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Quem pode solicitar as informações 
cadastrais?

As informações cadastrais podem ser 
solicitadas pelo próprio cliente ou por 
terceiros, desde que formalmente autorizado.

Como funciona a liquidação antecipada
de uma dívida 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.

O que é Portabilidade do Crédito?

“Portabilidade do Crédito” consiste na 
transferência de uma operação de crédito ou 
de arrendamento mercantil de uma 
instituição para outra, sem ônus para o 
cliente. Ocorre por meio da liquidação 
antecipada da operação original com 
recursos oriundos de operação contratada 
com outra instituição. Ou seja, na prática, há a 
transferência do saldo devedor de um contrato de 
crédito ou de arrendamento mercantil de uma 
instituição financeira ou sociedade de 
arrendamento mercantil para outra 
instituição, por vontade do devedor. 

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.

E se o banco não entregar as
informações cadastrais solicitadas
o que devo fazer?

Caso não consiga a informação com o 
gerente, deve-se recorrer aos serviços de 
atendimento ao consumidor (SAC), 
disponibilizados pelos bancos por telefone 
e/ou pela internet. 

Se as tentativas de solução não funcionarem, 
deve-se entrar em contato com a ouvidoria da 
instituição.

Por fim, caso o cliente não consiga solução, 
poderá apresentar reclamação ao Banco 
Central, nos seguintes canais de 
atendimento:

• Internet  (http://www.bcb.gov.br/?cidadao), 
• Telefone (0800-979-2345)
• Correspondência por meio de fax ou dos 
correios
• Atendimento presencial na sede do Banco 
Central em Brasília e em todas as cidades 
onde há representação regional (Belém, 
Recife, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto 
Alegre).

Uma dívida pode ser quitada com 
recursos transferidos por outra 
instituição?

Sim. Essa quitação é a própria portabilidade do 
crédito. As instituições financeiras e as 
sociedades de arrendamento mercantil devem 
garantir a liquidação antecipada de contratos de 
operações de crédito e de arrendamento 
mercantil, mediante o recebimento de recursos 
transferidos por outra instituição.

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 da 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 nº 
3.516, de 2007.
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Podem ser cobradas tarifas para a 
transferência de operações de crédito ou 
de arrendamento mercantil de uma 
instituição 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.



Caso não consiga a informação com o 
gerente, deve-se recorrer aos serviços de 
atendimento ao consumidor (SAC), dis-
ponibilizados pelos bancos por telefone 
e/ou pela internet. 

Se as tentativas de solução não funcion-
arem, deve-se entrar em contato com a 
ouvidoria da instituição.
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O que é o Custo Efetivo Total 
(CET) de uma operação?

Qual a utilidade do CET?

O CET permite a comparação do custo 
do crédito ofertado pelas diversas 
instituições, ajudando na escolha da 
operação que tenha as melhores 
condições.
Quais são os custos incluídos?

Você sabia que as instituições 
financeiras têm que informar o CET
para microempresa?

Pois é, desde o dia 2 de maio de 2011, 
quando entrou em vigor a Resolução CMN nº 
3.909, de 2010, as instituições financeiras 
estão obrigadas a informar o Custo 
Efetivo Total (CET) das operações de 
crédito que envolvam microempresas e 
empresas de pequeno porte.

Quando o CET deve ser informado?

O CET deve ser informado 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).

E se o banco não informar o 
CET, o que devo fazer?

Caso não consiga a informação com o 
gerente, deve-se recorrer aos serviços 
de atendimento ao consumidor (SAC), 
disponibilizados pelos bancos por 
telefone e/ou pela internet. 

Se as tentativas de solução não 
funcionarem, deve-se entrar em contato 
com a ouvidoria da instituição.

Além da taxa de juros, o CET expressa 
também tributos, tarifas, seguros e 
quaisquer outras despesas cobradas na 
operação de crédito.

O Custo Efetivo Total (CET) é uma taxa 
que expressa todos os encargos e 
despesas devidas nas operações de 
crédito ou de arrendamento mercantil 
financeiro. Os bancos são obrigados a 
informar o CET nas operações realizadas com 
microempresas e empresas de pequeno porte 
e com pessoas físicas.

Você já ouviu falar em Portabilidade
do Cadastro?

Quais são as informações incluídas 
na portabilidade do cadastro, ou 
seja, que informações podem ser 
solicitadas para levar para outra 
instituição financeira?

Qual é o prazo que as instituições 
financeiras têm para prestar as 
informações cadastrais solicitadas?

As informações cadastrais referem-se ao 
histórico de todas as operações contratadas com 
o cliente, registradas até o dia útil anterior ao da 
solicitação, compreendendo:

• dados de qualificação do cliente 
constante da ficha proposta. No caso de 
empresas, deve constar a razão social, 
atividade, forma e data de constituição, 
qualificação dos representantes da 
empresa, CNPJ e atos constitutivos;
• saldo médio mensal mantido em 
conta-corrente;
• histórico das operações de empréstimo, 
de financiamento e de arrendamento 
mercantil, contendo a data da contratação, 
o valor transacionado e as datas de 
vencimentos e dos respectivos 
pagamentos;
• saldo médio mensal das aplicações 
financeiras e das demais modalidades de 
investimento mantidas na instituição ou 
por ela administradas.

As informações devem ser prestadas no 
prazo máximo de 15 dias, contados da data 
da solicitação, com base em dados relativos, 
no mínimo, aos doze meses anteriores àquela 
data.

A Portabilidade do Cadastro possibilita a 
transferência do relacionamento de uma 
instituição financeira para outra. Para isso, 
as instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil são obrigadas a fornecer, 
quando solicitadas por seus clientes, as 
informações cadastrais.
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CUSTO EFETIVO TOTAL (CET)

PORTABILIDADE DO CADASTRO

PORTABILIDADE DO CRÉDITO

Por fim, caso o cliente não consiga 
solução, poderá apresentar reclamação 
ao Banco Central, nos seguintes canais 
de atendimento:

• Internet  
(http://www.bcb.gov.br/?cidadao), 
• Telefone (0800-979-2345)
• Correspondência por meio de fax ou dos 
correios
• Atendimento presencial na sede do 
Banco Central em Brasília e em todas 
as cidades onde há representação 
regional (Belém, Recife, Fortaleza, 
Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto 
Alegre).

Para saber como é calculado o CET, 
acesse a página do BC na internet em 
“Perguntas do Cidadão”: 

http://www.bcb.gov.br/Pre/bc_atende/port/custo.
asp?idpai


