetido à administração do próprio banco. 

Quando for mantido o indeferimento ou nos casos em que os prazos acima não 
sejam respeitados, caberá ao correntista recurso ao Banco Central do Brasil. 
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Cadastro Informativo de créditos não 
quitados do setor público federal - Cadin 

1. O que é o Cadin?  

O Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal 
(Cadin) é um banco de dados que contém os nomes:  

• a) de pessoas físicas e jurídicas com obrigações pecuniárias vencidas e não 
pagas para com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e 
indireta;  

•  
• b) de pessoas físicas que estejam com a inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) cancelada e de pessoas jurídicas que sejam declaradas inaptas 
perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  

2. Quem faz as inclusões dos devedores no Cadin?  

As inclusões de devedores (pessoas físicas e jurídicas) no Cadin são 
realizadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e 
indireta, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade.  

3. Qual é a função do Banco Central com relação ao Cadin?  

A função do Banco Central limita-se à administração das informações que 
compõem o seu banco de dados, mediante disponibilização da rede do 
Sistema de Informações Banco Central (SISBACEN) aos seus integrantes, bem 
como o fornecimento de suporte técnico-operacional necessário ao 
processamento, controle e acompanhamento do fluxo de informações para seu 
pleno funcionamento. Cabe à Secretaria do Tesouro Nacional expedir 
orientações de natureza normativa a respeito do Cadin. 

4. Como saber se estou incluído no Cadin?  

Na data do registro, o órgão ou a entidade responsável é obrigado a expedir 
comunicação ao devedor, dando ciência de sua inclusão no Cadin e 
fornecendo todas as informações pertinentes ao débito. 

A consulta aos registros pode ser realizada em qualquer órgão ou entidade 
com acesso ao Cadin. Dada a natureza sigilosa das informações que 
constituem o Cadastro, não é disponibilizada ao público consulta por telefone 
ou internet. 

Para saber como consultar seus dados diretamente no Banco Central, acesse 
"Serviços ao cidadão > Cadastros e sistemas de informação> Cadin > 
Orientações para acesso aos relatórios individuais no Cadin. 
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5. Como é feita a baixa de um registro no Cadin?  

Para obter a baixa de um registro no Cadin, cabe ao devedor procurar o órgão 
ou entidade responsável pela inscrição e comprovar a regularização do débito. 
Somente o órgão ou a entidade responsável pela inscrição tem autonomia para 
efetuar essa baixa. 

6. Regularizada a situação, em quanto tempo o nome do inadimplente 
será excluído do Cadin?  

Comprovado ter sido regularizada a situação que ocasionou a inclusão no 
Cadin, o órgão ou a entidade responsável pelo registro procederá, no prazo de 
5 dias úteis, a respectiva baixa. Na impossibilidade de se efetuar a baixa no 
prazo indicado, o órgão ou entidade credora fornecerá certidão de regularidade 
do débito, caso não haja outras pendências. 

A inclusão no Cadin sem a devida comunicação ao devedor ou a não exclusão 
nas condições e nos prazos acima sujeitará o órgão ou a entidade responsável 
às penalidades legais. 

7. É obrigatória a consulta prévia ao Cadin pelos ó rgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, direta e indireta?  

Sim, a consulta é obrigatória nos seguintes casos: 

• realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos 
públicos;  

• concessão de incentivos fiscais e financeiros;  
• celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam 

desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e respectivos aditamentos.  

 Fica dispensada a consulta nas seguintes situações: 

• concessão de auxílios a Municípios atingidos por calamidade pública 
reconhecida pelo Governo Federal;  

• operações destinadas à composição e regularização dos créditos e obrigações 
objeto de registro no Cadin, sem desembolso de recursos por parte do órgão 
ou entidade credora;  

• operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso 
pessoal ou doméstico.  

Para obter outras informações sobre o Cadin, consulte a página do Tesouro 
Nacional na internet ou consulte a Lei 10.522, de 19 de julho de 
2002,disponível na página da Presidência da República.  
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Mercado de câmbio - definições 
1. O que é câmbio?  

Câmbio é a operação de troca de moeda de um país pela moeda de outro país. 
Por exemplo, quando um turista brasileiro vai viajar para o exterior e precisa de 
moeda estrangeira, o agente autorizado pelo Banco Central a operar no 
mercado de câmbio recebe do turista brasileiro a moeda nacional e lhe entrega 
(vende) a moeda estrangeira. Já quando um turista estrangeiro quer converter 
moeda estrangeira em reais, o agente autorizado a operar no mercado de 
câmbio compra a moeda estrangeira do turista estrangeiro, entregando-lhe os 
reais correspondentes. 

2. O que é mercado de câmbio?  

No Brasil, o mercado de câmbio é o ambiente onde se realizam as operações 
de câmbio entre os agentes autorizados pelo Banco Central e entre estes e 
seus clientes, diretamente ou por meio de seus correspondentes. 

O mercado de câmbio é regulamentado e fiscalizado pelo Banco Central e 
compreende as operações de compra e de venda de moeda estrangeira, as 
operações em moeda nacional entre residentes, domiciliados ou com sede no 
País e residentes, domiciliados ou com sede no exterior e as operações com 
ouro-instrumento cambial, realizadas por intermédio das instituições 
autorizadas a operar no mercado de câmbio pelo Banco Central, diretamente 
ou por meio de seus correspondentes. 

Incluem-se no mercado de câmbio brasileiro as operações relativas aos 
recebimentos, pagamentos e transferências do e para o exterior mediante a 
utilização de cartões de uso internacional, bem como as operações referentes 
às transferências financeiras postais internacionais, inclusive vales postais e 
reembolsos postais internacionais. 

À margem da lei, funciona um segmento denominado mercado paralelo. São 
ilegais os negócios realizados no mercado paralelo, bem como a posse de 
moeda estrangeira oriunda de atividades ilícitas. 

3. Qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar e vender moeda 
estrangeira?  

Sim, desde que a outra parte na operação de câmbio seja agente autorizado 
pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio e que seja observada a 
regulamentação em vigor, incluindo a necessidade de identificação em todas 
as operações. É dispensado o respaldo documental das operações de valor até 
o equivalente a US$ 3 mil, preservando-se, no entanto, a necessidade de 
identificação do cliente. 
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4. Qual é a função do Sisbacen no mercado de câmbio ? 

O Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen) é um sistema eletrônico 
de coleta, armazenagem e troca de informações que liga o Banco Central aos 
agentes do Sistema Financeiro Nacional. 

Como regra geral, todas as operações de câmbio realizadas no País precisam 
ser registradas no Sisbacen pelo agente autorizado a operar no mercado, 
permitindo ao Banco Central o acompanhamento de todas as operações. 

As operações até US$ 3 mil relativas a viagens internacionais e a 
transferências unilaterais podem ser informadas ao Banco Central até o dia 10 
do mês posterior a sua realização. Também dispõem da prerrogativa de serem 
informadas apenas mensalmente ao Banco Central as operações realizadas 
pelos Correios e aquelas relativas a cartões de uso internacional. 

5. Que instituições podem operar no mercado de câmb io e que operações 
elas podem realizar?  

Podem ser autorizados pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio: 
bancos múltiplos; bancos comerciais; caixas econômicas; bancos de 
investimento; bancos de desenvolvimento; bancos de câmbio; agências de 
fomento; sociedades de crédito, financiamento e investimento; sociedades 
corretoras de títulos e valores mobiliários; sociedades distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários e sociedades corretoras de câmbio. 

Esses agentes podem realizar as seguintes operações:  

• a) bancos, exceto de desenvolvimento, e a Caixa Econômica Federal: todas as 
operações previstas para o mercado de câmbio;  

• b) bancos de desenvolvimento e agências de fomento: operações específicas 
autorizadas pelo Banco Central;  

• c) sociedades de crédito, financiamento e investimento; sociedades corretoras 
de títulos e valores mobiliários; sociedades distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários e sociedades corretoras de câmbio: 

•  
o c1.) compra e venda de moeda estrangeira em cheques vinculados a 

transferências unilaterais;  
o c2.) compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheques e 

cheques de viagem relativos a viagens internacionais;  
o c3.) operações de câmbio simplificado de exportação e de importação e 

transferências do e para o exterior de natureza financeira, não sujeitas 
ou vinculadas a registro no Banco Central do Brasil, até o limite de US$ 
50 mil ou seu equivalente em outras moedas; e  

o c4.) operações no mercado interbancário, arbitragens no País e, por 
meio de banco autorizado a operar no mercado de câmbio, arbitragem 
com o exterior.  

Além desses agentes, o Banco Central também concedia autorização para 
agências de turismo e meios de hospedagem de turismo para operarem no 
mercado de câmbio. Atualmente, o Banco Central não concede mais 
autorização para esses agentes, permanecendo ainda apenas aquelas 
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agências de turismo que tenham pedido ao Banco Central autorização para 
constituir instituição autorizada a operar em câmbio. As agências de turismo 
ainda autorizadas podem continuar a realizar operações de compra e venda de 
moeda estrangeira em espécie, cheques e cheques de viagem, relativamente a 
viagens internacionais. 

As instituições financeiras autorizadas a operar em câmbio podem contratar 
correspondentes (pessoas jurídicas em geral) para a realização das seguintes 
operações de câmbio: 

• a) execução ativa ou passiva de ordem de pagamento relativa a transferência 
unilateral (ex: manutenção de residentes, transferência de patrimônio, prêmios 
em eventos culturais e esportivos ) do ou para o exterior, limitada ao valor 
equivalente a US$ 3 mil dólares dos Estados Unidos;  

• b) compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheque ou cheque de 
viagem limitada ao valor equivalente a US$ 3 mil dólares dos Estados Unidos, 
observado que, nessa situação, só podem ser correspondentes as seguintes 
pessoas jurídicas: i) instituições financeiras ou instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central; ii) pessoas jurídicas cadastradas no Ministério do 
Turismo como prestadores de serviços turísticos remunerados, na forma da 
regulamentação em vigor; iii) a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT); e iv) lotéricas; e   

• c) recepção e encaminhamento de propostas de operações de câmbio.  

As operações realizadas pelos correspondentes são de total responsabilidade 
da instituição contratante (para mais informações sobre correspondentes, 
consulte: Perfis > Cidadão > Perguntas frequentes, cartilhas e notícias > 
Perguntas frequentes > Correspondentes no país). 

A ECT também é autorizada pelo Banco Central a realizar operações com 
vales postais internacionais, emissivos e receptivos, destinadas a atender 
compromissos diversos, tais como: manutenção de pessoas físicas, 
contribuições previdenciárias, aposentadorias e pensões, aquisição de 
medicamentos para uso particular, pagamento de aluguel de veículos, multas, 
doações. Por meio dos vales postais internacionais, a ECT também pode dar 
curso a recebimentos ou pagamentos conduzidos sob a sistemática de câmbio 
simplificado de exportação ou de importação, observado o limite de US$50 mil, 
ou seu equivalente em outras moedas, por operação. 

A relação dos agentes autorizados a operar no mercado de câmbio pode ser 
consultada em: Câmbio e Capitais Internacionais > Instituições que atuam em 
mercado de câmbio. 

6. Que operações podem ser realizadas no mercado de  câmbio?  

Quaisquer pagamentos ou recebimentos em moeda estrangeira podem ser 
realizados no mercado de câmbio, inclusive as transferências para fins de 
constituição de disponibilidades no exterior e seu retorno ao País e aplicações 
no mercado financeiro. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas podem 
comprar e vender moeda estrangeira ou realizar transferências internacionais 
em reais, de qualquer natureza, sem limitação de valor, observada a legalidade 
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da transação, tendo como base a fundamentação econômica e as 
responsabilidades definidas na respectiva documentação. 

Embora do ponto de vista cambial não exista restrição para a movimentação de 
recursos, os agentes do mercado e seus clientes devem observar eventuais 
restrições legais ou regulamentares existentes para determinados tipos de 
operação. Como exemplo, relativamente à colocação de seguros no exterior, 
devem ser observadas as disposições dos órgãos e entidades responsáveis 
pela regulação do segmento segurador. 

7. Os bancos são obrigados a vender moeda em espéci e? 

Não. As operações de câmbio, em sua maioria, são liquidadas por meio de 
emissão de ordem de pagamento. A regulamentação cambial permite que 
apenas em algumas situações a entrega da moeda estrangeira possa ocorrer 
em espécie. Normalmente, os bancos, por questão de administração de caixa e 
estratégia operacional, procuram operar com o mínimo possível de moeda em 
espécie. 

8. Posso fazer aplicações no exterior no mercado de  capitais ou de 
derivativos?  

Veja a pergunta nº 9 em Investimentos e empréstimos. 

9. O que é mercado primário e mercado secundário?  

A operação de mercado primário implica o recebimento ou a entrega de moeda 
estrangeira por parte de clientes no País. Esse é o caso das operações 
realizadas com exportadores, importadores, viajantes, etc. Já no mercado 
secundário, também denominado mercado interbancário quando os negócios 
são realizados entre bancos, a moeda estrangeira é negociada entre as 
instituições integrantes do sistema financeiro e simplesmente migra do ativo de 
uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio para o de outra, 
igualmente autorizada. 

10. O que é posição de câmbio?  

A posição de câmbio é representada pelo saldo das operações de câmbio 
(compra e venda de moeda estrangeira, de títulos e documentos que as 
representem e de ouro-instrumento cambial) prontas ou para liquidação futura, 
realizadas pelas instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar 
no mercado de câmbio. 

11. O que é posição de câmbio comprada?  

A posição de câmbio comprada é o saldo em moeda estrangeira registrado em 
nome de uma instituição autorizada que tenha efetuado compras, prontas ou 
para liquidação futura, de moeda estrangeira, de títulos e documentos que as 
representem e de ouro-instrumento cambial, em valores superiores às vendas. 
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12. O que é posição de câmbio vendida?  

A posição de câmbio vendida é o saldo em moeda estrangeira registrado em 
nome de uma instituição autorizada que tenha efetuado vendas, prontas ou 
para liquidação futura, de moeda estrangeira, de títulos e documentos que as 
representem e de ouro-instrumento cambial, em valores superiores às 
compras. 

13. O que é operação pronta?  

A operação de câmbio (compra ou venda) pronta é a operação a ser liquidada 
em até dois dias úteis da data de contratação. 

14. O que é operação para liquidação futura?  

A operação de câmbio (compra ou venda) para liquidação futura é a operação 
a ser liquidada em prazo maior que dois dias. 

15. O que é contrato de câmbio?  

Contrato de câmbio é o documento que formaliza a operação de compra ou de 
venda de moeda estrangeira. Dele constam informações relativas à moeda 
estrangeira que um cliente está comprando ou vendendo, à taxa contratada, ao 
valor correspondente em moeda nacional e aos nomes do comprador e do 
vendedor. Os contratos de câmbio devem ser registrados no Sisbacen pelo 
agente autorizado a operar no mercado de câmbio. 

Nas operações de compra ou de venda de moeda estrangeira de até US$ 3 
mil, ou seu equivalente em outras moedas estrangeiras, não é obrigatória a 
utilização do contrato de câmbio, mas o agente do mercado de câmbio deve 
identificar seu cliente e registrar a operação no Sisbacen. 

16. O que é política cambial?  

É o conjunto de ações governamentais que influenciam o comportamento do 
mercado de câmbio, inclusive no que se refere à estabilidade relativa das taxas 
de câmbio e do equilíbrio no balanço de pagamentos. 

17. Qual é o papel do Banco Central no mercado de c âmbio?  

O Banco Central executa a política cambial definida pelo Conselho Monetário 
Nacional. Para tanto, regulamenta o mercado de câmbio e autoriza as 
instituições que nele operam. Também compete ao Banco Central fiscalizar o 
referido mercado, podendo punir dirigentes e instituições mediante multas, 
suspensões e outras sanções previstas em lei. Além disso, o Banco Central 
pode atuar diretamente no mercado, comprando e vendendo moeda 
estrangeira de forma ocasional e limitada, com o objetivo de conter movimentos 
desordenados da taxa de câmbio. 
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18. Como obter mais informações sobre o mercado de câmbio?  

Dados e notas sobre o setor externo da economia brasileira estão disponíveis 
em nossa página em Economia e finanças, por meio dos boletins do Banco 
Central do Brasil e das notas econômico-financeiras para a imprensa, assim 
como em textos técnicos que podem ser consultados em: Câmbio e Capitais 
Internacionais > Legislação e normas > Textos técnicos. 

Já a regulamentação sobre o mercado de câmbio pode ser consultada em: 
Câmbio e Capitais Internacionais>Legislação e normas > RMCCI - 
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais. A assinatura da 
versão impressa do RMCCI pode ser feita conforme orientações constantes 
em: Publicações > Assinatura de impressos. 

A indicação da regulamentação referente a capitais internacionais, por assunto, 
pode ser consultada em: Câmbio e Capitais Internacionais > Legislação e 
normas > Legislação e regulamentação sobre capitais internacionais > Normas 
do CMN e do Banco Central. 

Cartão de Crédito 
1. O Banco Central regula e fiscaliza as operações de cartão de crédito?  

Sim. As atividades de emissão de cartão de crédito exercidas por instituições 
financeiras estão sujeitas à regulamentação baixada pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil, nos termos dos artigos 4º e 10 
da Lei 4.595, de 1964. Todavia, nos casos em que a emissão do cartão de 
crédito não tem a participação de instituição financeira, não se aplica a 
regulamentação do CMN e do Banco Central. 

2. O banco pode debitar em minha conta os valores r elativos à fatura do 
cartão de crédito?  

Sim, desde que você tenha, previamente, solicitado ou autorizado por escrito 
ou por meio eletrônico a realização do débito. A referida autorização é admitida 
no próprio instrumento contratual de abertura de conta de depósito. 

3. Fiz compras parceladas no cartão e não terminei de pagar, mas quero 
cancelar esse cartão. Posso cancelar?  

Sim, o contrato de cartão de crédito pode ser cancelado a qualquer momento. 
No entanto, é importante salientar que o cancelamento do contrato de cartão 
de crédito não quita ou extingue dívidas pendentes. Assim, deve ser buscado 
entendimento com o emissor do cartão sobre a melhor forma de liquidação da 
dívida. 
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Perguntas mais freqüentes sobre as notas 
manchadas por dispositivos antifurto 

1 - Como o cidadão deve proceder ao receber dinheir o manchado de 
rosa? 
O cidadão não deve aceitar notas com manchas rosa, pois podem ser 
provenientes de roubo. É importante sempre verificar o dinheiro e, se tiver essa 
mancha, recuse receber a cédula manchada. 

   
2 - E se a nota manchada de rosa for sacada no banc o, inclusive em caixa 
eletrônico, como proceder? 

Se o cidadão sacou uma cédula manchada de rosa no caixa ou em um terminal 
de autoatendimento, ele deve procurar qualquer agência do banco do qual  é 
correntista e apresentar a nota manchada. O banco é obrigado a trocar o 
dinheiro manchado imediatamente.  

3 - Em caso de saque de nota manchada nos terminais  24 horas, como 
proceder? 
O cidadão deve procurar qualquer agência de seu banco para efetuar a troca. 

4 – O que devem fazer os aposentados que não têm co nta em banco se 
sacarem uma nota manchada de rosa? 

Os aposentados que não têm conta em banco devem procurar qualquer 
agência do banco onde sacou o dinheiro para fazer a troca. O banco é 
obrigado a trocar o dinheiro manchado imediatamente.  

5 – O que devem fazer os beneficiários do Bolsa Fam ília que não têm 
conta em banco se sacarem uma nota manchada de rosa ? 
Os beneficiários do Bolsa Família que não têm conta em banco devem procurar 
qualquer agência do banco onde sacou o dinheiro para fazer a troca. O banco 
é obrigado a trocar o dinheiro manchado imediatamente.  

6 - É obrigatório tirar o extrato da conta e aprese ntar junto com a nota 
manchada? 
Não. Basta o cidadão ir ao banco e solicitar a substituição imediata da cédula 
manchada. Os bancos têm os registros de saques efetuados, inclusive nos 
caixas eletrônicos. 

7 - É preciso fazer boletim de ocorrência na políci a para realizar a troca 
junto ao banco de notas manchadas retiradas em caix as eletrônicos? 
Não. A regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central 
do Brasil determina apenas que o cidadão deve procurar o banco, o qual é 
obrigado a trocar o dinheiro manchado imediatamente. 
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8 - Se receber sem perceber uma nota manchada de ro sa em outras 
circunstâncias, o que fazer? 

Se o cidadão recebeu sem perceber uma nota manchada de rosa em outras 
circunstâncias, como no comércio, deve procurar qualquer agência bancária e 
entregar a cédula. O banco anotará seus dados (nome, endereço, CPF ou 
CNPJ no caso de ser empresa) e enviará a cédula para análise do Banco 
Central. Se ficar comprovado que a mancha não foi provocada por mecanismo 
antifurto, o cidadão será ressarcido pelo banco. Caso fique comprovado que a 
mancha é desse tipo de dispositivo, não haverá reembolso.  

9 – Como o cidadão poderá saber como está análise d as cédulas pelo 
Banco Central? 

O acompanhamento do trâmite pode ser feito via internet, no sítio do Banco 
Central (https://www3.bcb.gov.br/mecpublico/ ). Não há prazo estabelecido 
para a análise do Banco Central. 

10 – Qual o prazo de aviso ao cidadão sobre possíve l ressarcimento? 
Se a cédula for manchada por dispositivo antifurto, a instituição financeira terá 
três dias úteis, após receber a análise do Banco Central, para comunicar ao 
cliente que ele não receberá reembolso. 

Se a análise do BC apontar que a mancha não é resultado de dispositivo 
antifurto, o banco terá prazo de 24h para depositar o valor correspondente 
devido na conta corrente do portador. Se a pessoa que entregou a cédula para 
análise não for correntista da instituição, o prazo para devolução do valor é de 
três dias úteis.  

                                                                   
11 - Qual é a responsabilidade dos bancos em relaçã o às cédulas 
disponibilizadas em terminais eletrônicos? 

A regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do 
Brasil determina que os bancos são responsáveis pelas cédulas 
disponibilizadas em terminais eletrônicos. 

Na hipótese de o caixa eletrônico disponibilizar nota manchada de rosa, o 
banco poderá sofrer punição administrativa. Além disso, não será ressarcido 
por essa nota e ainda terá que pagar os custos que o Banco Central tiver com 
a reposição e análise do dinheiro. O valor a ser ressarcido ao BC é de R$ 1,00 
por nota examinada. 

Em caso de dúvidas, consulte o Banco Central ligando gratuitamente para o 
atendimento ao cidadão no 0800 979 2345 ou pela internet (www.bcb.gov.br ). 

Brasília, 9 de junho de 2011 - Banco Central do Bra sil 
Assessoria de Imprensa - imprensa@bcb.gov.br  (61) 3414-3462 
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Cheques 
1. O que é o cheque?  

O cheque é uma ordem de pagamento à vista e um título de crédito. 

A operação com cheque envolve três agentes: 

• o emitente (emissor ou sacador), que é aquele que emite o cheque; 
• o beneficiário, que é a pessoa a favor de quem o cheque é emitido; e 
• o sacado, que é o banco onde está depositado o dinheiro do emitente. 

O cheque é uma ordem de pagamento à vista, porque deve ser pago no 
momento de sua apresentação ao banco sacado. Contudo, para os cheques de 
valor superior a R$ 5 mil, é prudente que o cliente comunique ao banco com 
antecedência, pois a instituição pode postergar saques acima desse valor para 
o expediente seguinte. 

O cheque é também um título de crédito para o beneficiário que o recebe, 
porque pode ser protestado ou executado em juízo. 

No cheque estão presentes dois tipos de relação jurídica: uma entre o emitente 
e o banco (baseada na conta bancária); outra entre o emitente e o beneficiário. 

2. Quais as formas de emissão do cheque?  

O cheque pode ser emitido de três formas: 

• nominal (ou nominativo) à ordem: só pode ser apresentado ao banco pelo 
beneficiário indicado no cheque, podendo ser transferido por endosso do 
beneficiário; 

• nominal não à ordem: não pode ser transferido pelo beneficiário; e  
• ao portador: não nomeia um beneficiário e é pagável a quem o apresente ao 

banco sacado. Não pode ter valor superior a R$ 100. 

Para tornar um cheque não à ordem, basta o emitente escrever, após o nome 
do beneficiário, a expressão “não à ordem”, ou “não-transferível”, ou “proibido o 
endosso”, ou outra equivalente. 

Cheque de valor superior a R$100 tem que ser nominal, ou seja, trazer a 
identificação do beneficiário. O cheque de valor superior a R$100 emitido sem 
identificação do beneficiário será devolvido pelo motivo '48-cheque emitido sem 
identificação do beneficiário - acima do valor estabelecido'.  

3. As pessoas, lojas, empresas são obrigadas a rece ber cheques?  

Não. Apenas as cédulas e as moedas do real têm curso forçado. Veja também 
as perguntas e respostas sobre o uso do dinheiro. 
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4. O que é cheque especial?  

O chamado cheque especial é um produto que decorre de uma relação 
contratual em que é fornecida ao cliente uma linha de crédito para cobrir 
cheques que ultrapassem o valor existente na conta. O banco cobra juros por 
esse empréstimo. 

5. Um cheque apresentado antes do dia nele indicado  (pré-datado) pode 
ser pago pelo banco?  

Sim. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, válida para o dia de sua 
apresentação ao banco,  mesmo que nele esteja indicada uma data futura. Se 
houver fundos, o cheque pré-datado é pago; se não houver, é devolvido pelo 
motivo 11 ou 12. 

Do ponto de vista da operação comercial, divergências devem ser tratadas na 
esfera judicial. 

6. Quais os principais motivos para devolução de ch eque?  

Os motivos de devolução dos cheques podem ser consultados na tabela 
disponível em nossa página, seguindo "Sistema Financeiro Nacional > 
Informações sobre operações bancárias > Cheques > Motivos de devolução de 
cheques e documentos". 

7. O motivo de devolução deve ser registrado no che que?  

Sim. Ao recusar o pagamento de cheque apresentado para compensação, a 
instituição deve registrar, no verso do cheque, em declaração datada, o código 
correspondente ao motivo da devolução. No caso de cheque apresentado ao 
caixa, o registro deve ser feito com anuência do beneficiário. 

8. O banco é obrigado a comunicar ao emitente a dev olução de cheques 
sem fundos?  

Somente nos motivos 12, 13 e 14, que implicam inclusão do seu nome no 
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). 

9. O correntista pode impedir o pagamento de um che que já emitido?  

Sim. Existem duas formas: 

• oposição ao pagamento ou sustação, que pode ser determinada pelo emitente 
ou pelo portador legitimado, durante o prazo de apresentação;  

• contra-ordem ou revogação, que é determinada pelo emitente após o término 
do prazo de apresentação. 

Os bancos não podem impedir ou limitar o direito do emitente de sustar o 
pagamento de um cheque. No entanto, os bancos podem cobrar tarifa pela 



35 

 

sustação, cujo valor deve constar da tabela de serviços prioritários da 
instituição. (Veja também as perguntas e respostas sobre tarifas bancárias.) 

No caso de cheque devolvido por sustação, cabe ao banco sacado informar o 
motivo alegado pelo oponente, sempre que solicitado pelo favorecido 
nominalmente indicado no cheque ou pelo portador, quando se tratar de 
cheque cujo valor dispense a indicação do favorecido. 

10. O banco pode fornecer informações sobre o emite nte de cheque 
devolvido?  

A instituição financeira sacada é obrigada a fornecer, mediante solicitação 
formal do interessado, nome completo e endereços residencial e comercial do 
emitente, no caso de cheque devolvido por: 

• insuficiência de fundos; 
• motivos que ensejam registro de ocorrência no CCF; 
• sustação ou revogação devidamente confirmada, não motivada por furto, roubo 

ou extravio; 
• divergência, insuficiência ou ausência de assinatura; ou 
• erro formal de preenchimento. 

As informações referidas acima devem ser prestadas em documento timbrado 
da instituição financeira e somente podem ser fornecidas: 

• ao beneficiário, caso esteja indicado no cheque, ou a mandatário legalmente 
constituído; ou 

• ao portador, em se tratando de cheque em relação ao qual a legislação em 
vigor não exija a identificação do beneficiário e que não contenha a referida 
identificação. 

11. O que fazer no caso de ter cheque furtado ou ro ubado?  

No caso de furto ou roubo de folha de cheque em branco ou de cheque 
emitido, o correntista deve, primeiro, registrar ocorrência policial. No ato de 
sustação, deve ser apresentado, ao banco, o boletim de ocorrência. Assim, o 
cheque, se apresentado, será devolvido pelo motivo 20 (folha roubada e 
sustada) ou 28 (cheque roubado e sustado), conforme o caso, e o banco estará 
proibido de fornecer qualquer informação ao portador. 

Nesse caso, o correntista fica liberado do pagamento das taxas estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional e, no caso de ter sido incluído 
indevidamente no CCF, da tarifa pelo serviço de exclusão do seu nome do 
cadastro. No entanto, o banco pode cobrar tarifa pela sustação do cheque, cujo 
valor deve constar da tabela de serviços prioritários da instituição. 

A solicitação de sustação pode ser realizada em caráter provisório, mediante 
qualquer meio de comunicação. A solicitação deve ser confirmada até o 
encerramento do expediente ao público do segundo dia útil seguinte ao do 
registro da solicitação, excluído o próprio dia da comunicação, sendo, em caso 
contrário, considerada inexistente pela instituição financeira. 
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12. Um cheque devolvido pelo motivo 11 (insuficiênc ia de fundos na 
primeira apresentação) pode ser sustado pelo emiten te antes da segunda 
apresentação?  

Sim. Um cheque já devolvido pelo motivo 11 pode ser sustado pelo emitente e 
devolvido pelo motivo 21. 

13.Quais as consequências para o correntista que em itir cheque sem 
fundos ou sustar indevidamente o seu pagamento?  

A emissão de cheque sem fundo acarretará a inclusão do nome do emitente no 
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) e nos cadastros de 
devedores mantidos pelas instituições financeiras e entidades comerciais, na 
segunda apresentação do cheque para pagamento.  

O correntista cujo nome estiver incluído no CCF não poderá receber novo 
talonário de cheque. Além disso, o beneficiário do cheque poderá protestá-lo e 
executá-lo. 

A emissão deliberada de cheque sem provisão de fundos é considerada crime 
de estelionato. 

Quanto à sustação indevida, embora o banco não possa julgar o motivo 
alegado pelo emitente para a sustação de cheque, o beneficiário pode recorrer 
à justiça para pagamento da dívida, bem como pode protestar o cheque, que é 
um título de crédito. 

14. Qual o procedimento do banco quando o cheque ap resentar valor 
numérico diferente do valor por extenso?  

Feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, prevalece o valor 
escrito por extenso no caso de divergência. Indicada a quantia mais de uma 
vez, quer por extenso, quer por algarismos, prevalece a indicação da menor 
quantia no caso de divergência. 

Com relação à indicação do valor correspondente aos centavos, não é 
obrigatória a grafia por extenso, desde que: 

• o valor integral seja especificado em algarismos no campo próprio da folha de 
cheque; 

• a expressão "e centavos acima" conste da folha de cheque, grafada pelo 
emitente ou impressa no final do espaço destinado à grafia por extenso de seu 
valor. 

15. O cheque pode ser preenchido com tinta de qualq uer cor?  

Sim, porém os cheques preenchidos com outra tinta que não azul ou preta 
podem, no processo de microfilmagem, ficar ilegíveis. 
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16. Quais os prazos para pagamento de cheques?  

Existem dois prazos que devem ser observados: 

• prazo de apresentação, que é de 30 dias, a contar da data de emissão, para os 
cheques emitidos na mesma praça do banco sacado; e de 60 dias para os 
cheques emitidos em outra praça; e 

• prazo de prescrição, que é de 6 meses decorridos a partir do término do prazo 
de apresentação. 

Mesmo após o prazo de apresentação, o cheque é pago se houver fundos na 
conta. Se não houver, o cheque é devolvido pelo motivo 11 (primeira 
apresentação) ou 12 (segunda apresentação), sendo, neste caso, o seu nome 
incluído no CCF. 

Quando apresentado após o prazo de prescrição, o cheque é devolvido pelo 
motivo 44, não podendo ser pago pelo banco, mesmo que a conta tenha saldo 
disponível. 

17. O que significa um cheque cruzado?  

Significa que o cheque somente pode ser pago mediante crédito em conta. 

O cruzamento pode ser geral, quando não indica o nome do banco, ou 
especial, quando o nome do banco aparece entre os traços de cruzamento. 

O cruzamento não pode ser anulado. 

18. O banco é obrigado a fornecer talão de cheques a todo correntista?  

Não. Os bancos devem estabelecer as condições, que devem constar do 
contrato de abertura de conta corrente, para o fornecimento de cheques para 
seus clientes. Essas condições devem ser estabelecidas com base, entre 
outros, em critérios relacionados à suficiência de saldo, restrições cadastrais, 
histórico de práticas e ocorrências na utilização de cheques, estoque de folhas 
de cheque em poder do correntista, registro no Cadastro de Emitentes de 
Cheques sem Fundos (CCF) e regularidade dos dados e documentos de 
identificação do correntista. 

19. Qual a idade mínima para eu receber talão de ch eques?  

A partir de 16 anos de idade, desde que autorizado pelo responsável que o 
assistir. 
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Compensação de cheques 
1. Como funciona a compensação de cheques?  

A regulamentação atual determina que a compensação de cheques seja 
efetuada unicamente por intermédio de imagem digital e outros registros 
eletrônicos do cheque (truncagem de cheques). 

2. Quais são os prazos de bloqueio de cheque acolhi do em depósito?  

O prazo de bloqueio varia apenas em função do valor do cheque. Para 
liberação dos valores depositados, esse prazo é contado a partir do dia útil 
seguinte ao do depósito, sendo de: 

• até dois dias úteis para cheques de valor inferior a R$ 300,00; 
• um dia útil para cheques de valor igual ou superior a R$ 300,00. 

3. Quais são as ocorrências que podem aumentar os p razos de bloqueio 
de cheques?  

Os prazos de bloqueio citados na resposta à pergunta 2 podem ser alterados 
em função das seguintes ocorrências: 

• feriado local na praça sacada: acréscimo de um dia útil; 
• inoperância da Compe: prorrogação até o dia útil seguinte ao do 

restabelecimento do sistema. 

O prazo de bloqueio do cheque não pode ser alterado em virtude de falha 
operacional do banco remetente ou do banco destinatário no processo de 
compensação. 

4. Quais são os prazos máximos de entrega, ao depos itante, de cheque 
devolvido?  

A partir do fim do prazo de bloqueio, o cheque devolvido deve estar à 
disposição do cliente depositante em sua dependência de relacionamento em 
até: 

• dois dias úteis, no caso de depósito feito na mesma praça da dependência de 
relacionamento do cliente; 

• sete dias úteis, no caso de depósito feito em praça distinta daquela onde 
situada a dependência de relacionamento do cliente. 

Os prazos de entrega citados podem ser acrescidos de um dia útil em função 
de feriado local na praça onde situada a dependência de relacionamento do 
cliente.  

Mediante acordo entre o cliente e o remetente, o cheque pode ser devolvido 
em outra dependência. Nesse caso, sem previsão de prazo regulamentar. 
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5. Quando os valores depositados ficam disponíveis?  

Para saque, os valores ficam liberados no dia útil seguinte ao último dia do 
prazo de bloqueio. 

Para compensar débitos na respectiva conta corrente do depositante, os 
valores depositados ficam disponíveis na noite do último dia do prazo de 
bloqueio. 

6. O que ocorre quando os valores depositados sofre m bloqueio por 
prazos superiores aos anteriormente previstos?  

Os valores depositados que sofrerem bloqueio por prazos superiores aos 
regulamentares devem ser remunerados, por dia de excesso, pela Taxa Selic. 

7. Quais são os prazos máximos de bloqueio e de ent rega de cheque 
devolvido no caso de depósito de cheques em outra d ependência do 
mesmo banco?  

Os depósitos em cheques de outra dependência do mesmo banco observam 
os mesmos prazos máximos de bloqueio e de entrega previstos anteriormente 
para os cheques de outro banco, podendo ser reduzidos, de acordo com os 
critérios próprios de cada banco. 

8. Como posso compensar um cheque sacado contra uma  agência 
bancária no exterior?  

Você deve procurar um agente autorizado a operar no mercado de câmbio. 
(Veja também as perguntas e respostas sobre câmbio) 

9. O banco pode cobrar tarifa pela compensação de c heques?  

Não. A compensação de cheques é considerada "serviço essencial" e não 
pode ser cobrada pela instituição financeira. (Veja também as perguntas e 
respostas sobre tarifas bancárias) 

Consórcios - grupos formados a partir de 6.2.2009 

1. O que é consórcio?   

Consórcio é a reunião de pessoas naturais e/ou jurídicas em grupo, com prazo 
de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por 
administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, 
de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de 
autofinanciamento. 

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderá ter 
como referência bem móvel, imóvel ou serviço de qualquer natureza.  
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Todos os grupos da administradora são independentes. Recursos de um grupo 
não podem ser transferidos para outro, nem se confundem com o patrimônio 
das administradoras. 

2. E qualquer um pode abrir e administrar grupo de consórcio?   

Administradoras são as empresas prestadoras de serviços responsáveis pela 
formação e administração de grupos de consórcios. Há uma série de 
exigências que as empresas têm que cumprir para poder operar no mercado. 
Essas exigências podem ser consultadas em nossa página, seguindo: Sistema 
Financeiro Nacional > Organização do Sistema Financeiro > Manual de 
Organização do Sistema Financeiro – Sisorf > Acesso ao Sisorf, no título 6 - 
Administradoras de Consórcio. 

3. O Banco Central fiscaliza a atuação das administ radoras de consórcio?  

Sim. Essa é uma atribuição do Banco Central do Brasil, conforme disposto 
atualmente na Lei 11.795, de 2008, e, anteriormente, na Lei 8.177, de 1991.  

4. Como saber se a empresa é autorizada pelo Banco Central como 
administradora de consórcio?   

A relação completa das administradoras de consórcio autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil (inclusive com as empresas sem grupos em 
andamento e as impedidas de constituir novos grupos) está disponível em 
nosso site, seguindo: "Sistema Financeiro Nacional>Informações cadastrais e 
contábeis>Informações cadastrais>Relação de instituições em funcionamento 
no país (transferência de arquivos)". 

Para informações sobre administradoras sem grupos em andamento, consulte 
a nossa Central de Atendimento ao Público. 

5. Depois de constatar que a administradora está au torizada, ainda é necessário 
tomar outras precauções?   

Sim. É recomendável ligar também para os órgãos de defesa do consumidor de 
sua região para ver se há reclamações contra a empresa. 

Além disso, é muito importante ler cuidadosamente seu contrato de adesão 
antes de assiná-lo e efetuar qualquer pagamento. Não efetue pagamentos em 
dinheiro. Os pagamentos devem ser feitos em cheques não à ordem e 
nominativos à administradora de consórcios, ou de outra forma que lhe permita 
comprovar o pagamento realizado. 

6. É preciso ler realmente todo o contrato de adesã o?  

Sim. O contrato de adesão é o instrumento plurilateral de natureza associativa 
que, assinado pelo consorciado e pela administradora de consórcio, formaliza o 
ingresso em grupo de consórcio e cria vínculos obrigacionais entre os 
consorciados e destes com a administradora. No contrato devem estar 
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expressas as condições da operação de consórcio, bem como os direitos e 
deveres das partes contratantes. 

O art. 54 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990) prevê que 
os contratos de adesão sejam redigidos de forma clara, com caracteres legíveis 
e com destaque para as cláusulas que implicam limitação de direito do 
consumidor.  

A Circular 3.432, de 2009, estabelece que devem constar do contrato de 
participação em grupo de consórcio, por adesão, as condições da operação de 
consórcio, bem como, de forma clara e explícita, os direitos e os deveres das 
partes contratantes, incluindo, entre outros: 

a. descrição do bem ou serviço, o preço e o critério aplicável para a sua 
atualização;  

b. taxa de administração e, se houver, fundo de reserva;  
c. prazo de duração do contrato e o número máximo de cotas de consorciados 

ativos do grupo;  
d. obrigações financeiras do consorciado, inclusive as decorrentes de:  

• contratação de seguro;  
• despesas realizadas com escritura, taxas, emolumentos, avaliação e 

registros das garantias prestadas;  
• antecipação da taxa de administração;  
• compra e entrega do bem, por solicitação do consorciado, em praça 

diversa daquela constante do contrato;  
• entrega, a pedido do consorciado, de segunda via de documento;  
• cobrança de taxa de permanência sobre os recursos não procurados 

pelos consorciados ou pelos participantes excluídos;  
e. obrigações contratuais, cujo descumprimento pelas partes enseja a aplicação 

de multa;  
f. periodicidade de realização da assembléia geral ordinária;  
g. condições para concorrer à contemplação por sorteio e sua forma, bem como 

as regras da contemplação por lance;  
h. possibilidade ou não de antecipação de pagamento;  
i. direito de o consorciado contemplado dispor do valor do crédito distribuído na 

assembléia da respectiva contemplação, acrescido de rendimentos líquidos 
financeiros;  

j. faculdade de o consorciado contemplado:  
• adquirir o bem móvel, imóvel ou serviço, em fornecedor, vendedor ou 

prestador de serviço que escolher;  
• adquirir o bem imóvel vinculado a empreendimento imobiliário, na forma 

prevista no contrato, se assim estiver referenciado;  
• realizar a quitação total de financiamento, de sua titularidade, nas 

condições previstas no contrato, de bens e serviços possíveis de serem 
adquiridos por meio do crédito obtido;  

• receber o valor do crédito em espécie, mediante quitação de suas 
obrigações para com o grupo, caso ainda não tenha utilizado o 
respectivo crédito decorridos 180 dias da contemplação;  

k. garantias exigidas do consorciado para a aquisição do bem ou serviço;  
l. condições para a transferência dos direitos e obrigações decorrentes do 

contrato;  
m. condições de inadimplemento contratual que impliquem:  

• exclusão do consorciado do grupo;  
• cancelamento da contemplação;  
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n. informação acerca das condições para o recebimento da restituição dos 
valores pagos pelos participantes excluídos, inclusive quanto à eventual 
incidência de descontos aplicáveis aos valores recebidos.  

7. Pode haver consórcio de bens e veículos usados?   

Sim. A regulamentação admite, em algumas situações, a constituição de 
grupos para aquisição de bens usados, por exemplo, no caso de imóveis, 
veículos, máquinas e equipamentos. 

Os contratos podem estabelecer restrição para tempo de uso do bem. Assim, 
caso seu contrato contenha cláusula vedando a aquisição de bens com, por 
exemplo, mais de 3 anos de uso, essa restrição deve ser obedecida. 

8. Que garantias a administradora pode exigir dos c onsorciados?   

As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por 
meio do consórcio. No caso de consórcio de bem imóvel, é facultado à 
administradora aceitar em garantia outro imóvel de valor suficiente para 
assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias do contemplado em 
relação ao grupo. 

Além disso, admitem-se garantias reais ou pessoais, sem vinculação ao bem 
referenciado, no caso de consórcio de serviço de qualquer natureza, ou 
quando, na data de utilização do crédito, o bem estiver sob produção, 
incorporação ou situação análoga. 

A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor 
das prestações vincendas. 

9. O que acontece se eu desistir do consórcio?   

Se o contrato tiver sido assinado fora das dependências da administradora de 
consórcio ou de suas conveniadas, a administradora deve garantir aos 
consorciados o direito de rescisão em até 7 dias após a assinatura do contrato, 
com a imediata devolução de todo o valor pago. 

Caso o participante do consórcio manifeste, por escrito, a intenção de não 
permanecer no grupo, ele será considerado “consorciado excluído”, sendo 
vedada a exclusão de consorciado contemplado. As condições para o 
recebimento da restituição dos valores pagos pelos participantes excluídos 
devem estar previstas no contrato de adesão. Tais condições não podem 
contrariar o disposto no art. 22 da Lei 11.795, de 2008, que prevê que os 
consorciados excluídos concorrem à contemplação para efeito de restituição de 
valores pagos. 
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10. Como é feito o cálculo do valor das prestações?   

O valor do crédito deve ser dividido pelo número de prestações. O valor assim 
obtido é destinado ao fundo comum, cujos recursos são utilizados para 
pagamentos dos bens. 

Outro valor que você desembolsa é a taxa de administração . É daí que as 
administradoras tiram sua remuneração. Esse valor também é determinado 
pelo seu contrato de adesão. Quando você faz opção por um consórcio, deve 
lembrar que, além do valor do bem, pagará à administradora essa taxa pela 
gestão e administração do seu grupo. 

Além desses valores, o seu contrato de adesão pode prever outros, como 
valores decorrentes de seguros e uma taxa referente ao fundo de reserva.  O 
fundo de reserva, se estabelecido no grupo de consórcio, somente poderá ser 
utilizado nas situações previstas nos normativos vigentes. 

11. Podem me cobrar taxa de adesão?   

Não, atualmente não existe taxa de adesão. Contudo, quando você entra em 
um grupo de consórcio, a administradora poderá cobrar além da primeira 
mensalidade ou prestação, antecipação de recursos relativos à taxa de 
administração, devendo a taxa ser ajustada posteriormente. Tudo isso deve 
estar previsto no contrato de adesão. 

12. O vendedor do consórcio garantiu que a contempl ação é imediata. Isso é 
verdade? Quais as regras para sorteios e lances?   

O vendedor do consórcio não pode prometer a contemplação imediata. Mesmo 
se houver quitação ou antecipação do pagamento de prestações, só há duas 
maneiras de você ser contemplado: o sorteio e o lance.  

Os critérios para participar dos sorteios e para oferecimento de lances devem 
estar previstos no seu contrato, que deve, inclusive, indicar se há possibilidade 
de oferecimento de lance ou realização de sorteios pela internet. Os critérios de 
desempate também devem estar previamente definidos. 

Lembre-se de que as contemplações dependem da existência de recursos em 
seu grupo. 

13. Posso antecipar ou quitar o meu consórcio?   

Verifique no seu contrato se existe a possibilidade de antecipação de 
pagamento por consorciado não contemplado. 

No entanto, ainda que você antecipe todas as parcelas vincendas, isso não lhe 
dá o direito à contemplação, nem a considerar que o consórcio esteja "quitado", 
pois a quitação total do saldo devedor somente pode ser obtida pelo 
consorciado contemplado cujo crédito tenha sido utilizado, encerrando sua 
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participação no grupo. Para o consorciado contemplado, o contrato deve definir 
condições para a antecipação. 

14. Quais são os tipos de assembléia?   

Assembléia de constituição 

É a primeira assembléia geral ordinária do seu grupo. Considera-se constituído 
o grupo de consórcio com a realização da primeira assembléia, que será 
designada pela administradora de consórcio quando houver adesões em 
número e condições suficientes para assegurar a viabilidade econômico-
financeira do empreendimento. 

O grupo deve escolher, na primeira assembléia geral ordinária, até 3 
consorciados que o representarão perante a administradora com a finalidade 
de acompanhar a regularidade de sua gestão. 

Assembléias gerais ordinárias 

A assembléia geral ordinária é realizada na periodicidade prevista no contrato 
de participação em grupo de consórcio, por adesão, e destina-se à apreciação 
de contas prestadas pela administradora e à realização de contemplações.  

As administradoras de consórcio, nas assembléias gerais ordinárias dos 
grupos, devem disponibilizar aos consorciados as demonstrações financeiras 
do respectivo grupo e a relação completa e atualizada com nome e endereço 
de todos os consorciados ativos do grupo a que pertençam, fornecendo cópia 
sempre que solicitada e apresentando, quando for o caso, documento em que 
esteja formalizada a discordância do consorciado com a divulgação dessas 
informações, bem como fornecer quaisquer outras informações relacionadas ao 
grupo, quando solicitadas. 

Assembléias gerais extraordinárias 

A assembléia geral extraordinária é convocada pela administradora, por 
iniciativa própria ou por solicitação de 30% dos consorciados ativos do grupo, 
para deliberar sobre quaisquer outros assuntos que não os afetos à assembléia 
geral ordinária. 

15. Quando começa o grupo de consórcio?   

Considera-se constituído o grupo de consórcio com a realização da primeira 
assembléia, que será designada pela administradora de consórcio quando 
houver adesões em número e condições suficientes para assegurar a 
viabilidade econômico-financeira do empreendimento. 

Se a administradora não aprovar a constituição do grupo até 90 dias depois de 
sua adesão, deverá devolver ao consorciado, integralmente, todos os valores 
pagos, acrescidos dos rendimentos líquidos provenientes de sua aplicação 
financeira. 
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16. Posso entrar em um consórcio que já começou?   

Sim, você pode comprar a cota diretamente de um consorciado, ou comprar, na 
administradora, uma cota vaga.  

No primeiro caso, você fica responsável pelo pagamento do ágio, se cobrado 
pelo consorciado anterior, e pelas obrigações originais a partir da sua entrada. 

No segundo caso, você fica obrigado a realizar o pagamento integral das 
obrigações no prazo remanescente para o término do grupo, de acordo com o 
contrato. 

Em ambos os casos, a administradora é responsável pela análise do cadastro. 

Verifique no contrato de adesão se o grupo a que você está aderindo está 
regido pela regulamentação atual ou pela regulamentação anterior (consulte as 
Perguntas do Cidadão sobre grupos de consórcio formados até 5.2.2009). 

17. O que eu posso comprar com meu crédito quando e u for contemplado?  

Quando contemplado, você poderá adquirir, em fornecedor, vendedor ou 
prestador de serviço que melhor lhe convier: 

a. veículo automotor, aeronave, embarcação, máquinas e equipamentos, se o 
contrato estiver referenciado em qualquer bem mencionado nesta alínea;  

b. qualquer bem móvel ou conjunto de bens móveis, novos, excetuados os 
referidos na alínea anterior, se o contrato estiver referenciado em bem móvel 
ou conjunto de bens móveis não mencionados naquela alínea;  

c. qualquer bem imóvel, construído ou na planta, inclusive terreno, ou ainda optar 
por construção ou reforma, desde que em município em que a administradora 
opere ou, se autorizado pela administradora, em município diverso, se o 
contrato estiver referenciado em bem imóvel;  

d. serviço, se o contrato estiver referenciado em serviço.  

Assim, você poderá comprar qualquer bem que esteja no mesmo segmento 
definido no seu contrato, no fornecedor que você escolher. Por isso, é possível 
um consorciado de um grupo de motocicletas comprar um automóvel com seu 
crédito. 

A administradora não pode obrigá-lo a comprar o bem escolhido por você em 
uma revenda indicada por ela. A escolha é sua. A administradora só pode 
transferir recursos a terceiros após ter sido comunicada pelo consorciado de 
sua opção. 

O contrato de grupo para a aquisição de bem imóvel poderá estabelecer a 
aquisição de imóvel em empreendimento imobiliário. 

Além disso, o consorciado contemplado pode realizar a quitação total de 
financiamento, de sua titularidade, nas condições previstas no contrato, de 
bens e serviços possíveis de serem adquiridos por meio do crédito obtido. 
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18. E se eu quiser comprar um bem de valor diferent e daquele que está no meu 
contrato?   

Respeitando os segmentos, não há problema. 

Para adquirir um bem de maior valor, você ficará responsável pelo pagamento 
da diferença de preço. 

Caso você decida adquirir bem, conjunto de bens, serviço ou conjunto de 
serviços com preço inferior ao valor do respectivo crédito, a diferença deve ser 
utilizada, a seu critério, para: 

a. pagamento de obrigações financeiras, vinculadas ao bem ou serviço, 
observado o limite total de 10% do valor do crédito objeto da contemplação, 
relativamente às despesas com transferência de propriedade, tributos, registros 
cartoriais, instituições de registro e seguros;  

b. quitação das prestações vincendas na forma estabelecida no contrato;  
c. devolução do crédito em espécie ao consorciado quando suas obrigações 

financeiras para com o grupo, estiverem integralmente quitadas.  

19. E o que acontece se o bem aumenta de preço depo is que eu for 
contemplado?   

O crédito que será recebido deve ser igual ao valor do bem na data de sua 
contemplação mais os rendimentos da aplicação financeira desses recursos 
até o momento da utilização do crédito. Se esses recursos forem insuficientes, 
você terá que pagar a diferença, caso opte pelo bem referenciado em seu 
contrato. 

O risco de mercado é do consorciado. Assim, você deve procurar adquirir o seu 
bem o mais rápido possível. 

20. Quando eu for contemplado, posso pegar meu créd ito em dinheiro?   

A finalidade do consórcio é a aquisição de bens, conjunto de bens, serviços ou 
conjunto de serviços. No entanto, é possível receber o valor do crédito em 
espécie, mediante quitação de suas obrigações para com o grupo, caso ainda 
não tenha utilizado o respectivo crédito decorridos 180 dias da contemplação. 

Além disso, dentro de 60 dias, contados da data da realização da última 
assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deve 
comunicar aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, 
que os valores estão à disposição para recebimento em espécie. 

21. O que acontece se o bem do meu contrato deixa d e ser produzido?   

Na hipótese da descontinuidade de produção do bem referenciado no contrato, 
compete à assembléia geral extraordinária dos consorciados deliberar sobre a 
substituição do bem ou dissolução do grupo. 
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22. Meu grupo já acabou e acho que tenho créditos a  receber. Como ocorre a 
devolução de valores após o encerramento do grupo?   

Conforme indicado anteriormente, dentro de 60 dias, contados da data da 
realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a 
administradora deverá comunicar aos consorciados que não tenham utilizado 
os respectivos créditos que os valores estão à disposição para recebimento em 
espécie. 

Os normativos em vigor preveem que o encerramento do grupo deve ser 
precedido da realização, pela administradora de consórcio, de depósito dos 
valores remanescentes nas respectivas contas informadas nos contratos de 
adesão, desde que previamente autorizado pelos consorciados ou participantes 
excluídos. 

23. As novas regras sobre consórcio valem para grup os antigos?   

As disposições da Lei 11.795, de 2008, começaram a vigorar 120 dias após a 
sua publicação. Assim, a nova legislação é aplicável apenas para os grupos 
formados a partir de 6.2.2009. 

Para os grupos formados até 5.2.2009, permanece válida a regulamentação 
anterior, observadas as disposições dos contratos firmados. No entanto, as 
assembléias gerais extraordinárias podem decidir pela adoção da nova 
legislação. 

24. Posso quitar um financiamento com minha carta d e crédito?   

Sim, a legislação atual permite a quitação total de financiamento com carta de 
crédito contemplada, conforme indicado na resposta 17. Contudo, para grupos 
formados até 5.2.2009 e que não tenham aderido à nova regulamentação, não 
é permitida a quitação de financiamento mediante utilização de carta de crédito. 

25. As administradoras são obrigadas a ter serviço de ouvidoria?   

Conforme disposto na Circular 3.501, de 2010, e na Circular 3.503, de 2010, as 
administradoras de consórcio devem disponibilizar serviço de ouvidoria para 
atendimento ao cidadão, atuando, inclusive, na mediação de conflitos entre as 
administradoras e os consorciados. O serviço prestado pela ouvidoria deve ser 
gratuito e identificado por meio de número de protocolo. 

O número do telefone relativo ao serviço de discagem direta gratuita (DDG) 
0800 das ouvidorias deve ser divulgado e mantido atualizado, em local e 
formato visível ao público em todas as suas dependências, bem como em suas 
páginas na internet e em outros canais de comunicação utilizados. Esse 
número de DDG também deve constar nos contratos formalizados com os 
consorciados e no material de propaganda e de publicidade. 

- principais normativos:  Lei 11.795, de 2008; Circular 3.432, de 2009; Circular 3.433, 
de 2009  
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Contas (abertura, encerramento e bloqueio) 
1. Quais os tipos de conta que posso ter?  

Os principais tipos de conta são a conta de depósito à vista, a conta de 
depósito de poupança e a "conta-salário". 

A conta de depósito à vista é o tipo mais usual de conta bancária. Nela, o 
dinheiro do depositante fica à sua disposição para ser sacado a qualquer 
momento. 

A poupança foi criada para estimular a economia popular e permite a aplicação 
de pequenos valores que passam a gerar rendimentos mensalmente. 

A "conta-salário" é um tipo especial de conta de registro e controle de fluxo de 
recursos, destinada a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, 
aposentadorias, pensões e similares. A "conta-salário" não admite outro tipo de 
depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por 
cheques.  

2. O que é necessário para abrir uma conta de depós itos?  

Para abertura de conta de depósito, é necessário preencher a ficha-proposta 
de abertura de conta, que é o contrato firmado entre banco e cliente; dispor de 
quantia mínima, caso exigida pelo banco; e apresentar os originais dos 
seguintes documentos: 

• no caso de pessoa física: 

- documento de identificação (carteira de identidade ou equivalente, como, por 
exemplo, a carteira nacional de habilitação nos moldes previstos na Lei 9.503, 
de 1997); 

- inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); e 
- comprovante de residência. 

• no caso de pessoa jurídica: 

- documento de constituição da empresa (contrato social e registro na junta 
comercial); 
- documentos que qualifiquem e autorizem os representantes, mandatários ou 
prepostos a movimentar a conta; 

- inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

Lembramos que, sendo o contrato de abertura de conta um acordo entre as 
partes, a instituição financeira não é obrigada a abrir uma conta específica. 
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3. O menor de idade pode ser titular de conta bancá ria?  

Sim. O jovem menor de 16 anos precisa ser representado pelo pai, mãe ou 
responsável legal. O maior de 16 e menor de 18 anos não-emancipado deve 
ser assistido pelo pai, mãe ou pelo responsável legal. 

4. Que informações o banco deve me prestar no ato d e abertura da minha 
conta?  

Informações sobre direitos e deveres do correntista e do banco, constantes de 
contrato, como: 

• condições para fornecimento de talonário de cheques; 
• necessidade de você comunicar, por escrito, qualquer mudança de endereço 

ou número de telefone; 
• condições para inclusão do nome do depositante no Cadastro de Emitentes de 

Cheque sem Fundos (CCF); 
• informação de que os cheques liquidados, uma vez microfilmados, poderão ser 

destruídos; 
• tarifas de serviços, incluindo a informação sobre serviços que não podem ser 

cobrados; 
• saldo médio mínimo exigido para manutenção da conta. 

Todos esses assuntos devem estar previstos em cláusulas explicativas na 
ficha-proposta. 

5. Quais os cuidados que devo tomar antes de abrir uma conta?  

Você deve:  

• ler atentamente o contrato de abertura de conta (ficha-proposta); 
• não assinar nenhum documento antes de esclarecer todas as dúvidas, 

inclusive referentes a tarifas, juros e outros encargos; 
• solicitar cópia dos documentos que assinou. 

6. Quais os cuidados que o banco deve ter por ocasi ão da abertura de 
minha conta?  

As informações incluídas na ficha-proposta e todos os documentos de 
identificação devem ser conferidos, nos originais, pelo funcionário encarregado 
da abertura da conta, que assina a ficha juntamente com o gerente 
responsável. Os nomes desses dois funcionários devem estar claramente 
indicados na ficha-proposta. 

Em caso de abertura de contas para deficientes visuais o banco deve 
providenciar a leitura de todo o contrato, em voz alta. 
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7. O dinheiro depositado em qualquer tipo de conta pode ser transferido, 
pelo banco, para qualquer modalidade de investiment o sem minha 
autorização?  

Não. Somente com sua autorização feita por escrito ou por meio eletrônico. 

8. O banco pode fazer débitos em minha conta sem mi nha autorização?  

Não. O banco só pode debitar sua conta se tiver sido autorizado por você. Essa 
autorização pode ocorrer no momento da assinatura do contrato, ou em 
contratos de financiamento e empréstimo em que você concorde com o débito 
em sua conta, ou ainda nas situações de agendamento de pagamento 
solicitado por você. 

O débito relativo a tarifas bancárias normalmente é autorizado no momento da 
assinatura do contrato. Verifique suas condições. Observe que, mesmo 
autorizado, o débito referente à cobrança de tarifa em conta corrente e em 
conta de poupança não pode ser superior ao saldo disponível, sendo que o 
saldo disponível compreende o saldo em sua conta mais o limite de cheque 
especial, quando houver. O débito referente à cobrança de tarifa em conta de 
poupança somente poderá ocorrer após o lançamento dos rendimentos de 
cada período. 

9. O que é necessário  para encerrar a minha conta no banco?  

Sendo um contrato voluntário e por tempo indeterminado, uma conta bancária 
pode ser encerrada por qualquer uma das partes envolvidas. 

Quando a iniciativa do encerramento for do banco, ele deve:  

• comunicar o fato a você, solicitando-lhe a regularização do saldo e a devolução 
dos cheques por acaso em seu poder; 

• anotar a decisão na ficha-proposta. 

O banco deverá encerrar a conta se forem verificadas irregularidades nas 
informações prestadas, julgadas de natureza grave, comunicando o fato 
imediatamente ao Banco Central. No caso da inclusão no CCF, o encerramento 
da conta depende da decisão do próprio banco, mas não poderá continuar 
fornecendo talão de cheque a você. 

Quando a iniciativa do encerramento for sua, você deverá observar os 
seguintes cuidados: 

• entregar ao banco correspondência solicitando o encerramento da sua conta, 
exigindo recibo na cópia, ou enviar pelo correio, por meio de carta registrada; 

• verificar se todos os cheques emitidos foram compensados para evitar que seu 
nome seja incluído no CCF pelo motivo 13 (conta encerrada); 

• entregar ao banco as folhas de cheque ainda em seu poder, ou apresentar 
declaração de que as inutilizou; 

• manter recursos suficientes para o pagamento de compromissos assumidos 
com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais. 
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A instituição financeira deve lhe informar a data do efetivo encerramento da 
conta, por correspondência ou por meio eletrônico. 

10. O Banco Central pode bloquear ou desbloquear va lores em contas?  

Não. As determinações de bloqueio ou desbloqueio de valores são oriundas, em sua 
maioria, do Poder Judiciário e o Banco Central limita-se a transmitir tais determinações 
à rede bancária para cumprimento. O juiz pode protocolar ordens de bloqueio, 
desbloqueio e transferências de valores e/ou contas, solicitar informações sobre 
endereço, existência de ativos financeiros, saldo, extratos, comunicação de falência e 
extinção de falência. 

Para facilitar a comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, o 
Banco Central desenvolveu um sistema informatizado chamado Bacen Jud, por meio do 
qual as ordens judiciais são registradas e transmitidas eletronicamente para as 
instituições financeiras. Na verdade, os juízes poderiam enviar suas determinações 
diretamente às instituições financeiras, mas, pela facilidade de comunicação de que 
dispõe com o Sistema Financeiro, o Banco Central auxilia o Poder Judiciário na 
intermediação desse processo. 

11. Posso abrir uma conta em moeda estrangeira?  

As contas em moeda estrangeira no País podem ser abertas por estrangeiros 
transitoriamente no Brasil e por brasileiros residentes ou domiciliados no exterior. Além 
dessas situações, existem outras especificamente tratadas na regulamentação cambial 

12. Os residentes no exterior podem ter conta em re ais no Brasil?  

Não existe impedimento legal ou regulamentar para que pessoas físicas ou jurídicas 
residentes, domiciliadas ou com sede no exterior sejam titulares de conta em moeda 
nacional em agência que opere em câmbio de banco autorizado a operar no mercado de 
câmbio. 

As movimentações ocorridas em tais contas caracterizam ingressos ou saídas de 
recursos no Brasil e, quando em valor igual ou superior a R$10 mil, estão sujeitas a 
procedimentos específicos, tais como obrigatoriedade de identificação da proveniência e 
destinação dos recursos, da natureza dos pagamentos e da identidade dos depositantes e 
dos beneficiários das transferências efetuadas, bem como de comprovação documental e 
de registro no sistema informatizado do Banco Central. 

 

Conta-salário 
1. O que é "conta-salário"?  

A "conta-salário" é um tipo especial de conta de registro e controle de fluxo de 
recursos, destinada a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, 



52 

 

aposentadorias, pensões e similares. A "conta-salário" não admite outro tipo de 
depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por 
cheques. 

2. Qual a vantagem de se ter uma "conta-salário"?  

Um benefício trazido pela "conta-salário" é a possibilidade de o empregado 
transferir o seu salário para outra conta diferente daquela aberta pelo 
empregador, sem precisar pagar tarifa por isso.  

A indicação da conta a ser creditada deve ser comunicada por escrito à 
instituição financeira, em caráter de instrução permanente. A instituição é 
obrigada a aceitar a ordem no prazo máximo de cinco dias úteis contados da 
data do recebimento da comunicação. 

Caso o empregado formalize o pedido no banco contratado pela empresa 
pagadora, os recursos devem ser transferidos para o banco escolhido pelo 
empregado, no mesmo dia do crédito, até as 12h.  

O empregado também pode optar pelo saque dos recursos da própria "conta-
salário" ou pela sua transferência para conta de depósitos aberta no mesmo 
banco. 

Outro benefício é a isenção de algumas tarifas sobre essas contas. 

3. Quais tarifas não podem ser cobradas sobre a "co nta-salário"?  

Sobre esse tipo de conta é vedada a cobrança de tarifa nas transferências dos 
recursos para outra instituição financeira, para crédito à conta de depósito de 
titularidade do beneficiário, conjunta ou não, desde que esses valores sejam 
transferidos pelo valor total creditado, admitida a dedução de parcelas de 
empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil, contratados na 
"conta-salário". 

Na transferência parcial do crédito para outra instituição financeira pode ser 
cobrada tarifa, mesmo que seja uma só transferência. 

Se a transferência for para outra conta na mesma instituição financeira, é 
vedada a cobrança de tarifa nas transferências pelo valor total ou parcial dos 
créditos. 

Também não podem ser cobradas tarifas por: 

• fornecimento de cartão magnético, a não ser nos casos de pedidos de 
reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros motivos não 
imputáveis à instituição financeira; 

• realização de até cinco saques, por evento de crédito; 
• acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de auto-

atendimento ou diretamente no guichê de caixa; 
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• fornecimento, por meio dos terminais de auto-atendimento ou diretamente no 
guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação 
da conta nos últimos trinta dias; 

• manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação. 

4. Posso abrir uma "conta-salário"?  

Para abertura da "conta-salário", é necessário que seja firmado um contrato ou 
convênio entre a instituição financeira e o empregador. A "conta-salário" não é 
aberta por iniciativa do empregado. A "conta-salário" é aberta por iniciativa do 
empregador, que é responsável pela identificação dos beneficiários. 

5. Os bancos são obrigados a abrir "conta-salário"?  

As instituições financeiras somente estão obrigadas a abrir “conta-salário” se 
prestarem serviços de execução de folha de pagamento de uma empresa. Para 
isso, é necessário que seja firmado um contrato ou convênio entre a instituição 
financeira e o empregador, conforme indicado na pergunta anterior. 

6. É obrigatória a utilização de "conta-salário" pa ra servidores e 
empregados públicos?  

Para os serviços de execução de folha de pagamento prestados pelas 
instituições financeiras ao setor público, a adoção da “conta-salário” somente 
passará a ser obrigatória a partir de 2 de janeiro de 2012. Até essa data, 
poderão ser feitos pagamentos de salários por meio de contas comuns, desde 
que os contratos firmados entre o órgão público e a instituição financeira 
contenham cláusulas que estabeleçam vedação à cobrança de tarifas dos 
beneficiários para, no mínimo, os seguintes serviços: 

• transferência, total ou parcial, dos créditos para outras instituições; 
• saques, totais ou parciais, dos créditos; e 
• fornecimento de cartão magnético e de talonário de cheques para 

movimentação dos créditos. 

Nesses casos, a conta de que o servidor ou empregado público dispõe está 
sujeita às regras sobre tarifas bancárias estabelecidas pela Resolução CMN 
3.919, de 2010, com o benefício adicional das isenções acima citadas. 

7. É obrigatória a utilização de "conta-salário" pa ra os empregados da 
iniciativa privada?  

Para os serviços de execução de folha de pagamento prestados pelas 
instituições financeiras ao setor privado, a adoção da “conta-salário” é 
obrigatória desde 2 de janeiro de 2009. 

8. Posso ter cheque da "conta-salário"?  

Não. A "conta-salário" não é movimentável por cheques. 
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9. Como posso sacar os recursos de minha "conta-sal ário"?  

Os recursos creditados na “conta-salário” podem ser sacados em terminais de 
auto-atendimento, diretamente em guichê de caixa, inclusive em ponto de 
atendimento de correspondente no País, ou por qualquer outro meio previsto 
no instrumento contratual firmado entre a instituição financeira e a entidade 
contratante. 

Além disso, os recursos podem também ser utilizados para: 

• pagamentos com o uso de cartão magnético com função de débito; 
• liquidação de contas, faturas ou quaisquer outros documentos representativos 

de dívidas, inclusive mediante débito automático. 

10. Diárias podem ser pagas por meio de "conta-salá rio"?  

Sim. A "conta-salário" se destina ao pagamento de salários, proventos, soldos, 
vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. Ou seja, devem ser pagas 
por meio da “conta-salário” todas as verbas provenientes de remuneração do 
trabalho prestado, devidas pelo empregador, e que efetivamente transitem em 
folha de pagamento. 

11. Os beneficiários do INSS podem ter "conta-salár io"?  

Não. As disposições da “conta-salário” não se aplicam aos beneficiários do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No entanto, verifique com o INSS 
sobre a existência de regulamentação semelhante que alcance os benefícios 
pagos por aquele Instituto. 

 

Cooperativas de crédito 
1. O que é uma cooperativa de crédito?  

A cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada por uma 
associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente, com forma e 
natureza jurídica próprias, de natureza civil, sem fins lucrativos, constituída 
para prestar serviços a seus associados. 

O objetivo da constituição de uma cooperativa de crédito é prestar serviços 
financeiros de modo mais simples e vantajoso aos seus associados, 
possibilitando o acesso ao crédito e outros produtos financeiros (aplicações, 
investimentos, empréstimos, financiamentos, recebimento de contas, seguros, 
etc), desenvolvendo o espírito de cooperação e ajuda mútua. 
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2. As cooperativas de crédito só podem ser formadas  por empregados de 
empresas?  

Não. As cooperativas também podem ser formadas por pessoas de uma 
determinada profissão ou atividade; agricultores; pequenos e microempresários 
e microempreendedores. Além disso, existem cooperativas de crédito de livre 
admissão de associados, nas quais coexistem grupos de associados de 
diversas origens e atividades econômicas. 

3. Quais são as vantagens da constituição de uma co operativa de 
crédito?  

a. pode ser dirigida e controlada pelos próprios associados; 
b. a assembleia de associados é quem decide sobre o planejamento operacional 

da cooperativa; 
c. a aplicação dos recursos de poupança é direcionada aos cooperados, 

contribuindo para o desenvolvimento do grupo e, também, para o 
desenvolvimento social do ambiente onde vivem; 

d. o atendimento é personalizado; 
e. o crédito pode ser concedido em prazos e condições mais adequados às 

características dos associados; 
f. os associados podem se beneficiar com o retorno de eventuais sobras ou 

excedentes. 

4. A cooperativa de crédito pode fornecer talão de cheque?  

Sim. O fornecimento de até dez folhas de cheques por mês é considerado 
serviço essencial a pessoas naturais que mantenham conta de depósito à vista 
na instituição e pode ser oferecido, desde que o correntista reúna os requisitos 
necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em 
vigor e as condições pactuadas. Conforme estabelece a Resolução CMN 
3.919, de 2010, a instituição não poderá cobrar tarifas pela prestação desse 
serviço. 

5. Posso obter um empréstimo em uma cooperativa de crédito?  

Sim. As cooperativas de crédito podem oferecer praticamente todos os serviços 
e produtos financeiros disponibilizados pelos bancos, desde que os clientes 
sejam seus associados. Para ser associado é necessária a integralização de 
uma cota do capital da cooperativa. 

6. Um associado de cooperativa de crédito que perde u o vínculo 
empregatício pode permanecer na cooperativa?  

Não, se ele for associado de uma cooperativa que congregue somente 
funcionários de uma empresa ou grupo de empresas. Caso seja associado de 
uma cooperativa cujo vínculo não seja o empregador ou de uma cooperativa de 
livre admissão, não há necessidade de se desligar da cooperativa. 

A Lei 5.764, de 1971 (art. 35) exige a exclusão de associados que deixem de 
atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa. 
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Assim, a administração da cooperativa está obrigada a providenciar a sua 
exclusão, nos termos legais. 

Adicionalmente, a Lei acima citada, em seu inciso III, art. 21, determina que 
deve constar no estatuto social da cooperativa a forma de devolução do capital 
ao associado que se desliga. 

7. Uma pessoa jurídica pode participar de uma coope rativa de crédito?  

Sim. As pessoas jurídicas podem figurar como associadas nas cooperativas de 
crédito, desde que sejam observadas as regras de admissão específicas para 
cada tipo de cooperativa, com relação à origem e atividade econômica. 

8. As cooperativas de crédito podem admitir entes p úblicos como 
cooperados?  

Não. Conforme determina o art 4º, parágrafo único, da Lei Complementar 130, 
de 2009, não serão admitidos no quadro social da sociedade cooperativa de 
crédito a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios bem como suas 
respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. 

 

- normativos:  

A legislação básica a ser observada pelas cooperativas de crédito inclui: a Lei 
4.595, de 1964, no que concerne à sua condição de integrante do Sistema 
Financeiro Nacional; a Lei 5.764, de 1971, que institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas; a Lei Complementar 130, de 2009, que institui 
regulamentação específica para o setor; e os atos normativos baixados pelo 
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial a 
Resolução CMN 3.859, de 2010, que dispõe sobre a constituição e o 
funcionamento de cooperativas de crédito, e a Circular 3.502, de 2010, que 
trata dos procedimentos a serem por elas observados para instrução de 
processos. 

- outras informações:  

- "Cooperativas de Crédito - História da evolução normativa no Brasil"; 
http://www.bcb.gov.br/htms/public/microcredito/livro_cooperativas_credito.pdf 

- "Microfinanças - O Papel do BCB e a Importância do Cooperativismo de 
Crédito". 
http://www.bcb.gov.br/htms/public/microcredito/livro_microfinan%E7as_2007_in
ternet.pdf 
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Correspondentes no País (lotéricas, banco 
postal e outros) 

1. O que são os correspondentes no País?  

Os correspondentes são empresas, integrantes ou não do Sistema Financeiro 
Nacional, contratadas por instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas pelo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços de 
atendimento aos clientes e usuários dessas instituições. Entre os 
correspondentes mais conhecidos encontram-se as lotéricas e o banco postal. 

2. Que serviços os correspondentes podem oferecer?  

Depende do que tiver sido contratado com a instituição financeira. A 
regulamentação permite oferecer os serviços listados abaixo: 

a. recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de 
depósitos à vista, a prazo e de poupança mantidas pela instituição 
contratante; 

b. realização de recebimentos, pagamentos e transferências 
eletrônicas visando à movimentação de contas de depósitos de 
titularidade de clientes mantidas pela instituição contratante; 

c. recebimentos e pagamentos de qualquer natureza, e outras 
atividades decorrentes de contratos e convênios de prestação de 
serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros (água, 
luz, telefone, etc); 

d. execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por 
intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e 
usuários; 

e. recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações 
de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição 
contratante; 

f. recebimentos e pagamentos relacionados a letras de câmbio de 
aceite da instituição contratante; 

g. recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de 
cartões de crédito de responsabilidade da instituição contratante; 

h. serviços complementares de coleta de informações cadastrais e de 
documentação, bem como controle e processamento de dados; 

i. realização de operações de câmbio de responsabilidade da 
instituição contratante, relativamente a: 

o i.1. compra e venda de moeda estrangeira em espécie, 
cheque ou cheque de viagem limitada ao valor equivalente a 
US$ 3 mil dólares dos Estados Unidos;  

o i.2. execução ativa ou passiva de ordem de pagamento 
relativa a transferência unilateral do ou para o exterior 
limitada ao valor equivalente a US$ 3 mil dólares dos 
Estados Unidos; e 

o i.3. recepção e encaminhamento de propostas de operações 
de câmbio. 
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3. Para ser correspondente, precisa ter autorização  do Banco Central?  

Não. A contratação de empresa para a prestação dos serviços acima referidos 
deve ser objeto de comunicação ao Banco Central do Brasil. 

4. O correspondente pode utilizar a expressão "banc o" em seu nome?  

Dentro do sistema financeiro, o uso da palavra "banco" está restrito aos bancos 
comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento e de desenvolvimento. 
Para empresas não integrantes do sistema financeiro, não há restrição legal ou 
regulamentar ao uso da palavra "banco". Contudo, a instituição contratante 
deve obter autorização do Banco Central para a contratação de empresas que 
utilizarem, em sua denominação social ou no respectivo nome fantasia, o termo 
"banco" ou outros termos característicos das denominações das instituições do 
SFN, bem como suas derivações em língua estrangeira. 

5. De quem é a responsabilidade pelas operações dos  correspondentes?  

A responsabilidade é da instituição que contratou o correspondente. 

Os correspondentes devem informar ao público os telefones dos serviços de 
atendimento e de ouvidoria da instituição financeira contratante, por meio de 
painel visível, mantido nos locais onde seja prestado atendimento aos clientes 
e usuários, e por outras formas, caso necessário para esclarecimento do 
público. 

6. Os correspondentes podem se negar a receber paga mentos de 
"boletos"?  

Em geral, o correspondente contratado para receber contas recebe os mesmos 
boletos e outras contas (água, luz, telefone, impostos) que são recebidos pela 
instituição financeira contratante em suas agências. Porém, nada impede que 
ele seja contratado somente para alguns serviços de recebimento e não para 
todos. No caso geral, até a data do vencimento, os correspondentes são 
obrigados a aceitar o pagamento em dinheiro de "boletos" emitidos pela 
instituição financeira contratante, mas não são obrigados a aceitar pagamentos 
em cheque. Se o "boleto" tiver sido emitido por outra instituição financeira, o 
correspondente também não é obrigado a aceitar o pagamento, dependendo 
do que tiver sido contratado com a instituição financeira. 

7. O que é o Banco Postal?   

O Banco Postal (Serviço Financeiro Postal Especial) caracteriza-se pela 
utilização da rede de atendimento da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT, para a prestação de serviços bancários básicos, em todo o 
território nacional. Os Correios atuam como correspondente de uma instituição 
financeira contratante. 
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8. O correspondente pode cobrar pelos serviços pres tados?   

O correspondente somente pode cobrar dos clientes as tarifas previstas na 
tabela da instituição contratante, elaborada de acordo com a regulamentação 
em vigor. Não pode ser cobrado do cliente qualquer outro valor pelo serviço 
prestado. 

 

Crédito Rural 
1. O que é o Manual de Crédito Rural (MCR)?  

É o documento que consolida os diversos normativos que regulamentam o 
crédito rural no Brasil. O Manual de Crédito Rural pode ser consultado em 
nossa página em “Publicações > Manuais > MCR – Manual de Crédito Rural”. 
Também é possível assinar a publicação. Para mais informações sobre a 
assinatura de nossas publicações impressas, consulte nossa página na 
internet, pelo caminho “Publicações > Assinatura de impressos”. 

2. Quais são os objetivos do crédito rural?  

• estimular os investimentos rurais efetuados pelos produtores ou por suas 
cooperativas;  

• favorecer o oportuno e adequado custeio da produção e a comercialização de 
produtos agropecuários;  

• fortalecer o setor rural;  
• incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando 

ao aumento de produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações 
rurais e à adequada utilização dos recursos naturais;  

• propiciar, pelo crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos 
pequenos produtores, posseiros e arrendatários e trabalhadores rurais;  

• desenvolver atividades florestais e pesqueiras;  
• estimular a geração de renda e o melhor uso da mão-de-obra na agricultura 

familiar.  

3. Que atividades podem ser financiadas pelo crédit o rural?  

• custeio das despesas normais de cada ciclo produtivo;  
• investimento em bens ou serviços cujo aproveitamento se estenda por vários 

ciclos produtivos;  
• comercialização da produção. 

4. Como se classifica o custeio?  

• custeio agrícola;  
• custeio pecuário;  
• custeio de beneficiamento ou industrialização. 
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5. A que pode se destinar o crédito de custeio?  

A despesas normais, tais como: 

• do ciclo produtivo de lavouras periódicas, da entressafra de lavouras 
permanentes ou da extração de produtos vegetais espontâneos ou cultivados, 
incluindo o beneficiamento primário da produção obtida e seu armazenamento 
no imóvel rural ou em cooperativa;  

• de exploração pecuária;  
• de beneficiamento ou industrialização de produtos agropecuários. 

6. Quem pode se utilizar do crédito rural?  

• produtor rural (pessoa física ou jurídica);  
• cooperativa de produtores rurais; e  
• pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtor rural, se dedique a 

uma das seguintes atividades: 

a) pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas; 

b) pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial e embriões; 

c) prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária, em imóveis 
rurais, inclusive para a proteção do solo; 

d) prestação de serviços de inseminação artificial, em imóveis rurais; 

e) exploração de pesca e aquicultura, com fins comerciais; 

f) medição de lavouras; 

g) atividades florestais. 

7. A contratação de assistência técnica é obrigatór ia?  

Cabe ao produtor decidir sobre a necessidade de assistência técnica para 
elaboração de projeto e orientação, salvo quando considerados indispensáveis 
pelo financiador ou quando exigidos em operações com recursos controlados. 

8. Quais são as exigências essenciais para concessã o de crédito rural?  

• idoneidade do tomador;  
• apresentação de orçamento, plano ou projeto, exceto em operações de 

desconto de Nota Promissória Rural ou de Duplicata Rural;  
• oportunidade, suficiência e adequação de recursos;  
• observância de cronograma de utilização e de reembolso;  
• fiscalização pelo financiador;  
• liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas 

associações formais ou informais, ou organizações cooperativas;  
• observância das recomendações e restrições do zoneamento agroecológico e 

do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). 
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9. É necessária a apresentação de garantias para ob tenção de 
financiamento rural? Como é feita a escolha dessas garantias?  

Sim. As garantias são livremente acertadas entre o financiado e o financiador, 
que devem ajustá-las de acordo com a natureza e o prazo do crédito e podem 
se constituir de: 

• penhor agrícola, pecuário, mercantil, florestal ou cedular;  
• alienação fiduciária;  
• hipoteca comum ou cedular;  
• aval ou fiança;  
• seguro rural ou ao amparo do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 

(Proagro);  
• proteção de preço futuro da commodity agropecuária, inclusive por meio de 

penhor de direitos, contratual ou cedular;  
• outras que o Conselho Monetário Nacional admitir. 

10. A que tipo de despesas está sujeito o crédito r ural?  

• remuneração financeira;  
• Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações 

relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF;  
• custo de prestação de serviços;  
• as previstas no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro);  
• sanções pecuniárias;  
• prêmio de seguro rural;  
• prêmios em contratos de opção de venda, do mesmo produto agropecuário 

objeto do financiamento de custeio ou comercialização, em bolsas de 
mercadorias e futuros nacionais, e taxas e emolumentos referentes a essas 
operações de contratos de opção. 

Nenhuma outra despesa pode ser exigida do mutuário, salvo o exato valor de 
gastos efetuados à sua conta pela instituição financeira ou decorrentes de 
expressas disposições legais. 

Relativamente ao IOF, o Decreto 6.306, de 14.12.2007, estabelece alíquota 
zero para as operações de crédito rural, ressalvadas as condições do artigo 8º, 
parágrafo 1º. 

11. Como se classificam os recursos do crédito rura l ?  

Controlados:  

a)os recursos obrigatórios (decorrentes da exigibilidade de depósito à vista); 

b)os oriundos do Tesouro Nacional; 

c)os subvencionados pela União sob a forma de equalização de encargos 
(diferença de encargos financeiros entre os custos de captação da instituição 
financeira e os praticados nas operações de financiamento rural, pagos pelo 
Tesouro Nacional); 
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d)os oriundos da poupança rural, quando aplicados segundo as condições 
definidas para os recursos obrigatórios. 

Não controlados:  todos os demais. 

12. Quais são os limites de financiamento?  

Recursos controlados - Crédito de custeio:  

O montante de crédito de custeio para cada tomador, não-acumulativo, em 
cada safra e em todo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), está sujeito 
aos seguintes limites: 

a) R$ 600 mil - para algodão, frutas ou milho, ou para lavouras irrigadas de 
arroz, feijão, mandioca, soja, sorgo ou trigo; 

b) R$ 450 mil - para amendoim ou café ou para lavouras não irrigadas de arroz, 
feijão, mandioca, soja, sorgo, ou trigo, sendo que, para o café, consideram-se 
neste limite os valores de financiamentos tomados pelo mutuário na mesma 
safra com recursos do Funcafé destinados a tratos culturais e colheita; 

c) R$ 250 mil - para cana-de-açúcar, pecuária bovina e bubalina leiteira ou de 
corte, e para avicultura e suinocultura exploradas em sistemas que não o de 
parceria; 

d) R$ 170 mil - quando destinado às outras operações de custeio agrícola ou 
pecuário. 

Recursos controlados - Empréstimos do Governo Feder al (EGF):  

O montante de EGF para cada tomador, não-acumulativo, em cada safra e em 
todo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), está sujeito aos seguintes 
limites: 

a) R$ 600 mil - para algodão, uva ou milho; 

b) R$ 450 mil - para amendoim, arroz, café, feijão, mandioca, soja, sorgo ou 
trigo; 

c) R$ 250 mil - para leite; 

d) R$ 170 mil - quando destinados a outras operações de EGF. 

Recursos não controlados:  

São livremente pactuados entre as partes. 
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13. Quais são as taxas efetivas de juros segundo a origem dos recursos 
aplicados?  

• recursos obrigatórios: 6,75% a. a., exceto para o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf (ver módulo específico);  

• recursos das Operações Oficiais de Crédito: a serem fixadas por ocasião da 
divulgação da respectiva linha de crédito;  

• recursos equalizados pelo Tesouro Nacional (aplicados com a subvenção da 
União sob a forma de equalização de encargos financeiros): de acordo com o 
que for definido para cada programa pelo Conselho Monetário Nacional (ver 
detalhamento dos programas no MCR 13);  

• recursos não controlados: livremente pactuadas entre as partes. 

14. Como obter financiamentos ao amparo dos Program as com recursos 
equalizados pelo Tesouro Nacional junto ao Banco Na cional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)?  

Por meio dos agentes financeiros credenciados pelo BNDES. 

15. Como pode ser liberado o crédito rural?  

De uma só vez ou em parcelas, em dinheiro ou em conta de depósitos, de 
acordo com as necessidades do empreendimento, devendo sua utilização 
obedecer a cronograma de aquisições e serviços. 

16. Como deve ser pago o crédito rural?  

De uma vez só ou em parcelas, segundo os ciclos das explorações 
financiadas. O prazo e o cronograma de reembolso devem ser estabelecidos 
em função da capacidade de pagamento, de maneira que os vencimentos 
coincidam com as épocas normais de obtenção dos rendimentos da atividade 
assistida. 

17. A instituição financeira é obrigada a fiscaliza r a aplicação do valor 
financiado?  

Sim. A instituição financeira deve obrigatoriamente fiscalizar, sendo-lhe 
facultada a realização de fiscalização por amostragem em créditos de até R$ 
170 mil. Essa amostragem consiste na obrigatoriedade de fiscalizar, 
diretamente, pelo menos 10% dos créditos deferidos em cada agência nos 
últimos 12 meses. 

18. Quando deve ser realizada a fiscalização do cré dito rural?  

Deve ser efetuada nos seguintes momentos: 

• crédito de custeio agrícola: antes da época prevista para colheita;  
• Empréstimo do Governo Federal (EGF): no curso da operação;  
• crédito de custeio pecuário: pelo menos uma vez no curso da operação, em 

época que seja possível verificar sua correta aplicação;  
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• crédito de investimento para construções, reformas ou ampliações de 
benfeitorias: até a conclusão do cronograma de execução, previsto no projeto;  

• demais financiamentos: até 60 (sessenta) dias após cada utilização, para 
comprovar a realização das obras, serviços ou aquisições. 

Cabe ao fiscal verificar a correta aplicação dos recursos orçamentários, o 
desenvolvimento das atividades financiadas e a situação das garantias, se 
houver. 

19. Quais são os instrumentos utilizados para a for malização do crédito 
rural?  

De acordo com o Decreto-Lei 167, de 14.02.1967, a formalização do crédito 
rural pode ser realizado por meio dos seguintes títulos: 

• Cédula Rural Pignoratícia (CRP);  
• Cédula Rural Hipotecária (CRH);  
• Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH);  
• Nota de Crédito Rural (NCR). 

Faculta-se a formalização do crédito rural por meio de contrato, no caso de 
peculiaridades insuscetíveis de adequação aos títulos acima mencionados. 

A Cédula de Crédito Bancário (CCB), nos termos da Lei 10.931, de 02.08.2004, 
é um instrumento para formalização de crédito de qualquer modalidade, 
também admitido no crédito rural, conforme esclarecimento divulgado na Carta-
Circular 3.203, de 30.08.2005. 

20. O que são esses títulos de crédito?  

São promessas de pagamento sem ou com garantia real cedularmente 
constituída, isto é, no próprio título, dispensando documento à parte. A garantia 
pode ser ofertada pelo próprio financiado, ou por um terceiro. Embora seja 
considerada um título civil, é evidente sua comercialidade, por sujeitar-se à 
disciplina do direito cambiário. 

21. O que é Nota Promissória Rural?  

Título de crédito, utilizado nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola, 
extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou 
por suas cooperativas; nos recebimentos, pelas cooperativas, de produtos da 
mesma natureza entregues pelos seus cooperados, e nas entregas de bens de 
produção ou de consumo, feitas pelas cooperativas aos seus associados. O 
devedor é, geralmente, pessoa física. 

22. O que é Duplicata Rural?  

Nas vendas a prazo de quaisquer bens de natureza agrícola, extrativa ou 
pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas 
cooperativas, poderá ser utilizada também, como título do crédito, a duplicata 
rural. Emitida a duplicata rural pelo vendedor, este ficará obrigado a entregá-la 
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ou a remetê-la ao comprador, que a devolverá depois de assiná-la. O devedor 
é, geralmente, pessoa jurídica. 

23. Segundo a natureza das garantias como devem ser  utilizados os 
títulos de crédito rural?  

Com garantia real:  

• penhor: Cédula Rural Pignoratícia;  
• hipoteca: Cédula Rural Hipotecária;  
• penhor e hipoteca: Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. 

Sem garantia real:  

• Nota de Crédito Rural. 

24. Quando o título de crédito rural adquire eficác ia contra terceiros?  

Apesar de a cédula rural valer entre as partes desde a emissão, ela só adquire 
eficácia contra terceiros depois de registrada no Cartório de Registro de 
Imóveis competente. 

 

Custo Efetivo Total (CET) 
1. O que é Custo Efetivo Total (CET) de uma operaçã o?  

Custo Efetivo Total (CET) corresponde a todos os encargos e despesas 
incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, 
contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de 
pequeno porte. 

2. Quem deve informar o CET? Quando deve ser inform ado?  

O CET deve ser informado pelas instituições financeiras e pelas sociedades de 
arrendamento mercantil antes da contratação de operações de crédito e de 
arrendamento mercantil e também em qualquer outro momento, a pedido do 
cliente. 

O CET também deve constar dos informes publicitários das instituições quando 
forem veiculadas ofertas específicas (com divulgação da taxa de juros cobrada, 
do valor das prestações, etc). 

3. Como é calculado o CET?  

O CET deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos 
os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não 
apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras 
despesas cobradas do cliente.  
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Por exemplo, suponha um financiamento nas seguintes condições: 

�  Valor Financiado - R$ 1.000,00  

�  Taxa de juros - 12% ao ano ou 0,95% ao mês  

�  Prazo da operação - 5 meses  

�  Prestação mensal - R$ 205,73  

Além desses dados, considere também a hipótese de pagamento à vista (sem 
inclusão no valor financiado), dos seguintes valores: 

�  Tarifa de confecção de cadastro para início de relacionamento - R$ 50,00  

�  IOF - R$ 10,00  

De acordo com a fórmula da Resolução CMN 3.517, de 2007, o FCo (valor do 
crédito concedido) e o FCj (valores cobrados pela instituição), seriam os 
seguintes: 

�  FCo = R$ 940,00  

�  FCj = R$ 205,73  

Considerando as prestações pagas a períodos fixos, e utilizando as fórmulas 
de matemática financeira (por meio de uma planilha de cálculo eletrônica ou 
calculadora científica), o cálculo do CET ficaria assim: 
  

 

CET = 43,93% ao ano ou 3,08% ao mês. 

Saiba mais sobre o cálculo do CET, consultando a Resolução CMN 3.517, de 
2007. 

 

4. Qual a utilidade do CET?  

Conhecendo previamente o custo total da operação de crédito, fica mais fácil 
para o cliente comparar as diferentes ofertas de crédito feitas pelas instituições 
do mercado, o que gera maior concorrência entre essas instituições.  
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Empréstimos consignados 
1. O que é empréstimo consignado?  

É uma modalidade de empréstimo em que o desconto da prestação é feito 
diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do 
contratante. A consignação em folha de pagamento ou de benefício depende 
de autorização prévia e expressa do cliente para a instituição financeira. 

2. Qual o papel do Banco Central no disciplinamento  da concessão de 
empréstimos consignados?  

O único normativo editado pelo Banco Central que trata especificamente de 
empréstimos consignados é a Circular 3.522, de 2011. Esse normativo veda às 
instituições financeiras a celebração de convênios, contratos ou acordos que 
impeçam o acesso de clientes a operações de crédito ofertadas por outras 
instituições. 

3. No caso de aposentados e pensionistas, o emprést imo consignado só 
pode ser contratado no banco onde se recebe o benef ício previdenciário?  

Dúvidas sobre empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do 
INSS devem ser encaminhadas ao próprio Instituto Nacional do Seguro Social. 

Na página do Ministério da Previdência Social é possível obter diversas 
informações sobre empréstimo consignado, inclusive com relação à taxa de 
juros praticada pelas instituições financeiras. 

4. Que cuidados devem ser tomados antes de se contr atar um 
empréstimo?  

Alguns cuidados devem ser adotados sempre que se fizer qualquer operação 
bancária. Esses mesmos cuidados devem ser tomados antes da contratação 
de um empréstimo consignado.  

• Não se deve nunca fornecer o cartão magnético ou senha do banco a terceiros. 
• Não é prudente contratar empréstimos sem pesquisar as taxas de juros e 

condições oferecidas por outras instituições. 
• É fundamental saber se a instituição financeira está autorizada a funcionar pelo 

Banco Central e, no caso dos empréstimos consignados para aposentados e 
pensionistas do INSS, se a instituição está conveniada com o INSS. 

• Não se deve aceitar a intermediação de pessoas com promessas de acelerar o 
crédito. 

• O interessado em contratar um empréstimo consignado deve lembrar que esse 
tipo de operação representa dívidas que poderão afetar a administração da 
renda pessoal e familiar futura, em razão do comprometimento mensal dos 
benefícios com o pagamento do empréstimo. 

Veja também as perguntas mais frequentes sobre empréstimos e 
financiamentos. 
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Empréstimos e financiamentos 
1. O que é empréstimo bancário?  

É um contrato entre o cliente e a instituição financeira pelo qual ele recebe uma 
quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado, acrescida 
dos juros acertados. Os recursos obtidos no empréstimo não têm destinação 
específica. 

2. O que é financiamento?  

É também um contrato entre o cliente e a instituição financeira, mas com 
destinação específica, como, por exemplo, a aquisição de veículo ou de bem 
imóvel. 

3. Arrendamento mercantil ( leasing) e financiamento são sinônimos?  

Não. Veja a pergunta nº 2 em Arrendamento mercantil (leasing). 

4. O banco é obrigado a me conceder empréstimo ou f inanciamento?  

Não. Cada instituição financeira pode estabelecer critérios próprios para a 
concessão. 

5. Empréstimos e financiamentos podem ser quitados antecipadamente?  

Sim, as normas do Conselho Monetário Nacional garantem ao cliente o direito 
à liquidação antecipada com redução proporcional dos juros. As instituições 
financeiras devem informar as condições para essa antecipação. 

Saiba mais sobre liquidação antecipada de empréstimos e financiamentos. 

6. Existe algum limite para as taxas de juros cobra das pelas instituições 
financeiras?  

Não. As taxas de juros são aquelas praticadas no mercado, variando de 
instituição para instituição.  

Saiba mais sobre as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras. 

7. O que é Custo Efetivo Total (CET)?  

O Custo Efetivo Total (CET) representa o custo total de uma operação de 
empréstimo ou de financiamento e deve ser informado ao cliente pela 
instituição financeira. O CET deve ser expresso na forma de taxa percentual 
anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações. 

Saiba mais sobre o CET , e conheça também o inteiro teor da Resolução CMN 
3.517, de 2007 , que regulamenta o CET. 
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Fundo Garantidor de Créditos (FGC) 
1. O que é o FGC ?  

É uma entidade privada, sem fins lucrativos, que administra um mecanismo de 
proteção aos correntistas, poupadores e investidores, que permite recuperar os 
depósitos ou créditos mantidos em instituição financeira, em caso de falência 
ou de sua liquidação. São as instituições financeiras que contribuem com uma 
porcentagem dos depósitos para a manutenção do FGC. 

2. Quais dos meus créditos são garantidos pelo FGC - Fundo Garantidor 
de Créditos?  

São garantidos: 

- depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio; 
- depósitos em contas-correntes de depósito para investimento; 
- depósitos de poupança; 
- depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado (CDB/RDB); 
- depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheque destinadas ao 
registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de 
pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares; 
- letras de câmbio; 
- letras imobiliárias; 
- letras hipotecárias;  
- letras de crédito imobiliário. 

3. Qual o valor máximo garantido pelo FGC?  

O valor máximo, por conglomerado financeiro, é de R$ 70.000,00 por 
depositante ou aplicador, independentemente do valor total e da distribuição 
em diferentes formas de depósito e aplicação. 

4. Quando os titulares do crédito são cônjuges, qua l o valor a que cada 
um tem direito?  

Os cônjuges são considerados pessoas distintas, seja qual for o regime de 
bens do casamento, ou seja, cada um receberá até o valor máximo de R$ 
70.000,00. 

5. Por que o dinheiro que eu aplico em fundo de inv estimento financeiro 
não tem garantia do FGC?  

O patrimônio dos bancos não se confunde com o patrimônio dos fundos de 
investimento financeiro que eles administram. Por isso, quando o banco 
enfrenta problemas, os aplicadores nos fundos podem fazer assembléias e 
mudar a administração do fundo para outra instituição. Assim, é desnecessária 
a cobertura dos recursos dos fundos pelo FGC, pois esses recursos não 
costumam ser atingidos por eventuais dificuldades das instituições. 
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Liquidação antecipada 
1. Como funciona a liquidação antecipada de uma dív ida com um banco?  

A liquidação antecipada pode ser feita com a utilização de recursos próprios ou 
por transferência de recursos a partir de outro banco. 

Clientes que tenham tomado empréstimos de bancos podem solicitar a 
liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, com redução 
proporcional dos juros. O banco deve conceder desconto pela antecipação do 
pagamento, de acordo com o prazo de antecipação das parcelas. 

2. A liquidação antecipada com redução proporcional  de juros aplica-se 
apenas a dívidas com bancos?  

Não. Podem ser liquidadas antecipadamente, com redução proporcional do 
saldo devedor, dívidas caracterizadas como operações de crédito ou de 
arrendamento mercantil contratadas com bancos, cooperativas de crédito, 
outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central, exceto administradoras de consórcios.  

3. A liquidação antecipada com redução proporcional  dos juros aplica-se 
a consórcios?  

Não. Consórcios são uma forma de aquisição de bens e serviços sem 
pagamento de juros (exceto juros moratórios, no caso de prestações em 
atraso). Assim, não é possível a redução proporcional de juros, pois não há 
juros em operações de consórcios. 

A liquidação antecipada, com quitação total do saldo devedor, é possível 
apenas para o consorciado contemplado que tenha utilizado o crédito. As 
condições para a antecipação têm que estar definidas no contrato. Nesse caso, 
o consorciado encerra sua participação no grupo, com a consequente liberação 
das garantias oferecidas, se for o caso. 

O contrato também pode prever a possibilidade de antecipação do pagamento 
por consorciado não contemplado. A antecipação pode ser válida para o 
pagamento de todas ou de parte das parcelas a vencer. Nesse caso, o 
consorciado não encerra sua participação no grupo e permanece sujeito ao 
pagamento de eventuais diferenças de prestações. 

Veja também a pergunta nº 19 em Consórcios - grupos formados até 5.2.2009 
e a pergunta nº 13 em Consórcios - grupos formados a partir de 6.2.2009. 

4. Pode ser feita a liquidação antecipada de contra tos de arrendamento 
mercantil (leasing)?  

Sim, contanto que a liquidação antecipada seja feita após decorridos os prazos 
mínimos para caracterização de uma operação de arrendamento mercantil, 
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descritos no artigo 8º do Regulamento anexo à Resolução CMN 2.309, de 
1996. Se a liquidação for feita antes desses prazos mínimos, a operação perde 
as características de arrendamento mercantil e passa a ser enquadrada como 
operação de compra e venda a prestação, o que pode acarretar custos 
adicionais para o cliente.  

A liquidação antecipada pode ser feita por meio da transferência de recursos 
recebidos de outra instituição, conforme previsto na Resolução CMN 3.401, de 
2006, alterada pela Resolução CMN 3.516, de 2007. O direito à opção pela 
compra do bem só é adquirido ao final do prazo de arrendamento. Nesse caso, 
no momento da transferência de recursos, o bem passa da propriedade da 
arrendadora original para a propriedade da nova arrendadora. 

O contrato de arrendamento mercantil também pode ser liquidado 
antecipadamente com recursos próprios do cliente, desde que sejam 
observados os prazos mínimos e que haja previsão contratual.  

Saiba mais sobre arrendamento mercantil. 

5. Uma dívida pode ser quitada com recursos transfe ridos por outra 
instituição?  

Sim. As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil 
devem garantir a quitação antecipada de contratos de operações de crédito e 
de arrendamento mercantil, mediante o recebimento de recursos transferidos 
por outra instituição da mesma espécie da instituição com a qual foi contratada 
a dívida original. 

A instituição que originalmente realizou a operação de crédito ou de 
arrendamento mercantil recebe recursos suficientes da nova instituição para 
garantir a quitação antecipada do contrato. Os custos dessa operação de 
transferência de recursos não podem ser repassados ao cliente, nem sob a 
forma de tarifa. Entretanto, para operações contratadas antes de 10.12.2007, 
pode ser cobrada tarifa pela liquidação antecipada, se estiver regularmente 
estabelecida em contrato. 

No caso dos contratos firmados a partir de 10.12.2007, o valor presente dos 
pagamentos previstos para fins de amortização ou de liquidação antecipada da 
operação deve ser calculado nos termos da Resolução CMN 3.516, de 2007. 

Saiba mais sobre a transferência de recursos para quitação de dívidas 
consultando a Resolução CMN 3.401, de 2006, alterada pela Resolução CMN 
3.516, de 2007. 

6. É vantajoso para o cliente quitar uma dívida com  recursos transferidos 
por outra instituição?  

No caso de transferência de operação de crédito ou de arrendamento mercantil 
de uma instituição para outra, é necessário que o cliente verifique bem quais 
são as condições do novo contrato, com relação a número de prestações, 
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taxas de juros, tarifas, para que essa transferência lhe seja realmente 
vantajosa. 

7. Como saber o valor do saldo devedor na data da l iquidação 
antecipada?  

A instituição que originalmente realizou a operação de crédito ou de 
arrendamento mercantil deve obrigatoriamente informar ao cliente, sempre que 
lhe for solicitado, o valor do saldo devedor para quitação antecipada. 

A instituição também deve prestar os esclarecimentos solicitados pelo cliente e 
fornecer-lhe planilha de cálculo que possibilite, de forma simples e clara, a 
conferência da evolução da dívida, de acordo com as regras previstas no 
contrato assinado entre as partes. 

Também é obrigação da instituição fornecer ao cliente, quando da formalização 
da operação, assim como mediante solicitação posterior, cópia do contrato 
firmado entre as partes. 

No caso dos contratos firmados a partir de 10.12.2007, o valor presente dos 
pagamentos previstos para fins de amortização ou de liquidação antecipada da 
operação deve ser calculado nos termos da Resolução CMN 3.516, de 2007. 

8. As condições de concessão do novo crédito para a mortizar ou quitar a 
operação original são negociadas entre as duas inst ituições?  

Não. As condições da nova operação devem ser negociadas entre o próprio 
cliente e a instituição que lhe concederá o novo crédito, a qual efetivará a 
transferência para a amortização ou quitação. Entretanto, a transferência dos 
recursos para a instituição originalmente credora será feita direta e 
exclusivamente pela instituição com a qual o novo contrato será firmado. 

9. Podem ser cobradas tarifas para a transferência de operações de 
crédito ou de arrendamento mercantil de uma institu ição para outra?  

Não. É vedada a cobrança de tarifas relativas aos custos da transferência de 
recursos de uma instituição para outra, para fins de quitação antecipada de 
contratos de operações de crédito e de arrendamento mercantil. 

10. Podem ser cobradas tarifas pela liquidação ante cipada?  

Para as operações de crédito e de arrendamento mercantil contratadas antes 
de 10.12.2007 (data da publicação da Resolução CMN 3.516, de 2007), podem 
ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em que for 
efetivada a liquidação, contanto que a cobrança dessa tarifa esteja prevista no 
contrato. Além disso, no caso de operações contratadas entre 8.9.2006 e 
9.12.2007, para que seja cobrada a tarifa pela liquidação antecipada, deve 
constar do contrato o valor máximo, em reais, da tarifa, que deve ser estipulada 
de acordo com o parágrafo único do artigo 2º da Resolução CMN 3.401, de 
2006. 
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Para os contratos assinados a partir de 10.12.2007, é proibida a cobrança de 
tarifa por liquidação antecipada. 

 

Moeda de R$ 1,00 
  

   Em razão de boatos que circulam especialmente no Rio de Janeiro e em 
Fortaleza, o Banco Central esclarece que não há fundamento nas informações 
de que estaria recomprando moedas de 1 real com a figura de Juscelino 
Kubitschek e do prédio do Banco Central. Assim como as demais moedas 
bimetálicas de 1 real, as moedas com a figura de Juscelino Kubitschek e do 
prédio do Banco Central permanecem normalmente em circulação e valem o 
correspondente a seu valor de face, ou seja 1 real. O Banco Central somente 
recebe moedas que estejam danificadas, com suspeição de legitimidade ou em 
processo de recolhimento (perda de poder liberatório). 

 

1. O Banco Central está recomprando por um valor ma ior a moeda de 
R$1,00 com a imagem de Juscelino Kubitschek ou do p rédio do Banco 
Central no verso?  

Não. As moedas bimetálicas (com anel dourado exterior e interior prateado) de 
R$1,00 que têm no verso a figura de Juscelino Kubitschek, do prédio do Banco 
Central, da efígie da República ou a figura comemorativa do cinqüentenário da 
Declaração dos Direitos Humanos valem o correspondente a seu valor de face, 
ou seja 1 real. 

2. Existe alguma diferença entre a moeda de R$1,00 com a imagem da 
efígie da República no verso e as outras?  

Em termos de valor de circulação não. As moedas que têm no verso a figura de 
Juscelino Kubitschek, do prédio do Banco Central ou a figura comemorativa do 
cinqüentenário da Declaração dos Direitos Humanos são versões 
comemorativas da moeda de R$1,00. São moedas comuns e valem somente o 
valor indicado na própria moeda (valor de face), ou seja 1 real. 

3. Existem moedas de R$1,00 com valor diferente de seu valor de face?  

Não. Todas as moedas de R$1,00 atualmente em circulação têm o valor 
indicado na própria moeda, ou seja 1 real. 
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4. Existem outras moedas com valor diferente do val or indicado na 
própria moeda?  

Sim. Existem moedas comemorativas com valor de face de dois, três, quatro e 
cinco reais, feitas em materiais nobres, como ouro e prata, cujo preço de venda 
é diferente do valor de face indicado na própria moeda.  

Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - Pronaf 

1. O que é o Pronaf?  

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 
destina-se ao apoio financeiro das atividades agropecuárias e não 
agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do 
produtor rural e de sua família. 

Entende-se por atividades não agropecuárias os serviços relacionados com 
turismo rural, produção artesanal, agronegócio familiar e outras prestações de 
serviços no meio rural, que sejam compatíveis com a natureza da exploração 
rural e com o melhor emprego da mão de obra familiar. 

2. Quem são os beneficiários do Pronaf?  

São beneficiários do Pronaf as pessoas que compõem as unidades familiares 
de produção rural e que comprovem seu enquadramento, mediante 
apresentação da Declaração de Aptidão ao Programa (DAP), em um dos 
seguintes grupos: 

I - Grupo "A"  

Agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) ou beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) 
que não foram contemplados com operação de investimento sob a égide do 
Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária (Procera) ou que ainda 
não foram contemplados com o limite do crédito de investimento para 
estruturação no âmbito do Pronaf; 

Também estão incluídos no Grupo "A" os agricultores familiares reassentados 
em função da construção de barragens para aproveitamento hidroelétrico e 
abastecimento de água em projetos de reassentamento, desde que observado 
o disposto na Lei 4.504, de 1964, especialmente em seus artigos 60 e 61, bem 
como no art. 5º, caput e incisos II, III e IV, do Decreto 3.991, de 2001. 

II - Grupo "B"  

Agricultores familiares que atendam cumulativamente as seguintes condições: 
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a) explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário 
ou parceiro; 

b) residam na propriedade ou em local próximo; 

c) não disponham, a qualquer título, de área superior a quatro módulos fiscais, 
quantificados segundo a legislação em vigor; 

d) obtenham, no mínimo, 30% da renda familiar da exploração agropecuária e 
não agropecuária do estabelecimento; 

e) tenham o trabalho familiar como base na exploração do estabelecimento; 

f) tenham obtido renda bruta familiar nos últimos doze meses que antecedem a 
solicitação da DAP, incluída a renda proveniente de atividades desenvolvidas 
no estabelecimento e fora dele, por qualquer componente da família, de até 
R$6 mil, excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários 
decorrentes de atividades rurais. 

III - Grupo "A/C"  

Agricultores familiares assentados pelo PNRA ou beneficiários do PNCF que: 

a) apresentem DAP para o Grupo "A/C", fornecida pelo Incra para os 
beneficiários do PNRA ou pela Unidade Técnica Estadual ou Regional 
(UTE/UTR) para os beneficiados pelo PNCF; 

b) já tenham contratado a primeira operação no Grupo "A"; 

c) não tenham contraído financiamento de custeio, exceto no Grupo "A/C". 

IV - Agricultores familiares que:  

a) explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 
arrendatário, parceiro ou concessionário do PNRA; 

b) residam na propriedade ou em local próximo; 

c) não disponham, a qualquer título, de área superior a quatro módulos fiscais, 
quantificados segundo a legislação em vigor; 

d) obtenham, no mínimo, 70% da renda familiar da exploração agropecuária e 
não agropecuária do estabelecimento; 

e) tenham o trabalho familiar como predominante na exploração do 
estabelecimento, utilizando apenas eventualmente o trabalho assalariado, de 
acordo com as exigências sazonais da atividade agropecuária, podendo manter 
até dois empregados permanentes; 
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f) tenham obtido renda bruta familiar nos últimos doze meses que antecedem a 
solicitação da DAP acima de R$6 mil e até R$110 mil, incluída a renda 
proveniente de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora dele, por 
qualquer componente da família, excluídos os benefícios sociais e os proventos 
previdenciários decorrentes de atividades rurais. 

V – Demais beneficiários  

São também beneficiários e se enquadram como agricultores familiares do 
Pronaf, exceto nos grupos "A" e "A/C", desde que tenham obtido renda bruta 
familiar nos últimos doze meses que antecedem a solicitação da DAP de até 
R$110 mil, incluída a renda proveniente de atividades desenvolvidas no 
estabelecimento e fora dele, por qualquer componente da família, excluídos os 
benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de atividades 
rurais e não mantenham mais que dois empregados permanentes: 

a) pescadores artesanais que se dediquem à pesca artesanal, com fins 
comerciais, explorando a atividade como autônomos, com meios de produção 
próprios ou em regime de parceria com outros pescadores igualmente 
artesanais; 

b) extrativistas que se dediquem à exploração extrativista ecologicamente 
sustentável; 

c) silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o 
manejo sustentável daqueles ambientes; 

d) aquicultores, maricultores e piscicultores que se dediquem ao cultivo de 
organismos que tenham na água seu normal ou mais frequente meio de vida e 
que explorem área não superior a dois hectares de lâmina d'água ou ocupem 
até 500 m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se 
efetivar em tanque-rede; 

e) comunidades quilombolas que pratiquem atividades produtivas agrícolas 
e/ou não agrícolas e de beneficiamento e comercialização de produtos; 

f) povos indígenas que pratiquem atividades produtivas agrícolas e/ou não 
agrícolas e de beneficiamento e comercialização de seus produtos; 

g) agricultores familiares que se dediquem à criação ou ao manejo de animais 
silvestres para fins comerciais, conforme legislação vigente. 

Obs. A Lei 11.326, de 2006, estabelece as diretrizes para a formulação da 
Política da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, e o seu 
artigo 3º define quem é considerado agricultor familiar e empreendedor familiar 
rural. 
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3. Quem deve fornecer a Declaração de Aptidão ao Pr onaf?  

A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) deve ser prestada por agentes 
credenciados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e será 
elaborada: 

a) para a unidade familiar de produção, prevalecendo para todos os 
membros da família que habitem a mesma residência e explorem as 
mesmas áreas de terra; 

b) segundo normas estabelecidas pelo MDA. 

4. A que pode se destinar o crédito do Pronaf?  

Os créditos podem destinar-se a: 

a) custeio: financiamento das atividades agropecuárias, não agropecuárias e 
de beneficiamento ou industrialização de produção própria ou de agricultores 
familiares enquadrados no Pronaf, exceto para aqueles classificados nos 
Grupos "A" ou "B", de acordo com projetos específicos ou propostas de 
financiamento; 

b) investimento: financiamento da implantação, ampliação ou modernização da 
infraestrutura de produção e serviços agropecuários ou não agropecuários, no 
estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, de acordo 
com projetos específicos; 

c) créditos de custeio para agroindústrias familiares e para integralização de 
cotas-partes dos agricultores familiares filiados a cooperativas de produção de 
produtores rurais. 

5. Como podem ser concedidos os créditos do Pronaf?  

Os créditos podem ser concedidos de forma individual ou coletiva (quando 
formalizados com grupo de produtores, para finalidades coletivas). 

6. É necessária a apresentação de garantias para ob tenção de 
financiamento do Pronaf? Como é feita a escolha des sas garantias?  

Sim. A escolha das garantias é de livre convenção entre o financiado e o 
financiador, que devem ajustá-las de acordo com a natureza e o prazo do 
crédito. 

Ressalte-se que, na concessão de crédito a beneficiários dos Grupos "A", "A/C" 
e "B" e nas linhas Pronaf Jovem, Pronaf Semi-Árido e Pronaf Floresta, de que 
tratam as Seções do Manual de Crédito Rural - MCR 10-10, 10-8 e 10-7, 
quando as operações forem realizadas com risco da União ou dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do 
Centro-Oeste (FCO), deve ser exigida apenas a garantia pessoal do 
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proponente, sendo admitido o uso de contratos coletivos quando os 
agricultores manifestarem formalmente, por escrito, essa intenção. 

7. É necessário registrar em cartório o contrato de  arrendamento ou de 
similar entre o proprietário da terra e o beneficiá rio do crédito do Pronaf?  

A documentação pertinente à relação contratual entre o proprietário da terra e o 
beneficiário do crédito não está sujeita à exigência de registro em cartório, 
ficando dispensada para os posseiros sempre que a condição de posse da 
terra estiver registrada na "Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)". 

8.Qual o caso em que é vedada a concessão de crédit o do Pronaf?  

É vedada a concessão de crédito ao amparo do Pronaf relacionado com a 
produção de fumo desenvolvida em regime de parceria ou integração com 
indústrias fumageiras, ressalvado que pode ser concedido financiamento de 
investimento a produtores de fumo que desenvolvem a atividade em regime de 
parceria ou integração com agroindústrias, desde que:  

I - o investimento não se destine exclusivamente à cultura do fumo e seja 
utilizado em outras atividades que fomentem a diversificação de explorações, 
culturas e/ou criações e a reconversão da unidade familiar; 

II - no cálculo da capacidade de pagamento, especificado em projeto técnico, 
fique comprovado que, no mínimo, 20% da receita gerada pela unidade de 
produção tenha origem em outras atividades que não o fumo. 

9.Quais são os limites e taxas de juros do crédito de custeio?  

a) taxa efetiva de juros de 1,5% a.a. para uma ou mais operações que, 
somadas, atinjam valor de até R$10 mil por mutuário em cada safra; 

b) taxa efetiva de juros de 3% a.a. para uma ou mais operações que, somadas, 
atinjam valor acima de R$10 mil até R$20 mil por mutuário em cada safra; 

c) taxa efetiva de juros de 4,5% a.a. para uma ou mais operações que, 
somadas, atinjam valor acima de R$20 mil até R$50 mil por mutuário em cada 
safra; 

d) o mutuário poderá contratar nova operação de custeio na mesma safra 
desde que o crédito se destine a lavoura diferente da anteriormente financiada, 
e que cada novo financiamento tenha os encargos previstos na alínea 
correspondente à soma dos valores contratados nas operações anteriores com 
os valores da nova proposta de crédito; 

e) para operações coletivas, observado o disposto nas alíneas anteriores, a 
taxa efetiva de juros será determinada:  

I - pelo valor individual obtido pelo critério de proporcionalidade de participação, 
no caso de operações coletivas; 
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II - computando-se o respectivo valor do inciso I para enquadramento das 
operações nas alíneas anteriores. 

10. Qual o prazo para reembolso?  

Os créditos de custeio sujeitam-se aos seguintes prazos de reembolso: 

a) custeio agrícola: até três anos para as culturas de açafrão e palmeira real 
(palmito) e de dois anos para as demais culturas, observado o ciclo de cada 
empreendimento; 

b) custeio pecuário: até um ano;  

c) custeio para agroindústria: até um ano. 

11.Quais as condições básicas para concessão dos cr éditos de 
investimento?  

Os créditos de investimento devem ser concedidos mediante apresentação de 
projeto técnico, o qual poderá ser substituído, a critério da instituição financeira, 
por proposta simplificada de crédito, desde que as inversões programadas 
envolvam técnicas simples e bem assimiladas pelos agricultores da região ou 
se trate de crédito destinado à ampliação dos investimentos já financiados. 

Os créditos de investimento estão restritos à cobertura de itens relacionados 
com a atividade produtiva ou de serviços e destinados a promover o aumento 
da produtividade e da renda do agricultor familiar ou economia dos custos de 
produção, sendo passível de financiamento a aquisição de equipamentos e 
programas de informática voltados para melhoria da gestão dos 
empreendimentos rurais e das unidades agroindustriais, mediante indicação 
em projeto técnico. 

12.Quais são os limites, taxas de juros e prazos do  crédito de 
investimento?  

a) taxa efetiva de juros de 1% a.a. para uma ou mais operações que, somadas 
ao saldo devedor dos financiamentos "em ser", não excedam R$10 mil por 
mutuário; 

b) taxa efetiva de juros de 2% a.a. para uma ou mais operações que, somadas 
ao saldo devedor dos financiamentos "em ser", superem R$10 mil e não 
excedam R$20 mil por mutuário; 

c) taxa efetiva de juros de 4% a.a. para uma ou mais operações que, somadas 
ao saldo devedor dos financiamentos "em ser", superem R$20 mil e não 
excedam R$50 mil por mutuário; 

d) sempre que o mutuário contratar nova operação de investimento que, 
somada aos saldos devedores dos financiamentos "em ser" nessa finalidade, 
ultrapasse o limite de enquadramento da operação anterior, conforme definido 
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nas alíneas anteriores, o novo financiamento terá os encargos previstos na 
alínea correspondente ao somatório do saldo devedor dos financiamentos "em 
ser" com o valor da nova proposta; 

e) para operações coletivas, a taxa efetiva de juros será de 4% a.a., observado 
que:  

I - o valor individual por agricultor, obtido pelo critério de proporcionalidade de 
participação, fica limitado a R$20 mil, independentemente dos limites definidos 
para outros financiamentos ao amparo do Pronaf (artigo 4º da Resolução CMN 
3.868, de  2010); 

II - o valor por operação fica limitado a R$10 milhões. 

O prazo é de até oito anos, incluídos até três anos de carência. O prazo de 
carência poderá ser ampliado para até cinco anos, quando a atividade assistida 
requerer esse prazo e o projeto técnico ou a proposta de crédito comprovar a 
sua necessidade. 

13. Quais as finalidades dos créditos de investimen to do Pronaf - 
Agroindústria?  

Os créditos ao amparo da Linha de Crédito de Investimento para Agregação de 
Renda à Atividade Rural (Pronaf Agroindústria) tem como finalidade os 
investimentos, inclusive em infraestrutura, que visem o beneficiamento, o 
processamento e a comercialização da produção agropecuária, de produtos 
florestais e do extrativismo, ou de produtos artesanais e a exploração de 
turismo rural, incluindo-se: 

a) implantação de pequenas e médias agroindústrias, isoladas ou em forma de 
rede; 

b) implantação de unidades centrais de apoio gerencial, nos casos de projetos 
de agroindústrias em rede, para a prestação de serviços de controle de 
qualidade do processamento, de marketing, de aquisição, de distribuição e de 
comercialização da produção; 

c) ampliação, recuperação ou modernização de unidades agroindustriais de 
agricultores familiares já instaladas e em funcionamento; 

d) implantação, recuperação, ampliação ou modernização de infraestrutura de 
produção e de serviços agropecuários e não agropecuários, assim como para a 
operacionalização dessas atividades no curto prazo, de acordo com projeto 
específico em que esteja demonstrada a viabilidade técnica, econômica e 
financeira do empreendimento; 

e) capital de giro associado limitado a 35% do financiamento para investimento 
fixo; 

f) integralização de cotas-partes vinculadas ao projeto a ser financiado. 
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14.Quais são as condições básicas  dos créditos de investimento do 
Pronaf - Floresta?  

Os créditos ao amparo da Linha de Crédito de Investimento para Sistemas 
Agroflorestais (Pronaf-Floresta), estão sujeitos às seguintes finalidades, limites 
e encargos financeiros: 

a) finalidades: investimentos em projetos técnicos que demonstrem retorno 
financeiro e capacidade de pagamento suficientes do empreendimento e que 
preencham os requisitos definidos pela Secretaria da Agricultura Familiar do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário para: 

I - sistemas agroflorestais;  

II - exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo e 
manejo florestal, incluindo-se os custos relativos à implantação e manutenção 
do empreendimento; 

III - recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e 
reserva legal e recuperação de áreas degradadas, para o cumprimento de 
legislação ambiental; 

IV - enriquecimento de áreas que já apresentam cobertura florestal 
diversificada, com o plantio de uma ou mais espécies florestais, nativas do 
bioma; 

b) limites por beneficiário, independentemente dos limites definidos para outros 
investimentos ao amparo do Pronaf: 

I - no caso de financiamentos com recursos dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO), 
destinados exclusivamente para projetos de sistemas agroflorestais, exceto 
para beneficiários enquadrados nos Grupos "A", "A/C" e "B": até R$20 mil; 

II - até R$10 mil, ressalvado que os agricultores pertencentes ao Grupo "B" 
podem contratar operações de crédito no Pronaf Floresta e/ou Pronaf Jovem 
e/ou Pronaf Semi-Árido, de que tratam a Seções MCR 10-7, 10-10 e 10-8, com 
valor máximo para uma ou para o conjunto das operações, nas referidas linhas, 
de R$ 7 mil, desde que tenham liquidado pelo menos duas operações do 
Grupo "B"; estejam adimplentes; apresentem laudo da assistência técnica que 
ateste a situação de regularidade do empreendimento financiado e que 
comprove a capacidade de pagamento; comprovem ter assistência técnica e 
extensão rural; apresentem projeto. 

c) encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 1% a.a.  
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15.Quais são as condições da Linha de Crédito de In vestimento para 
Obras Hídricas e Produção para Convivência com o Se mi-Árido (Crédito 
Pronaf Semi-Árido)?  

Os créditos ao amparo do Pronaf Semi-Árido têm como finalidade 
investimentos em projetos de convivência com o semi-árido, focado na 
sustentabilidade dos agroecossistemas, priorizando projetos de infra-estrutura 
hídrica e implantação, ampliação, recuperação ou modernização das demais 
infraestruturas, inclusive aquelas relacionadas com projetos de produção e 
serviços agropecuários e não agropecuários, de acordo com a realidade das 
famílias agricultoras da região semi-árida. 

No mínimo, 50% do valor do crédito deve ser destinado à implantação, 
construção, ampliação, recuperação ou modernização da infraestrutura hídrica 
e o valor restante pode ser destinado ao plantio, tratos culturais e implantação, 
ampliação, recuperação ou modernização das demais infraestruturas de 
produção e serviços agropecuários e não agropecuários, em conformidade com 
o cronograma de liberação constante do projeto técnico ou da proposta 
simplificada. 

A assistência técnica é obrigatória. 

A mesma unidade familiar de produção pode contratar até dois financiamentos, 
sendo que o segundo fica condicionado ao pagamento de duas parcelas do 
financiamento anterior e à apresentação de laudo da assistência técnica que 
confirme a situação de regularidade do empreendimento financiado e 
capacidade de pagamento. 

16.Quais as finalidades dos créditos de investiment o do Pronaf - Mulher?  

Os créditos ao amparo da Linha de Crédito de Investimento para Mulheres 
(Pronaf - Mulher) tem como finalidade o atendimento de propostas de crédito 
de mulher agricultora, conforme projeto técnico ou proposta simplificada. 

17.Quais são as condições básicas  dos créditos de investimento do 
Pronaf - Jovem?  

Os créditos ao amparo da Linha de Crédito de Investimento para Jovens 
(Pronaf - Jovem) têm como beneficiários jovens agricultores e agricultoras 
pertencentes a famílias enquadradas no Pronaf, maiores de 16 anos e com até 
29 anos, que atendam a uma ou mais das seguintes condições, além da 
apresentação da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP): que tenham 
concluído ou estejam cursando o último ano em centros familiares rurais de 
formação por alternância, que atendam à legislação em vigor para instituições 
de ensino; que tenham concluído ou estejam cursando o último ano em escolas 
técnicas agrícolas de nível médio, que atendam à legislação em vigor para 
instituições de ensino; que tenham participado de curso ou estágio de formação 
profissional que preencham os requisitos definidos pela Secretaria da 
Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
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O limite de crédito por beneficiário é de R$10 mil, independentemente dos 
limites definidos para outros financiamentos ao amparo do Pronaf, observado 
que só pode ser concedido 1 financiamento para cada beneficiário. 

A necessidade de financiamento para mais de um jovem da unidade familiar 
pode ser contemplada em um mesmo instrumento de crédito, respeitado o 
limite de financiamento. 

A taxa efetiva de juros é de 1% a.a.  

18.Quais são os beneficiários e as finalidades da L inha de Crédito “Pronaf 
Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familia res”?  

A Linha de Crédito de Custeio do Beneficiamento, Industrialização de 
Agroindústrias Familiares e de Comercialização da Agricultura Familiar (Pronaf 
Custeio e Comercialização de Agroindústrias Familiares) tem como 
beneficiários:  

a) pessoas físicas, em contrato individual; 

b) cooperativas ou associações, constituídas por agricultores familiares que:  

I - comprovem seu enquadramento no Pronaf mediante apresentação de 
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP);  

II - tenham, no mínimo, 70% de seus participantes ativos agricultores familiares 
comprovado pela apresentação de relação com o número da DAP de cada 
cooperado ou associado;  

III - no mínimo, 55% da produção beneficiada, processada ou comercializada 
sejam oriundos de cooperados ou associados enquadrados no Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); e  

IV - tenha projeto de financiamento que comprove esses mesmos percentuais 
quanto ao número de participantes e à produção a ser beneficiada, processada 
ou comercializada referente ao respectivo projeto. 

As finalidades desta Linha de Crédito são o financiamento das necessidades 
de custeio do beneficiamento e industrialização da produção própria e/ou de 
terceiros, inclusive aquisição de embalagens, rótulos, condimentos, 
conservantes, adoçantes e outros insumos, formação de estoques de insumos, 
formação de estoques de matéria-prima, formação de estoque de produto final 
e serviços de apoio à comercialização, adiantamentos por conta do preço de 
produtos entregues para venda, financiamento da armazenagem e 
conservação de produtos para venda futura em melhores condições de 
mercado. 
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19.Quais são os beneficiários e as finalidades do C rédito Pronaf Cotas-
Partes?  

São beneficiários os agricultores familiares filiados a cooperativas de produção 
de produtores rurais que:  

I - tenham, no mínimo, 70% de seus sócios ativos classificados como 
agricultores familiares enquadrados no Pronaf e que, no mínimo, 55% da 
produção beneficiada, processada ou comercializada sejam oriundas de 
associados enquadrados no Pronaf, comprovado pela apresentação de relação 
escrita com o número da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) de cada 
associado; (artigo 6º, da Resolução CMN 3.731, de 2009) 

II - tenham patrimônio líquido mínimo de R$50 mil e máximo de R$70 milhões; 
(artigo 6º, da Resolução CMN 3.731, de 2009) 

III - tenham, no mínimo, um ano de funcionamento. 

A finalidade é o financiamento da integralização de cotas-partes dos 
agricultores familiares filiados a cooperativas de produção destinados à 
aplicação em capital de giro, custeio ou investimento. 

20.Quais são as finalidades e beneficiários do Créd ito Pronaf Microcrédito 
Produtivo Rural?  

Os financiamentos ao amparo da Linha de Crédito para Grupo "B" do Pronaf 
(Microcrédito Produtivo Rural), sem prejuízo da observância dos demais 
procedimentos relativos ao Grupo "B" do Pronaf, sujeitam-se às seguintes 
condições básicas: 

a) são beneficiários os agricultores familiares enquadrados no Grupo "B" e 
agricultoras integrantes das unidades familiares de produção enquadradas nos 
Grupos "A" ou "A/C"; 

b) as finalidades são os financiamentos de investimento das atividades 
agropecuárias e não agropecuárias desenvolvidas no estabelecimento rural ou 
em áreas comunitárias rurais próximas, assim como implantação, ampliação ou 
modernização da infraestrutura de produção e prestação de serviços 
agropecuários e não agropecuários, observadas as propostas ou planos 
simples específicos, entendendo-se por prestação de serviços as atividades 
não agropecuárias como, por exemplo, o turismo rural, produção de artesanato 
ou outras atividades que sejam compatíveis com o melhor emprego da mão de 
obra familiar no meio rural, podendo os créditos cobrir qualquer demanda que 
possa gerar renda para a família atendida, sendo facultado ao mutuário utilizar 
o financiamento em todas ou em algumas das atividades listadas na proposta 
simplificada de crédito sem efetuar aditivo ao contrato. 
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21.Quais são as condições do Crédito de Investiment o para Agroecologia 
(Pronaf Agroecologia)?  

A Linha de Crédito de Investimento para Agroecologia (Pronaf Agroecologia) 
está sujeita às seguintes condições: 

a) são beneficiários os agricultores familiares enquadrados no Pronaf, exceto 
aqueles classificados nos Grupos "A", "A/C" e "B", desde que apresentem 
projeto técnico ou proposta simplificada para: 

I - sistemas agroecológicos de produção, conforme normas estabelecidas pela 
Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

II - sistemas orgânicos de produção, conforme normas estabelecidas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

b) o crédito destina-se ao financiamento dos sistemas de produção 
agroecológicos ou orgânicos, incluindo-se os custos relativos à implantação e 
manutenção do empreendimento; 

c) a mesma unidade familiar de produção pode contratar até dois 
financiamentos ao amparo da linha Pronaf Agroecologia, sendo que o segundo 
fica condicionado ao pagamento de pelo menos uma parcela da primeira 
operação e à apresentação de laudo da assistência técnica que ateste a 
situação de regularidade do empreendimento financiado e capacidade de 
pagamento. 

22.Quais são as condições do Crédito de Investiment o do Pronaf PGPAF?  

Os agentes financeiros devem conceder desconto aos mutuários de operações 
de crédito de custeio agropecuário, no âmbito do Pronaf, sempre que o preço 
de comercialização do produto financiado estiver abaixo do preço de garantia 
vigente, no âmbito do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura 
Familiar (PGPAF), instituído pelo Decreto 5.996, de 2006. 

O desconto do PGPAF será concedido sobre o financiamento dos seguintes 
produtos: abacaxi, açaí (fruto), algodão em caroço, alho, amendoim, arroz 
longo fino em casca, babaçu (amêndoa), banana, baru (fruto), borracha natural 
cultivada (heveicultura), borracha natural extrativa, café, cana-de-açúcar, cará, 
carne de caprino, carne de ovino, castanha de caju, castanha do Brasil (em 
casca), cebola, feijão, girassol, inhame, juta, leite, maçã, malva, mamona em 
baga, mangaba (fruto), milho, pequi (fruto), piaçava (fibra), pimenta do reino, 
carnaúba, pó cerífero de carnaúba e cera de carnaúba, raiz de mandioca, sisal, 
soja, sorgo, tomate, trigo, triticale, umbu (fruto) e uva. 

23.Quais são as condições da Linha de Crédito para Investimento em 
Energia Renovável e Sustentabilidade Ambiental (Pro naf Eco)?  

A Linha de Crédito para Investimento do Pronaf Eco tem como finalidades a 
implantação, a utilização e a recuperação de: 
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a) tecnologias de energia renovável, como o uso da energia solar, da 
biomassa, eólica, mini-usinas de biocombustíveis e a substituição de tecnologia 
de combustível fóssil por renovável nos equipamentos e máquinas agrícolas; 

b) tecnologias ambientais, como estações de tratamento de água, de dejetos e 
efluentes, compostagem e reciclagem; 

c) armazenamento hídrico, como o uso de cisternas, barragens, barragens 
subterrâneas, caixas d'água e outras estruturas de armazenamento e 
distribuição, instalação, ligação e utilização de água; 

d) pequenos aproveitamentos hidroenergéticos; 

e) silvicultura, entendendo-se por silvicultura o ato de implantar ou manter 
povoamentos florestais geradores de diferentes produtos, madeireiros e não 
madeireiros; 

f) adoção de práticas conservacionistas e de correção da acidez e fertilidade do 
solo, visando sua recuperação e melhoramento da capacidade produtiva. 

24.Quais são as condições dos Créditos para Benefic iários do PNCF e 
PNRA?  

Os créditos tratados neste item são destinados exclusivamente às famílias 
beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e do 
Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) enquadradas nos Grupos "A" 
e "A/C" do Pronaf. 

Os créditos do Grupo "A" são de investimento e devem ser concedidos 
mediante apresentação de projeto técnico, admitindo-se, a critério da instituição 
financeira, a substituição do projeto por proposta simplificada, desde que as 
inversões programadas envolvam técnicas simples e bem assimiladas pelos 
agricultores da região ou se trate de crédito destinado à ampliação dos 
investimentos já financiados. 

Os créditos de investimento formalizados com beneficiários enquadrados no 
Grupo "A" apresentam as seguintes características:  

a) limites: 

I - para assentado no âmbito do PNRA, no mínimo três operações, de acordo 
com o projeto técnico, de valor máximo de R$7,5 mil por operação, não 
podendo o valor do conjunto das operações ultrapassar R$20 mil por 
beneficiário, observado que o assentamento disponha de casas construídas, de 
água para consumo humano e vias de acesso que permitam o transporte 
regular; que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 
tenha concedido os créditos de apoio inicial e o primeiro fomento aos 
agricultores assentados e tenha sido comprovada a correta aplicação desses; e 
que somente poderão ser formalizadas a segunda e a terceira operações 



87 

 

mediante comprovação da capacidade de pagamento e da situação de 
normalidade e correta aplicação da operação anterior; 

II - excepcionalmente, o limite de que trata o inciso anterior poderá ser 
concedido em operação única, desde que respaldado pelo respectivo Grupo 
Executivo Estadual de Políticas de Reforma Agrária (Gera) ou outra instância 
que o substitua, com base em justificativa técnica que demonstre a 
necessidade e viabilidade da operação; 

III - para beneficiário do PNCF, até R$20 mil por beneficiário, podendo ser 
concedido em uma ou mais operações, de acordo com o projeto técnico, 
mediante comprovação da capacidade de pagamento e, em caso de mais de 
uma operação, da situação de normalidade e correta aplicação da operação 
anterior; 

b) encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 0,5 % a.a.; 

c) benefício: bônus de adimplência de 40% sobre cada parcela do principal 
paga até a data de seu respectivo vencimento. 

25.Quais são os beneficiários e as finalidades da L inha Especial do 
Crédito de Investimento para a Produção de Alimento s (Pronaf Mais 
Alimentos)?  

A Linha Especial de Crédito Pronaf Mais Alimentos tem como beneficiário o 
agricultor familiar enquadrado no Pronaf que apresentar proposta ou projeto de 
crédito de investimento em que ficar comprovado que, no mínimo, 70% da 
renda da unidade familiar é oriunda das atividades relacionadas entre as 
finalidades estabelecidas para a linha de crédito, comprovada em projeto 
técnico ou proposta para investimento. 

As finalidades são as propostas ou projetos de investimento para produção, 
armazenagem e transporte: 

I - de açafrão, arroz, café, centeio, erva-mate, feijão, mandioca, milho, sorgo e 
trigo; (artigo 4º da Resolução CMN 3.812, de 2009) 

II - para fruticultura, olericultura, apicultura, aquicultura, avicultura, 
bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, caprinocultura, ovinocultura, 
pesca e suinocultura. 

Banco Central do Brasil 
1. O que é o Banco Central?  

O Banco Central do Brasil, criado pela Lei 4.595, de 31.12.1964, é uma 
autarquia federal, vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem por missão 
assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema 
financeiro sólido e eficiente. 
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2. O que faz o Banco Central?   

Entre as principais atribuições do Banco Central destacam-se a condução das 
políticas monetária, cambial, de crédito e de relações financeiras com o 
exterior; a regulação e a supervisão do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e a 
administração do sistema de pagamentos e do meio circulante. 

O Banco Central do Brasil atua também como Secretaria-Executiva do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) e torna públicas as Resoluções do CMN. 

3. Posso obter um empréstimo ou um financiamento no  Banco Central?  

Não. O relacionamento financeiro do Banco Central é unicamente com as 
instituições financeiras. O Bacen não é um banco comercial e não oferece 
empréstimos ou financiamentos, os quais podem ser obtidos com as 
instituições financeiras. Recomendamos que os cidadãos observem as 
condições contratuais e os juros incidentes sobre a operação e que procurem 
instituição financeira autorizada e fiscalizada pelo Banco Central, evitando fazer 
empréstimos com empresas desconhecidas que veiculam anúncios em jornais. 
Diversos golpes têm sido aplicados com este tipo de anúncio. Não devem ser 
feitos empréstimos com empresas que condicionam a liberação do dinheiro a 
depósitos iniciais e que anunciem em jornais oferecendo supostas facilidades e 
vantagens. 

4. O Banco Central pode obrigar uma instituição a m e conceder 
empréstimo?  

Não. O Banco Central não interfere na celebração de contratos de empréstimos 
e financiamentos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes, seja 
com relação à concessão de crédito, às condições financeiras, ao prazo da 
operação ou à renegociação da dívida. 

5. Quais são as instituições que o Banco Central su pervisiona?  

São supervisionados pelo Banco Central os bancos múltiplos, bancos 
comerciais, bancos cooperativos, bancos de investimento, bancos de 
desenvolvimento, bancos de câmbio, caixas econômicas, cooperativas de 
crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de 
crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades 
corretoras de câmbio, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, 
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, agências de fomento, 
companhias hipotecárias, sociedades de crédito ao microempreendedor e à 
empresa de pequeno porte e administradoras de consórcio. 

6. Posso registrar uma reclamação contra uma instit uição financeira ou 
administradora de consórcio no Banco Central do Bra sil?   

Sim, reclamações e denúncias podem ser apresentadas pelos clientes e 
usuários do SFN ao Banco Central. Sempre que se verificarem indícios de 
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descumprimento de dispositivos legais e regulamentares cuja fiscalização 
esteja afeta ao Banco Central, as irregularidades serão apuradas. 

A atuação do Banco Central com relação às denúncias/reclamações terá por 
foco verificar o cumprimento das normas específicas de sua competência, para 
que as instituições supervisionadas atuem em conformidade às leis e à 
regulamentação. O Banco Central não terá por objetivo principal a solução do 
problema individual apresentado. 

Para a solução de casos individuais, o cidadão deve procurar a própria 
instituição que lhe prestou o serviço ou comercializou o produto financeiro. Se 
as tentativas de solução por meio da agência ou posto de atendimento ou 
ainda dos serviços telefônicos ou eletrônicos de atendimento ao consumidor 
não apresentarem resultado, o cidadão deve procurar a ouvidoria da instituição. 
As ouvidorias são componentes concebidos para atuar como canal de 
comunicação entre essas instituições e os clientes e usuários de seus produtos 
e serviços, inclusive na mediação de conflitos, nos termos da Resolução CMN 
3.849, da Circular 3.501, e da Circular 3.503, todas de 2010. Em caso de 
insucesso, o cidadão poderá encaminhar sua demanda para os órgãos de 
defesa do consumidor competentes. 

7. A reclamação registrada no Banco Central do Bras il tem os mesmos 
efeitos de uma ação na justiça?   

Não. O Banco Central atua na esfera administrativa e não substitui a ação na 
justiça. 

8. O Banco Central pode obrigar a instituição a cum prir uma decisão 
judicial?   

Conforme esclarecido na pergunta acima, são esferas diferentes de atuação e 
o cumprimento de decisões judiciais deve ser buscado na esfera judicial. Cabe, 
portanto, ao próprio Poder Judiciário avaliar se suas decisões foram cumpridas, 
bem como corrigir e mandar punir eventuais descumprimentos. 

9. O Banco Central pode bloquear ou desbloquear val ores em contas?   

Não. As determinações de bloqueio ou desbloqueio de valores são oriundas, 
em sua maioria, do Poder Judiciário e o Banco Central limita-se a transmitir tais 
determinações à rede bancária para cumprimento. O juiz pode protocolar 
ordens de bloqueio, desbloqueio e transferências de valores e/ou contas, 
solicitar informações sobre endereço, existência de ativos financeiros, saldo, 
extratos, comunicação de falência e extinção de falência. 

Para facilitar a comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições 
financeiras, o Banco Central desenvolveu um sistema informatizado chamado 
Bacen Jud, por meio do qual as ordens judiciais são registradas e transmitidas 
eletronicamente para as instituições financeiras. Na verdade, os juízes 
poderiam enviar suas determinações diretamente às instituições financeiras, 
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mas, pela facilidade de comunicação de que dispõe com o Sistema Financeiro, 
o Banco Central auxilia o Poder Judiciário na intermediação desse processo. 

10. Como faço para retirar meu nome do cadastro da Serasa e do SPC?   

O cadastro da Serasa é um cadastro particular dos bancos, cuja gestão não é 
de competência do Banco Central do Brasil. O Banco Central também não 
regulamenta assuntos referentes ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC. 
Cabe aos órgãos de defesa do consumidor (Procon, Prodecon, Decon) a 
orientação sobre o tema. 

11. O Banco Central regula o tempo para espera na f ila do banco?   

Não. O Banco Central não regulamenta o tempo de espera em filas. Existem 
leis estaduais e municipais que tratam do assunto. Cabe aos órgãos de defesa 
do consumidor (Procon, Prodecon, Decon) a orientação sobre o tema.  

12. O Banco Central tabela o valor das tarifas cobr adas pelos bancos?   

O Banco Central não determina valores de tarifas. Entretanto, existem alguns 
serviços que os bancos devem fornecer gratuitamente. Respeitadas as 
proibições, cada instituição é livre para estabelecer o valor de suas tarifas. 

Veja as perguntas mais frequentes sobre tarifas bancárias. 

Saiba mais sobre tarifas bancárias. 

13. Estou com restrição no Banco Central. O que faz er?   

Frequentemente, o cidadão se dirige ao Banco Central alegando que, segundo 
lhe foi informado, há restrições em seu nome. A seção Cadastros e Sistemas 
foi criada com o intuito de esclarecer a respeito das informações disponíveis 
sobre o cidadão no Banco Central, que nem sempre representam restrições. 

Entre os cadastros e sistemas de informação do Banco Central, o mais 
abrangente é o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), 
que não é um cadastro restritivo, pois a grande maioria de seus dados referem-
se a bons pagadores. Esse sistema exibe dados de todas as operações com 
características de crédito contratadas com instituições financeiras de clientes 
com responsabilidade total igual ou superior a R$5.000,00.  

Restrições em bancos podem estar relacionadas a inscrições no Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC) ou na Serasa, que não são de responsabilidade do 
Banco Central, conforme já esclarecido na pergunta nº 10. 
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Segunda Família de Cédulas do Real 
1. Por que mudar as notas? 

    O Real se consolidou como uma moeda forte, usada cada vez mais nas 
transações cotidianas e como reserva de valor. Com o avanço das tecnologias 
digitais nos últimos anos, é necessário dotar as nossas cédulas de recursos 
gráficos e elementos anti-falsificação mais modernos, capazes de continuar 
garantindo a segurança do dinheiro brasileiro nos próximos anos. 

2. Por que a mudança está ocorrendo agora? 

    O projeto das novas cédulas vem sendo desenvolvido há vários anos pelo 
Banco Central em parceria com a Casa da Moeda do Brasil – CMB. No 
entanto, a atualização tecnológica das cédulas dependia da aquisição, pela 
CMB, de equipamentos de impressão mais modernos, uma vez que a 
tecnologia utilizada na produção das atuais cédulas data de mais de 30 anos. 
Esse processo foi concluído em 2010, com a instalação e testes das novas 
linhas de produção, que permitiram a produção das novas notas com 
avançados recursos de impressão de segurança. 

3. Houve aumento no volume de falsificações? 

    Não, o volume das falsificações apreendidas no Banco Central tem até 
mesmo diminuído ligeiramente nos últimos três anos. No entanto, como toda 
moeda forte, o Real atrai o interesse de falsários e, portanto, é preciso agir 
preventivamente para que as nossas cédulas continuem seguras e confiáveis 
pelos próximos anos. 

4. As notas que já estão em circulação continuam vá lidas? 

    Sim, as notas antigas continuarão valendo e serão substituídas aos poucos, 
à medida que forem sofrendo o seu desgaste natural. 

5. As notas antigas valerão menos? 

    Não, as notas antigas continuarão com seu curso legal, com o mesmo valor. 
  

6. Tenho que trocar minhas notas atuais pelas novas ? 

    As novas notas entrarão em circulação através dos bancos comerciais, dos 
caixas automáticos e da rede de comércio. Não há necessidade de trocar as 
notas antigas por novas na rede bancária, pois as duas famílias conviverão em 
circulação por prazo indeterminado. 
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7. De que material serão feitas as novas notas? 

    A nova família de cédulas do Real será impressa em papel fiduciário, 
conforme a família atual. 

8. Por que o processo de substituição está iniciand o com as notas de 50 e 
de 100 reais? 

    As duas notas de maior valor do meio circulante brasileiro são as que 
demandam maior proteção contra as tentativas de falsificação. Mais de 70% 
das cédulas falsas apreendidas no Banco Central são dessas duas 
denominações. 
  

9. Quando serão lançadas as demais notas? 

    A previsão é lançar as novas notas de 10 e 20 reais em 2011 e as de 2 e 5 
reais em 2012. As datas exatas dos lançamentos serão divulgadas 
oportunamente pelo Banco Central do Brasil. 

10. Será lançada a nova nota de 1 real? 

    Não, uma vez que, para este valor, o Banco Central vem priorizando a 
emissão de moedas, que apresentam uma relação custo-benefício muito 
superior à das notas, em função de sua durabilidade. 

11. Quais são as principais diferenças das novas no tas em relação às 
atuais? 

    Os novos equipamentos e insumos permitem a impressão de desenhos mais 
complexos e com maior precisão, aumentando a percepção de uma impressão 
de qualidade superior. As notas novas conterão elementos de segurança mais 
modernos, que representam um obstáculo à falsificação. Além disso, alguns 
elementos já presentes na primeira família – como a marca d’água e o número 
escondido – foram redesenhados de modo a facilitar a sua verificação pela 
população. Outra mudança importante são os tamanhos diferenciados por 
denominação. 
  

12. Quais são os principais elementos de segurança das novas notas de 
50 e 100 reais? 

    A maior novidade é a faixa holográfica, composta por desenhos 
descontínuos que, ao serem movimentados, apresentam efeitos de alternância 
de cores e formas. Este é um dos mais sofisticados elementos anti-falsificação 
hoje existentes. Outros elementos de segurança de fácil verificação são: a 
marca d’água, que apresenta o valor da nota e a imagem do animal; e o 
número escondido, que aparece quando a nota é colocada na posição 
horizontal, na altura dos olhos. 
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13. Por que as novas notas terão tamanhos diferenci ados? 

    O principal motivo é garantir a acessibilidade dos deficientes visuais ao 
dinheiro brasileiro, oferecendo um recurso confiável para reconhecimento e 
diferenciação das cédulas. Além disso, a adoção de tamanhos diferenciados 
inibe a tentativa de falsificação por lavagem química. Além dos tamanhos 
diferentes, os deficientes visuais também poderão contar com outro recurso 
para identificar os valores das notas, as marca táteis, que são barras em alto-
relevo localizadas no canto direito inferior das notas. 

14. Quais serão as dimensões das novas notas? 

    100 reais – 15,6cm x 7,0cm; 
    50 reais – 14,9cm x 7,0cm; 
    20 reais – 14,2cm x 6,5cm; 
    10 reais – 13,5cm x 6,5cm; 
    5 reais – 12,8cm x 6,5cm; 
    2 reais – 12,1cm x 6,5cm. 
  

15. É a primeira vez que se usa tamanho diferenciad o no Brasil? 

    Não. A primeira família de cédulas do Cruzeiro era formada por seis 
denominações que variavam de tamanhos. A menor delas media 14,7cm x 
6,6cm, e a maior, 17,2cm x 7,8cm. Essa série de cédulas, lançada em 1970, 
permaneceu em circulação por mais de 16 anos. 

16. As notas da primeira família são pouco seguras?  

    Não, as atuais cédulas do Real contêm elementos de segurança capazes de 
protegê-las contra as tentativas de falsificação. No entanto, é necessário agir 
preventivamente para incorporar no dinheiro brasileiro as atualizações 
tecnológicas que o manterão seguro pelos próximos anos. 

17. Por que foram mantidos a figura da República e os animais? 

    A fim de facilitar a identificação visual e diminuir o impacto da mudança para 
o cidadão comum, optou-se neste projeto por manter a temática das atuais 
cédulas do Real. Porém, foram desenvolvidas novas gravuras, tanto da figura 
da República quanto dos animais que estampam os reversos das notas. 
  

18. Por que foi alterada de vertical para horizonta l a posição dos 
desenhos nos reversos? 

    A nova posição dos reversos permitiu uma diagramação com maior destaque 
para elementos de segurança importantes para a população, como a marca 
d’água, e a inclusão dos elementos novos, sem que se perdesse a referência 
visual das atuais cédulas. 
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19. Que aspectos das atuais notas se manterão na no va família? 

    Serão mantidos os valores (2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais) e os temas (figura 
da República e animais da fauna brasileira). A cor predominante de cada 
cédula também será mantida, porém, como a nova família conta com recursos 
de produção mais avançados, haverá uma maior riqueza de cores de fundo. 
  

20. O que fazer ao suspeitar que uma nota pode ser falsa? 

    Após conferir os principais itens de segurança e, se possível, comparar a 
nota com outras de mesmo desenho, se ainda persistir suspeita quanto à 
autenticidade da nota, você deve recusá-la. Se você já tiver recebido, sem 
perceber, uma nota suspeita, evite problemas. Não a passe adiante. A 
falsificação é crime previsto no artigo 289 do Código Penal. Encaminhe a nota 
para exame na rede bancária ou no Banco Central. Se a entregar em um 
banco, solicite o recibo de retenção. Se você receber uma nota suspeita de 
falsificação em um caixa eletrônico, retire um extrato no mesmo caixa em que 
você tirou o dinheiro e comunique o fato rapidamente ao seu banco. Se isso 
não for possível, vá a uma Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. 
  

21. Qual é o custo das notas da 2ª família? 

    Devido à aquisição de insumos mais sofisticados de segurança, as notas da 
segunda família custam cerca de 35% mais do que as da primeira família. 

  1.ª Família  

(custo por milheiro de 
cédulas) 

2.ª Família  

(custo por milheiro de 
cédulas) 

Variação de Preço 

50 Reais 180,48 238,27 + 32,0% 
100 Reais 180,48 247,51 + 37,1% 
 
   

22. As notas da 2ª família durarão mais do que as d a primeira família? 

    Espera-se para as notas de R$ 50 e R$ 100 da segunda família, duração 
semelhante às da 1ª família, que duram em média 3 anos e 8 meses e 5 anos 
respectivamente. As notas de baixa denominação, a serem lançadas 
posteriormente sofrerão tratamento para aumento de sua vida útil. 
  
  

Mais informações sobre os elementos de segurança das novas notas podem 
ser obtidas no site www.novasnotas.bcb.gov.br. 
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Sistema de Informações de Crédito (SCR) 
1. O que é o SCR?  

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é um banco de 
dados que registra informações sobre o montante de débitos e de 
responsabilidades de clientes em operações de crédito. 

São registradas no SCR as seguintes operações: 

• empréstimos e financiamentos; 
• adiantamentos; 
• operações de arrendamento mercantil; 
• coobrigações e garantias prestadas; 
• compromissos de crédito não-canceláveis; 
• operações baixadas como prejuízo e créditos contratados com recursos a 

liberar; 
• demais operações que impliquem risco de crédito. 

O SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, mediante 
coleta de informações sobre as operações concedidas. Atualmente, são 
armazenadas no banco de dados do SCR as operações dos clientes com 
responsabilidade total igual ou superior a R$ 5 mil, a vencer e vencidas, e os 
valores referentes às fianças e aos avais prestados pelas instituições 
financeiras a seus clientes. 

Para mais informações sobre o Sistema de Informações de Crédito do Banco 
Central, consulte "Sistema Financeiro Nacional > SCR - Sistema de 
Informações de Crédito". 

 

2. O SCR é um cadastro restritivo?  

Não. O SCR não é um cadastro restritivo, porque há informações tanto 
positivas quanto negativas. O SCR apresenta valores de dívidas a vencer (sem 
atraso) e valores de dívidas vencidas (com atraso), ou seja, na grande maioria 
dos casos é uma fonte de informação positiva, pois comprova a capacidade de 
pagamento e a pontualidade do cliente. Portanto, estar no SCR não é um fato 
negativo em si e não impede que o cliente pleiteie crédito nas instituições 
financeiras, podendo, inclusive, contribuir positivamente na decisão da 
instituição em conceder o crédito. 

Outro aspecto importante que diferencia o SCR dos cadastros restritivos é que, 
diferentemente do que ocorre naqueles cadastros, existe no SCR uma 
exigência para que as instituições financeiras tenham autorização específica de 
seu cliente para a realização de consulta de seus dados no SCR.  
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3.Como obter meus dados no SCR?  

Os clientes podem consultar as informações com as instituições ou diretamente 
no Banco Central. Para saber como consultar seus dados diretamente no 
Banco Central, acesse “Serviços ao cidadão > Cadastros e sistemas de 
informação> Sistema de Informações de Crédito do Banco Central 
>Orientações para acesso aos relatórios individuais no SCR". 

O relatório é fornecido pelas Centrais de Atendimento ao Público do Banco 
Central, presencialmente ou por meio de correspondência. 

A consulta aos relatórios do SCR e do Cadin também pode ser realizada pelo 
Sisbacen, após cadastramento no sistema e obtenção de senha. Para 
informações sobre o cadastramento no Sisbacen, consulte nossa página na 
internet em "SISBACEN > Acesso e credenciamento > Usuário Especial". Uma 
vez credenciado, o cidadão pode acessar diretamente seus dados pela internet 
sempre que desejar.  

Para a solicitação do relatório presencialmente , devem ser apresentados os 
seguintes documentos:  

Pessoa física:  

a) carteira de identidade e CPF;  

b) solicitação para que o Banco Central do Brasil realize a pesquisa.  

Pessoa jurídica:  

a) documento de identificação do representante legal, original ou cópia 
autenticada; 

b) solicitação para que o Banco Central do Brasil realize a pesquisa;  

c) declaração atestando que as informações constantes dos documentos 
apresentados são atuais e verdadeiras e que tem ciência de que a declaração 
falsa constitui crime previsto no art. 299, do Código Penal (falsidade 
ideológica); 

d) documentos do órgão ou empresa, originais ou cópias autenticadas, 
conforme o caso: 

• d.1.) Sociedade Limitada:  
o d.1.1. última versão do Contrato Social com as alterações contratuais 

posteriores a ela e Certidão simplificada da Junta Comercial, atualizada; 
ou 

o d.1.2. Certidão de inteiro teor do Contrato Social expedida pela Junta 
Comercial, atualizada. 

• d.2.) Sociedade Anônima:  
o d.2.1. Ata da Assembleia na qual os representantes legais foram 

eleitos; e 
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o d.2.2.1. Estatuto Social e Certidão simplificada da Junta Comercial, 
atualizada; ou 

o d.2.2.2. Certidão de inteiro teor do Estatuto Social expedida pela Junta 
Comercial, atualizada. 

• d.3.) Empresário ou Sociedade Simples:  
o d.3.1. Registro de Empresário ou Registro de Sociedade Simples 

(Certidão de inteiro teor expedida pelo Registro Público de Empresas 
Mercantis ou de Pessoas Jurídicas). 

• d.4.) Condomínio:  
o d.4.1. Ata da assembleia da eleição do síndico; 
o d.4.2. Registro de constituição do condomínio averbada em cartório de 

imóveis (Certidão de inteiro teor expedida pelo Cartório de Registro de 
Imóveis). 

• d.5.) Estados, Municípios e Autarquias:  
o d.5.1. Cópia da norma estadual que criou o município ou indicação da 

norma federal que criou o estado; (dispensável em caso de 
notoriedade) 

o d.5.2. Comprovação da titularidade no cargo para o prefeito/governador 
ou para o substituto; se acaso delegada a administração de recursos 
públicos a secretário da administração, ou a cargo similar, deverá ser 
comprovada essa delegação. 

• d.6.) Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista:  
o d.6.1. Certidão de inteiro teor do Estatuto Social e de suas alterações, 

expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou pelo Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; ou de outro ato 
jurídico que o Estatuto indicar – com a informação da autorização 
legislativa para a instituição da sociedade (natureza, número e data do 
ato, e nome, data e folha do jornal em que foi publicado), e a indicação 
do órgão representante da sociedade e da pessoa física titular do 
órgão; ou 

o d.6.2. Estatuto Social e suas alterações e Certidão específica expedida 
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou pelo Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins; ou de outro ato jurídico que o 
Estatuto indicar – com a informação da autorização legislativa para a 
instituição da sociedade (natureza, número e data do ato, e nome, data 
e folha do jornal em que foi publicado), e a indicação do órgão 
representante da sociedade e da pessoa física titular do órgão; 

o d.6.3. Caso os administradores da sociedade sejam nomeados por 
instrumento de natureza administrativa, esses documentos devem ser 
trazidos a cotejo, juntamente com outros que comprovem a condição de 
representante da sociedade. 

• d.7.) Associações e Fundações:  
o d.7.1. Certidão de inteiro teor do Estatuto da fundação ou da 

associação e suas alterações, expedida pelo Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas; ou 

o d.7.2. Estatuto da fundação ou da associação e suas alterações e 
Certidão específica com a informação de quem é o representante da 
sociedade, expedida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas. 

Caso a solicitação seja feita por meio de procuração (públicas ou particulares), 
é necessário que sejam cumpridas as seguintes exigências: 
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a) procuração pública: deve conceder expressamente poderes especiais para 
obter informações acobertadas pelo dever de sigilo ou a informação específica. 
Pode-se dispensar a apresentação dos demais documentos do mandante, se 
citados na procuração pública. 

b) procuração particular: deve conter firma reconhecida e conceder 
expressamente poderes especiais para obter informações acobertadas pelo 
dever de sigilo ou a informação específica. Os demais documentos do 
mandante precisam ser apresentados. 

Em ambos os casos, deve ser apresentado documento de identificação do 
procurador, original ou cópia autenticada. 

Para a solicitação de relatório por correspondência , devem ser enviados 
os documentos listados abaixo, observado que a remessa do relatório será 
feita pelo serviço "mão própria", por meio do qual os Correios só entregam a 
correspondência ao próprio destinatário, mediante sua identificação. 

O endereço deste Banco Central para solicitação de relatórios por 
correspondência é: 

• Banco Central do Brasil 
• Divisão de Atendimento ao Público 
• SBS Q. 3 Bloco B – Ed. Sede – 2º SS 
• CEP 70074-900 Brasília (DF) 

Pessoa física: 

a) cópia autenticada da carteira de identidade e do CPF; e 

b) solicitação para que o Banco Central do Brasil realize a pesquisa e envie o 
relatório pelo correio, com firma reconhecida, indicando o endereço completo 
para resposta. 

Pessoa jurídica: 

a) cópia autenticada do documento de identificação do representante legal; 

b) solicitação para que o Banco Central do Brasil realize a pesquisa e envie o 
relatório pelo correio, com firma reconhecida, indicando o endereço completo 
para resposta; 

c) declaração, com firma reconhecida, atestando que as informações 
constantes dos documentos apresentados são atuais e verdadeiras e que tem 
ciência de que a declaração falsa constitui crime previsto no art. 299, do 
Código Penal (falsidade ideológica); 

d) cópias autenticadas dos seguintes documentos do órgão ou empresa, 
conforme o caso: 
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• d.1.) Sociedade Limitada:  
o d.1.1. última versão do Contrato Social com as alterações contratuais 

posteriores a ela e Certidão simplificada da Junta Comercial, atualizada; 
ou 

o d.1.2. Certidão de inteiro teor do Contrato Social expedida pela Junta 
Comercial, atualizada. 

• d.2.) Sociedade Anônima:  
o d.2.1. Ata da Assembleia na qual os representantes legais foram 

eleitos; e 
o d.2.2.1. Estatuto Social e Certidão simplificada da Junta Comercial, 

atualizada; ou 
o d.2.2.2. Certidão de inteiro teor do Estatuto Social expedida pela Junta 

Comercial, atualizada. 
• d.3.) Empresário ou Sociedade Simples:  

o d.3.1. Registro de Empresário ou o Registro de Sociedade Simples 
(Certidão de inteiro teor expedida pelo Registro Público de Empresas 
Mercantis ou de Pessoas Jurídicas). 

• d.4.) Condomínio:  
o d.4.1. Ata da assembleia da eleição do síndico; 
o d.4.2. Registro de constituição do condomínio averbada em cartório de 

imóveis (Certidão de inteiro teor expedida pelo Cartório de Registro de 
Imóveis). 

• d.5.) Estados, Municípios e Autarquias:  
o d.5.1. Cópia da norma estadual que criou o município ou indicação da 

norma federal que criou o estado; (dispensável em caso de 
notoriedade) 

o d.5.2. Comprovação da titularidade no cargo para o prefeito/governador 
ou para o substituto; se acaso delegada a administração de recursos 
públicos a secretário da administração, ou a cargo similar, deverá ser 
comprovada essa delegação. 

• d.6.) Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista:  
o d.6.1. Certidão de inteiro teor do Estatuto Social e de suas alterações, 

expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou pelo Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; ou de outro ato 
jurídico que o Estatuto indicar – com a informação da autorização 
legislativa para a instituição da sociedade (natureza, número e data do 
ato, e nome, data e folha do jornal em que foi publicado), e a indicação 
do órgão representante da sociedade e da pessoa física titular do 
órgão; ou 

o d.6.2. Estatuto Social e suas alterações e Certidão específica expedida 
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou pelo Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins; ou de outro ato jurídico que o 
Estatuto indicar – com a informação da autorização legislativa para a 
instituição da sociedade (natureza, número e data do ato, e nome, data 
e folha do jornal em que foi publicado), e a indicação do órgão 
representante da sociedade e da pessoa física titular do órgão; 

o d.6.3. Caso os administradores da sociedade sejam nomeados por 
instrumento de natureza administrativa, esses documentos devem ser 
trazidos a cotejo, juntamente com outros que comprovem a condição de 
representante da sociedade. 

• d.7.) Associações e Fundações:  
o d.7.1. Certidão de inteiro teor do Estatuto da fundação ou da 

associação e suas alterações, expedida pelo Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas; ou 
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o d.7.2. Estatuto da fundação ou da associação e suas alterações e 
Certidão específica com a informação de quem é o representante da 
sociedade, expedida pelo Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas. 

Consulte as perguntas mais frequentes disponíveis em nossa página na 
internet em : "Perfis > Cidadão > Perguntas mais frequentes > Perguntas do 
cidadão" .  

Para registrar uma consulta solicitando informação não disponível na seção 
Serviços ao cidadão ou nas demais seções do site do Banco Central, acesse 
0800 979 2345. 

4. As instituições podem consultar as minhas inform ações no SCR sem 
minha autorização?  

Não. As instituições só podem consultar as suas informações se você tiver 
concedido autorização específica. 

5. Os meus dados estão errados no SCR. Como fazer a  correção?  

As informações remetidas para fins de registro no SCR são de exclusiva 
responsabilidade das instituições, inclusive no que diz respeito às inclusões, às 
correções e às exclusões. 

6. Já quitei minha dívida, mas o meu nome não saiu do SCR. Por quê?  

O processamento de dados do SCR não é feito em tempo real. As instituições 
financeiras têm até o 10º dia útil de cada mês para enviar as informações 
relativas ao mês anterior. Após essa data, há ainda o prazo de processamento 
das informações pelo Banco Central. Por isso, é aconselhável que a consulta 
seja realizada a partir do final do mês subsequente à data-base desejada, 
quando o volume de informações processadas será maior. 

7. Pode haver registro por período superior a 5 ano s no SCR?  

Não. O SCR submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, não 
podendo conter registros referentes a período superior a 5 anos. 

8. Que esclarecimentos a instituição deve me fornec er?  

As instituições devem divulgar, em suas dependências, em local visível e de 
fácil acesso, e por meio de suas páginas na internet, informações sobre o SCR, 
em linguagem de fácil compreensão, que contemplem pelo menos os seguintes 
aspectos: 

• finalidade e uso das informações do sistema; 
• forma de consulta às informações do sistema; 
• procedimentos necessários para correção, para exclusão e para registro de 

medidas judiciais e de manifestação de discordância quanto às informações do 
sistema; e  
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• esclarecimento de que a consulta sobre qualquer informação do sistema 
depende de prévia autorização do cliente de operações de crédito. 

 

Sistema de Pagamentos em Moeda Local - SML 

1. O que é o SML?  

O SML é um sistema de pagamentos informatizado que permite a remetentes e 
destinatários, nos países que integram o sistema, fazer e receber pagamentos 
referentes a transações comerciais em suas respectivas moedas.  

2. Como é o funcionamento operacional do SML?  

Em termos operacionais, as transações financeiras entre os bancos centrais e 
as instituições financeiras participantes do SML e entre estas e os remetentes e 
destinatários de tais pagamentos são efetuadas nas respectivas moedas locais, 
seja para fins de pagamento das exportações ou para fins da cobrança das 
importações, seja em pagamentos referentes a transações de outra natureza, 
sendo que escopo das transações permitidas é estabelecido por meio de 
acordos bilaterais entre os países participantes do sistema. O ciclo de SML é 
iniciado pelo remetente que deve registrar sua operação e efetivar a ordem de 
pagamento em sua própria moeda em uma instituição financeira autorizada. 

3. Para quais transações o SML pode ser utilizado?  

O SML aplica-se, às operações – de até 360 dias – relativas ao comércio de 
bens (incluídos os serviços e as despesas relacionadas, previstos na condição 
de venda pactuada, tais como frete e seguro).  

4. Despesas bancárias podem ser pagas através do SM L?  

Sim, se constarem das condições de venda pactuada. 

5. Quem pode utilizar?  

Podem utilizar o SML brasileiros em transações comerciais que envolvam a 
participação de agentes de países que adotem o SML.  

6. Quais as vantagens de utilização do SML em relaç ão ao procedimento 
atual?  

O SML possibilita a execução do comércio exterior nas moedas locais. Assim, 
não há a necessidade de se realizar as operações de câmbio real-dólar e dólar-
moeda local, nas importações, e moeda local estrangeira-dólar e dólar-real nas 
exportações. A taxa SML será, teoricamente, mais favorável aos agentes, pois 
é formada pelas taxas interbancárias. Também poderão ser simplificados os 
procedimentos realizados por remetentes e destinatários em relação a sua 
necessidade de operacionalização com o dólar americano. Desta forma, 
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espera-se redução de custo das transações, tanto financeiros como 
administrativos. 

7. As IFs são obrigadas a efetuar as operações segu indo a taxa SML 
divulgada pelo BCB?  

Não. As IFs podem definir a taxa real/ moeda local para cada operação 
diretamente com seus clientes ou efetuar as operações seguindo a taxa SML 
divulgada pelo BCB. 

8. A instituição financeira pode cobrar tarifa para  registrar operações no 
SML?  

Sim. A cobrança de tarifa sobre o registro da operação fica a critério de cada 
IF.  
Em relação às pessoas físicas, este serviço é caracterizado como serviço 
especial, nos termos do art. 4º da Resolução 3.919, de 2010, admitindo-se a 
cobrança de tarifa das pessoas físicas nos termos da regulamentação 
específica. 

9. O valor que o destinatário recebe é alterado pel a variação da taxa SML?  

Não. O valor da operação é fixo para o destinatário, em sua moeda, no 
momento que é registrada pelo remetente.  
Para o destinatário brasileiro, como a operação será registrada em reais, não 
haverá variação de valor. A taxa SML será referência apenas para a definição 
do valor a ser pago pelo remetente estrangeiro em moeda local e pelo 
remetente brasileiro em reais. 

10. O SML só pode ser utilizado para transações bil aterais entre os países 
integrantes do sistema?  

Como se trata de um acordo bilateral, firmado entre os Bancos Centrais dos 
referentes países, o SML só poderá utilizado em transações entre os países 
integrantes do acordo.  

11. Uma instituição financeira que não opere com câ mbio pode operar no 
SML?  

Sim. 

12. Pode-se utilizar o SML para operações contratad as em dólares 
americanos / outras moedas de países que não façam parte do acordo?  

Não, as operações deverão ser registradas nas respectivas moedas locais dos 
países integrantes do SML. A exportação brasileira deverá ter sido contratada 
em reais e a importação brasileira em moeda local do país em questão. 
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13. Como é divulgada a taxa SML?  

A taxa SML é divulgada diariamente na página principal do sítio do BCB após o 
fechamento dos mercados. Neste sítio também é possível consultar o histórico 
da taxa SML. 

14. Os bancos centrais atuam como garantidores das operações?  

Não. Os bancos centrais atuam apenas como intermediários da operação. Não 
assumem nem risco de crédito recíproco nem risco de crédito das instituições 
financeiras autorizadas em seus países. 

15. Em relação à entrada de divisas no Brasil, o SM L gerou alguma 
alteração?  

Não. Não houve alteração em relação à regulamentação da entrada de divisas 
no país. Para as operações cursadas no SML, em virtude de não haver câmbio 
de moeda entre o destinatário ou remetente e a sua instituição financeira nem 
entre as instituições financeiras e o BCB, não há operação de câmbio (todas as 
transferências ocorrem em reais). Por não existir operação de câmbio entre os 
participantes, não se aplicam as instruções específicas, como a necessidade 
de contrato de câmbio. 

16. Deve ser realizado contrato de câmbio para as o perações cursadas no 
SML?  

Não. Como não existe operação de câmbio (vide resposta 24), não se aplica o 
contrato de câmbio. 

17. Existem limites mínimos ou máximos em relação a o valor das 
operações?  

Não. Não existem limites para o valor das operações, nem mínimos, nem 
máximos. 

18. Como é calculada a Taxa SML?  

A Taxa SML é calculada em conformidade com o estabelecido nos 
Regulamentos Operacionais do Sistema de Pagamentos em Moeda Local, 
firmado entre o Banco Central do Brasil e os respectivos Bancos Centrais dos 
países que integram o sistema. Seu valor é a razão entre a Taxa média de 
fechamento da PTAX (cotação do real em relação ao dólar) para compra e para 
venda e uma taxa específica que revele a cotação da moeda do país 
estrangeiro em questão em relação ao dólar americano. A Taxa SML terá 5 
(cinco) casas decimais. Quando o valor da quinta casa decimal for superior a 5 
(cinco) adotar-se-á para ela o algarismo 0 (zero) e o valor da quarta casa 
decimal será acrescido de uma unidade. Quando o seu valor original for igual 
ou inferior a 5 (cinco) arredondar-se-á a quinta casa para o algarismo 5 (cinco). 
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19. Onde pode ser encontrada a Taxa SML do dia ante rior?  

A Taxa SML é divulgada, após seu cálculo, na página principal do BCB na 
internet, no quadro de taxas, permanecendo disponível até a divulgação da 
taxa do dia útil seguinte. A série histórica da Taxa SML está disponível em 
página do SML e no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do 
Banco Central. 

20. Quais as IFs autorizadas a operar no SML?  

A relação de IFs autorizadas a operar no SML por cada um dos países 
integrantes do sistema está disponível na página do BCB na internet. 

21. Como pode ser utilizado pelo importador?  

O SML pode ser utilizado pelo importador para pagar operações de importação 
de bens oriundas de um país integrante do SML, desde que tenham sido 
contratadas previamente em moeda local do país estrangeiro. 

22. Qual o procedimento para o importador utilizar o SML?  

O importador brasileiro deverá contratar a operação de comércio exterior em 
moeda local do país estrangeiro em questão. 

No momento da ordem de pagamento da operação, o importador deverá 
procurar uma instituição financeira (IF) que esteja operando com o sistema. IFs 
que não operam com câmbio também podem operar no SML. 
Na IF participante, deverá ser feito o registro da operação em moeda local. 
O importador deverá fornecer os seguintes dados do destinatário: 

Veja aqui os dados necessários para exportadores Argentinos. 

Procedimentos operacionais para o destinatário  

 

Escolher uma instituição financeira brasileira habilitada a operar no SML. 

 

Contratar, com o remetente argentino, a exportação em reais (BRL). 

 

Informar, ao remetente argentino, os dados de sua conta-corrente - na 
instituição financeira brasileira habilitada - para crédito do pagamento: 

• Código da instituição financeira (ISPB) - Agência –Conta 
corrente -CNPJ ou CPF -Nome empresarial ou denominação 

 

O crédito referente ao pagamento ocorrerá para a instituição financeira 

escolhida no segundo dia útil (D+2) após o registro da operação pelo 

remetente argentino, cosiderados os dias simultaneamente úteis no Brasil e 

na Argentina. O valor creditado será igual ao montante registrado pelo 

remetente argentino em sua instituição financeira.  
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Procedimentos operacionais para o remetente 

 

Escolher uma instituição financeira brasileira habilitada a operar no SML. 

 

Contratar, com o destinatário argentino, a importação em pesos argentinos 

(ARS). 

 

Solicitar, ao destinatário argentino, os dados de sua conta-corrente - em 
uma instituição financeira argentina habilitada a operar no SML - para 
crédito do pagamento: 

• Código da instituição financeira argentina (ENT) 
• Clave bancaria uniforme (CBU) 
• Código único de identificación tributaria (CUIT) ou código 

único de identificación laboral (CUIL) 
• Razão social ou nome 

 

Dirigir-se, no dia em que deva ser efetuado o pagamento, à instituição 
financeira escolhida para registrar a operação no SML. A operação será 
registrada em pesos argentinos. 

O remetente pagará à instituição financeira em reais. A taxa de 
conversão de reais para pesos argentino poderá ser livremente 
contratada entre o remetente e a instituição financeira.  

O BCB fará a cobrança da operação à instituição financeira no valor 
em pesos argentinos convertidos pela Taxa SML, divulgada ao final do 
dia pelo próprio BCB. 

 

O crédito referente a ordem de pagamento ocorrerá para a instituição 

financeira do destinatário argentino no segundo dia útil (D+2) após o 

registro da operação, considerados os dias simultaneamente úteis no Brasil 

e na Argentina. O valor creditado será igual ao montante registrado na 

operação pelo remetente brasileiro em pesos argentinos.  

 
A ordem de pagamento será efetuada em reais à IF com base em uma taxa de 
câmbio negociada com a instituição financeira ou na Taxa SML divulgada pelo 
BCB no final do dia, dependendo do procedimento adotado pela IF. 

23. Como pode ser utilizado pelo exportador?  

O exportador pode utilizar o SML para receber o pagamento de suas 
operações de exportação destinadas a um país que faça parte do SML, desde 
que essas operações tenham sido contratadas previamente em reais. Em 
alguns casos, é permitida, ainda, a utilização do sistema para recebimento de 
pagamentos referentes a benefícios sociais. 
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24. Para o exportador qual o procedimento de utiliz ação do SML?  

• O exportador brasileiro deverá contratar a operação de comércio exterior 
em reais. 

• O exportador então deverá fornecer seus dados bancários ao 
importador: 

o Instituição financeira / banco 
o Agência 
o Conta-corrente 
o CNPJ/CPF 

• Os valores serão recebidos em reais no montante fixado pelo importador 
estrangeiro ao registrar a operação. 

25. O exportador poderá iniciar o processo de pagam ento no SML?  

Não. O pagamento sempre será iniciado em uma IF pelo importador. A ação do 
exportador se restringe ao envio de seus dados bancários ao importador. 

26. É obrigatória a utilização do SML em transações  de comércio exterior 
que envolvam países que adotaram o sistema?  

Não. O SML é mais uma alternativa de pagamentos e recebimentos à 
disposição dos importadores e exportadores brasileiros. 

27. Quais são as alterações na documentação de comé rcio exterior?  

Inexistem mudanças na documentação de comércio exterior, exceto quanto ao 
registro de exportação, que será feito em reais. 

28. Em quantos dias será efetuado a ordem de pagame nto ao exportador?  

A previsão de entrega do montante da operação à instituição financeira do 
exportador é de 3 dias úteis, considerados os dias simultaneamente úteis no 
Brasil e dos país em questão. 

29. O SML é uma ferramenta de cobertura de risco ca mbial?  

Não. O SML não é uma ferramenta de cobertura de risco cambial. 

30. Podem ser efetuadas ordens de pagamentos anteci pados pelo SML?  

Sim. O SML admite pagamentos antecipados. 

31. Se for utilizado o SML, com o registro da fatur a em reais, podem-se 
utilizar as linhas de crédito ACC (Adiantamento sob re Contrato de 
Câmbio) e ACE (Adiantamento sobre Cambiais Entregue s)?  

O ACC e o ACE são instrumentos de financiamento desenhados para as 
operações de comércio exterior nas quais haja realização de câmbio e contrato 
de câmbio, situação inexistente no SML. Já existem formas de financiamento 
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no mercado para antecipação dos recebíveis em reais, além de novos produtos 
poderem ser desenvolvidos pelas instituições financeiras. 

32. A documentação de um exportador brasileiro para  um importador 
estrangeiro deve ser emitida em reais?  

Sim. 

33. Quais as vantagens financeiras para o importado r brasileiro além da 
redução do custo do contrato de câmbio?  

As vantagens financeiras devem ser avaliadas caso a caso pelos exportadores 
e importadores quando forem realizar suas operações de comércio exterior. De 
forma geral, exportadores poderão contratar – e receber – em reais, eliminando 
o risco de variação cambial frente ao dólar americano. Para os importadores, o 
risco da variação cambial será transferido do dólar americano para a moeda 
local, o que é vantajoso em diversas situações. 

34. Quais bens podem ser transacionados através do SML?  

Não há restrições, para nenhum NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), 
em relação ao tipo de bem que pode ser transacionado através do SML. 

35. É possível conduzir operações back-to-back via SML?  

A finalidade do SML é possibilitar a realização e o recebimento de pagamentos 
referentes a transações comerciais nas suas respectivas moedas locais dos 
agentes. De um ponto de vista financeiro, uma operação dita back-to-back se 
trata da realização de dois pagamentos efetuados em decorrência de 
operações comerciais. Assim sendo, se uma back-to-back for composta por 
uma operação de exportação de bens denominada em reais para a Argentina 
(ou outro país que venha participar da sistemática), não há restrições para que 
esta operação financeira ocorra pelo SML. 

 

Tarifas bancárias 
1. Os bancos são livres para cobrar qualquer tarifa ? 

Não. Desde 30 de abril de 2008, quando entrou em vigor nova regulamentação 
editada pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central (Resolução 
CMN 3.518, de 2007), houve alteração no disciplinamento das cobranças de 
tarifas pelas instituições financeiras. 

A regulamentação atualmente em vigor (Resolução CMN 3.919, de 2010) 
classifica em quatro modalidades os tipos de serviços prestados às pessoas 
físicas pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central: 
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a. serviços essenciais: aqueles que não podem ser cobrados; 
b. serviços prioritários: aqueles relacionados a contas de depósitos, 

transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil, 
cartão de crédito básico e cadastro, somente podendo ser cobrados os 
serviços constantes da Lista de Serviços da Tabela I anexa à Resolução CMN 
3.919, de 2010, devendo ainda ser observados a padronização, as siglas e os 
fatos geradores da cobrança, também estabelecidos por meio da citada Tabela 
I; 

c. serviços especiais: aqueles cuja legislação e regulamentação específicas 
definem as tarifas e as condições em que aplicáveis, a exemplo dos serviços 
referentes ao crédito rural, ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao Fundo PIS/PASEP, às 
chamadas “contas-salário”, bem como às operações de microcrédito de que 
trata a Resolução CMN 3.422, de 2006; 

d. serviços diferenciados: aqueles que podem ser cobrados desde que 
explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de 
pagamento.  

2. Quais são os serviços essenciais, ou seja, aquel es que não podem ser 
cobrados?  

Não pode haver cobrança sobre os seguintes serviços essenciais prestados a 
pessoas físicas: 

�  relativamente à conta corrente de depósito à vista:  

a. fornecimento de cartão com função débito; 
b. fornecimento de segunda via do cartão de débito, exceto nos casos 

decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não 
imputáveis à instituição emitente; 

c. realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por 
meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;  

d. realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria 
instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou 
pela internet;  

e. fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos 
últimos 30 dias por meio de guichê de caixa e/ou terminal de autoatendimento;  

f. realização de consultas mediante utilização da internet;  
g. fornecimento, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, 

discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativos a 
tarifas; 

h. compensação de cheques; 
i. fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o cliente reúna 

os requisitos necessários à utilização de cheques, conforme a regulamentação 
em vigor e condições pactuadas; e 

j. prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos 
contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. 
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�  relativamente à conta de depósito de poupança:  

a. fornecimento de cartão com função movimentação; 
b. fornecimento de segunda via do cartão, exceto nos casos de pedidos de 

reposição formulados pelo correntista, decorrentes de perda, roubo, furto, 
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 
autoatendimento; 

d. realização de até duas transferências, por mês, para conta de depósitos de 
mesma titularidade; 

e. fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos 
últimos trinta dias; 

f. realização de consultas mediante utilização da internet; 
g. fornecimento, até 28 de fevereiro de cada ano, do extrato consolidado, 

discriminando, mês a mês, os valores cobrados no ano anterior relativos a 
tarifas; e 

h. prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos 
contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos. 

A regulamentação estabelece também que a realização de saques em 
terminais de autoatendimento em intervalo de até trinta minutos é considerada 
como um único evento.  

Além dos serviços essenciais, também não pode ser cobrada tarifa por 
liquidação antecipada em operações de crédito e de arrendamento mercantil 
financeiro pactuadas com pessoas físicas e com microempresas e empresas 
de pequeno porte de que trata a Lei Complementar 123, de 2006, para 
contratos assinados a partir de 10.12.2007. 

3. Quais são os serviços prioritários?  

Os serviços prioritários são aqueles listados na Tabela I da Resolução CMN 
3.919, de 2010. São exemplos de serviços prioritários: o fornecimento de 2ª via 
de cartão nos casos decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros 
motivos não imputáveis à instituição emitente; exclusão do Cadastro de 
Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF); emissão de cheque administrativo. 
Ressalte-se que apenas podem ser cobrados das pessoas físicas aqueles 
serviços prioritários listados na referida Tabela I. 

4. Quais são os serviços diferenciados?  

Os serviços diferenciados são aqueles listados no artigo 5º da Resolução CMN 
3.919, de 2010. São exemplos de serviços diferenciados: o aditamento de 
contratos; aval e fiança; câmbio; envio de mensagem automática relativa à 
movimentação ou lançamento em conta de depósitos ou de cartão de crédito; 
fornecimento de atestados, certificados e declarações. 

Destaque-se que não são considerados aditamento de contrato: 

I - contratos por adesão, exceto no caso de substituição do bem em operações 
de arrendamento mercantil; e 
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II - liquidação ou amortização antecipada, cancelamento ou rescisão de 
contratos. 

Também não pode haver cobrança pelo fornecimento de atestados, certificados 
e declarações nas situações em que o fornecimento é obrigatório por 
determinação legal ou regulamentar. 

5. Os bancos podem aumentar o valor das tarifas a q ualquer tempo? E 
podem criar novas tarifas?  

O aumento do valor de tarifa existente ou a instituição de nova tarifa aplicável a 
pessoas físicas deve ser divulgado com, no mínimo, trinta dias de antecedência 
à cobrança.  

Os preços dos serviços prioritários e o valor do pacote padronizado obrigatório 
somente podem ser majorados após 180 dias de sua última alteração, 
admitindo-se a sua redução a qualquer tempo. Esse prazo aplica-se 
individualmente a cada tarifa.  

6. Como ficam as novas regras sobre tarifas de cart ão de crédito?  

As novas regras de tarifas de cartões de crédito estão em vigor desde 1º de 
junho de 2011. Para os contratos formalizados a partir dessa data, os bancos 
só podem cobrar cinco tarifas referentes à prestação de serviços de cartão de 
crédito (anuidade, emissão de segunda via do cartão, tarifa para uso na função 
saque, para uso do cartão no pagamento de contas e no pedido de avaliação 
emergencial do limite de crédito). 

Para os contratos formalizados até 31 de maio de 2011, essas regras passam 
a valer a partir de 1º de junho de 2012. Até essa data, os serviços referentes a 
esses cartões são considerados “serviços diferenciados” e podem ser 
cobrados, de acordo com os termos do contrato, desde que devidamente 
explicitadas, ao cliente ou usuário, as condições de utilização e de pagamento. 

7. E os pacotes de serviços?  

É obrigatória a disponibilização de pacote padronizado de serviços prioritários 
para pessoas físicas, nos termos da Tabela II da Resolução CMN 3.919, de 
2010. 

O valor cobrado mensalmente pelo pacote padronizado de serviços não pode 
exceder o somatório do valor das tarifas individuais que o compõem. 

Adicionalmente, as instituições podem oferecer pacotes específicos de serviços 
contendo serviços prioritários, especiais e/ou diferenciados, não podendo 
incluir os serviços cuja cobrança é proibida, bem como serviços vinculados a 
cartão de crédito. 

A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato 
específico. 
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O cliente tem, também, o direito de optar pelo pacote padronizado, ou pela 
utilização e pagamento somente por serviços individualizados. 

8. As instituições devem divulgar as tarifas que co bram?  

Sim, as instituições financeiras são obrigadas a divulgar, em local e formato 
visível ao público, nas suas dependências e nas respectivas páginas na 
internet: 

a. tabela com os serviços essenciais (os que não podem ser cobrados); 
b. tabela com os serviços prioritários; 
c. tabela contendo informações sobre o pacote padronizado; 
d. tabelas de demais serviços prestados pela instituição, inclusive pacotes de 

serviços; 
e. esclarecimento de que os valores das tarifas foram estabelecidos pela própria 

instituição; 
f. outras informações estabelecidas pela regulamentação em vigor. 

É obrigatória a divulgação no recinto dos correspondentes no País, além 
dessas tabelas, das tarifas relativas aos serviços prestados por meio do 
correspondente. 

Na divulgação de pacotes de serviços, devem ser informados, no mínimo: 

I - o valor individual de cada serviço incluído; 

II - o total de eventos admitidos por serviço incluído; e 

III - o preço estabelecido para o pacote. 

A tabela de tarifas das instituições financeiras pode ser consultada em nossa 
página na internet, em: Perfis > Cidadão > Bancos > Tarifas > Valor de tarifas 
bancárias> Tarifas Bancárias. 

 

Uso do Dinheiro 
1. As pessoas, físicas ou jurídicas, são obrigadas a receber pagamentos 
em moeda metálica?  

Sim, até 100 moedas de cada valor. 

2. Os bancos são obrigados a receber moedas metálic as até que limite?  

Para pagamentos, até 100 moedas de cada valor. Para depósitos, devem 
receber a quantidade de moedas apresentada, sem limite. 
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3. As pessoas, físicas ou jurídicas, são obrigadas a receber cédulas 
rabiscadas, rasgadas e coladas ou faltando pedaço?  

Não. Toda cédula danificada só vale para ser depositada, trocada ou utilizada 
para pagamento em agência de qualquer banco comercial, que a enviará ao 
Banco Central para ser destruída. 

4. Um pedaço de cédula tem valor?  

Sim. Uma cédula que apresente nitidamente mais da metade do tamanho 
original em um único fragmento pode ser substituída, depositada ou utilizada 
em pagamentos diretamente em agência de qualquer banco comercial. 

5. Quais cédulas são consideradas sem valor?  

São consideradas sem valor as cédulas que não apresentem em um único 
fragmento mais da metade do tamanho original. Havendo dúvidas em relação à 
perda de valor, as cédulas poderão ser encaminhadas ao Banco Central do 
Brasil para análise, por meio de agência de qualquer banco comercial. 

6. E no caso de a cédula fragmentada não ter um úni co pedaço com mais 
da metade do tamanho original, mas se todos os peda ços estiverem 
colados em sequência e, juntos, tiverem mais da met ade do tamanho total 
da cédula?  

Essa cédula não pode ser substituída, depositada nem utilizada em 
pagamentos. Ela deve ser apresentada em agência de qualquer banco 
comercial para ser encaminhada ao Banco Central para análise de valor. O 
cidadão receberá do caixa da instituição financeira um recibo da cédula por ele 
entregue, mas terá que aguardar o resultado da análise. 

Caso o Banco Central constate que a cédula não tem valor, não haverá 
ressarcimento. Caso constate que a cédula ainda apresenta valor, ela será 
substituída e entregue ao cidadão pela instituição que a enviou ao Banco 
Central. 

7. Moedas danificadas têm valor?  

Moedas tortas, perfuradas, desfiguradas ou com danos de qualquer outra 
natureza, desde que estejam inteiras e não haja dúvidas quanto ao valor, 
devem ser trocadas, depositadas ou utilizadas em pagamentos em agência de 
qualquer banco comercial. Moedas que não estejam inteiras ou sobre as quais 
haja dúvidas quanto ao valor podem ser encaminhadas para exame no Banco 
Central do Brasil, por meio de agência de qualquer banco comercial. 

8. Por que algumas moedas não são atraídas pelo ímã ? Quais são elas?  

Porque hoje existem em circulação moedas confeccionadas com metais 
diferentes, ou seja, com características magnéticas diferenciadas, o que faz 
com que algumas sejam atraídas pelo ímã outras não. 
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As moedas de R$0,50 e de R$1,00 bimetálica da 2ª família produzidas até 
2001 não são atraídas pelo ímã, por serem de cupro-níquel. 

As demais moedas são atraídas pelo ímã, quais sejam: 

• Moedas de aço inoxidável da 1ª família do Real; 
• Moedas da 2ª família (coloridas- aço eletrorrevestido), de R$0,01, 

R$0,05, R$0,10 e R$0,25; 
• Moedas de R$0,50 (aço inoxidável) e R$1,00 bimetálica (aço 

inoxidável - miolo e aço eletrorrevestido - anel) da 2ª família do 
Real, produzidas a partir de 2002. 

9. É possível estabelecer a autenticidade das moeda s mediante algum 
tipo de teste?  

Em primeiro lugar, reiteramos que o teste do ímã não serve para diferenciar 
uma moeda verdadeira de uma falsa, pois, além das diferentes moedas em 
circulação, existem falsificações que utilizam metais similares ao original, que 
também são atraídas pelo ímã. 

Por outro lado, nenhum teste aplicado isoladamente é conclusivo quanto à 
autenticidade de uma moeda. Ele sempre pode induzir a erro de julgamento. 

As moedas suspeitas devem ser avaliadas através de inspeção visual e tátil. 
Se necessário, pode-se utilizar lente de aumento. 

Se persistir a dúvida, a moeda deve ser entregue em agência de qualquer 
banco comercial que a enviará ao Banco Central para análise. 

 

 


