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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
A tecnologia e a inovação são extremamente dinâmicas
e multidisciplinares.
Por isso, nosso papel vai além da elaboração de
instrumentos jurídicos. Entregamos como diferencial uma
visão ampla do começo ao fim dos projetos ajudando a
construi-los e a solidificá-los.
Temos um time de advogados das mais diversas áreas
dedicado às empresas de tecnologia – das multinacionais
às startups – que desenvolve soluções completas para o
mercado de tecnologia de hoje e de amanhã.
Nossa assessoria destina-se a todos os ciclos dos
negócios (estruturação, desenvolvimento da operação,
proteção de propriedade intelectual, privacidade e
proteção de dados, rodadas de investimento e M&A).
Nossa vasta experiência internacional nos possibilita
fazer nossos clientes estrangeiros se sentirem em
casa, bem como ajudar nossos clientes brasileiros a se
tornarem globais.

O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

Agentes do
mercado de
pagamentos
brasileiro

Emissores

Portadores
(consumidor)

Credenciadoras

Instituidores de arranjos
de pagamento
(bandeiras)

Estabelecimento
comercial
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Emissores:
instituições financeiras ou não, autorizadas pelas bandeiras
a emitir cartões de crédito. São responsáveis pelas
cobranças dos gastos feitos com esses cartões por seus
respectivos portadores, e repassam os valores coletados às
credenciadoras para que estas paguem os estabelecimentos
comerciais. O emissor também pode ser uma credenciadora.

Portadores (consumidores):
pessoas físicas que utilizam os cartões.

Credenciadores:
instituições de pagamento (entidades não-financeiras)
responsáveis pelo credenciamento de estabelecimentos
comerciais e pela captura, transmissão, processamento e
liquidação financeira das operações realizadas com cartões.

Instituidores de arranjo de pagamento (bandeiras):
pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento e
pelo uso da marca associada a ele. É de responsabilidade
da bandeira estabelecer regras e procedimentos quanto ao
gerenciamento de riscos e aspectos operacionais mínimos a
serem atendidos pelos participantes.

Estabelecimentos comercias:
fornecedores de produtos ou serviços credenciados para
aceitarem pagamentos por meio de cartões.
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Estrutura do
Mercado Brasileiro
de Pagamentos

Os arranjos de pagamento
• A estrutura no mercado de
pagamentos no Brasil é marcada por
um feixe multilateral de relações que
envolvem um conjunto de regras e
procedimentos que disciplinam o
serviço de pagamento.

Portador

7
Emissor

1

Estabelecimento
Comercial

4

Instituidor do
Arranjo de
Pagamento
(Bandeira)

Instituição
Domicílio

6

Credenciador

A esse conjunto de regras
e relações damos o nome
de arranjo de pagamento.

5
3

2
Subcredenciador

i.e. arranjo de pagamento aberto completo
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Tipos de arranjos
de pagamento
A definição de arranjo de pagamento é dada pela Lei 12.865/13 que os
definem como o conjunto de regras e procedimentos que disciplina a
prestação de determinado serviço de pagamento ao público, aceito por
mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais,
pagadores e recebedores. Além da Lei 12.865/13, os arranjos de pagamento
são regulamentados pela Circular nº 3.682/13 do Banco Central.
Os arranjos de pagamento podem ser:

Figura 1 - Arranjo de pagamento
fechado (3 partes)

BANDEIRA

EMISSOR / CREDENCIADOR

COMPRADOR

VENDEDOR

EMISSOR

PORTADOR
(CONSUMIDOR)

É o esquema de pagamento mais
completo, com os principais agentes da
cadeia: emissor, bandeira, credenciador,
portadores e estabelecimentos
comerciais. Pode haver ou não a
participação de subcredenciadores
(subadquirentes).

ARRANJO DE PAGAMENTO FECHADO:

Figura 2 - Arranjo de pagamento
aberto (4 partes)

BANDEIRA

ARRANJO DE PAGAMENTO ABERTO:

CREDENCIADORES

ESTABELECIMENTO
COMERCIAL

É também chamado de esquema de três
partes e se configura quando o mesmo
agente emissor atua também como
credenciador, definindo, inclusive, as
taxas em ambos os lados da cadeia. É
menos frequente que o arranjo aberto e
conta apenas com três partes: emissor/
credenciador, estabelecimento comercial
e portador. Ex: vouchers de cartões de
alimentação.

05

06

Tipos de arranjos
de pagamento
ARRANJO DE PAGAMENTO INTEGRANTE DO SBP

ARRANJO DE PAGAMENTO NÃO INTEGRANTE DO SBP
DEFINIÇÃO

I

Arranjos de propósito limitado;

II

Arranjos que apresentarem, de forma consolidada nos
últimos 12 meses, volumes inferiores a:

DEFINIÇÃO
Não são definidos expressamente pela legislação, mas
depreende-se que são aqueles sujeitos à autorização e
supervisão do Banco Central, aplicando-se as disposições
do art.6 a 15 da Lei n° 12.865/13.

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ENVIO AO BC

Apresentação
do pedido pelo
instituidor
do arranjo de
pagamento

I
III

Obrigações
quando regulado

25.000.000 de
transações

Arranjos em que o instrumento de pagamento for
oferecido no âmbito de programa destinado a conceder
benefícios a pessoas naturais em função de relações de
trabalho, de prestação de serviços ou similares, instituído
por lei ou por ato do Poder Executivo.

Comprovação de atendimento
aos requisitos de gerenciamento
de riscos, interoperabilidade,
segurança, eficiência, competição e
atendimento aos usuários finais.
Apresentação de indicativos
técnico-operacionais do Instituidor
do Arranjo de Pagamento.

II

R$ 500.000.000,00 de
valor total das transações

É REGULADO?

Depende

Sim, caso
apresente,
de forma
consolidada
nos últimos 12
meses, volumes
superiores aos
definidos no
item 2.

Apresentação de pedido de
autorização em 30 dias, por
meio de preenchimento de
formulário próprio do Bacen.
Comunicação às instituições
que participam do arranjo
quanto à necessidade de
solicitarem autorização
para funcionamento.

Estabelecimento dos procedimentos para gerenciamento de riscos, prevenção a ilícitos
cambiais, lavagem de dinheiro e combate de financiamento ao terrorismo, liquidação entre as
instituições participantes do arranjo e interoperabilidade entre os demais arranjos.
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E os
Subcredenciadores?

DEFINIÇÃO

OBRIGAÇÃO REGULATÓRIA

Participante de arranjo
de pagamento que, em
geral, atua na captação
das transações e
credenciamento de
pequenos prestadores de
serviço.

Não está sujeito à autorização
prévia, mas a depender da
volumetria, tem obrigação de
liquidação centralizada perante
a Comissão Interbancária de
Pagamentos (CIP).

É mais um possível participante do arranjo de pagamento que,
em geral, atua na captação das transações e credenciamento
de pequenos prestadores de serviço, em menor escala. Não
são instituições de pagamento, como as credenciadoras, mas
a partir de determinada volumetria de transações, podem vir a
ter obrigações regulatórias (i.e. liquidação centralizada).
Na prática, são chamados de “facilitadores”, pois recebem e
remetem as transações para as credenciadoras que fazem o
processamento. Nesse sentido, os riscos inerentes às operações
dos subcredenciadores são gerenciados e suportados pelos
credenciadores que os contratam e os habilitam a participar do
fluxo da transação. A figura do subcrecendiador é prevista na
Circular BCB n° 3.682/13 e 3.886/2018. São também chamados
de subadquirentes ou facilitadores.

Atenção: não confunda com a figura dos facilitadores

Liquidação
centralizada
(CIP)

Acima de R$ 500.000.000,00
de valor total das transações,
acumulado nos últimos doze
meses.

de pagamento internacional. Esses últimos são empresas
que fazem a intermediação eletrônica de serviços de
pagamento entre fornecedores internacionais e o
consumidor brasileiro e não integram o Sistema de
Pagamentos Brasileiro. Portanto, não se aplicam a eles as
mesmas regras submetidas aos subcredenciadores, e sim
as normas que regulamentam o mercado de câmbio.
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Funções
desempenhadas
pelos Agentes
da cadeia

As interações entre os agentes do arranjo de
pagamentos podem ser para a (i) autorização da
transação; e para a (ii) liquidação da transação.
Nos arranjos abertos, o consumidor ao fazer o
pagamento do bem ou serviço ao estabelecimento
comercial com seu cartão, automaticamente aciona o
emissor sobre a transação de pagamento em curso.
Caberá ao emissor transferir/informar os recursos do
portador ao credenciador, que por sua vez deverá
repassar os valores aos estabelecimento comercial
fornecedor.
Ou seja, os credenciadores recebem dos emissores
provisões para pagamento dos gastos dos portadores
do cartão e efetuam os pagamentos aos respectivos
estabelecimentos comerciais. Por esse atividade, o
credenciador aufere uma taxa como contraprestação
de seus serviços – a taxa de intercambio.
No caso de arranjos fechados, onde o emissor e
o credenciador são um único prestador, não há
contrato ou acordo para a liquidação da transação de
pagamento. Nesse caso o emissor assume também a
função de credenciador e paga aos fornecedores com
os recursos recebidos dos portadores do cartão.
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Tarifação da cadeia
de pagamentos
A tarifação em um arranjo de pagamento varia conforme o
arranjo seja fechado ou aberto.
No modelo fechado, o credenciador atua apenas como um
fornecedor de serviço de rede, sendo remunerado por meio
de taxa fixa estipulada pela bandeira.
No modelo aberto, o mais utilizado, os credenciadores
podem estabelecer valores pela venda ou aluguel do
POS (point of sale – “maquininha”), a taxa de desconto a
ser cobrada do estabelecimento credenciado (Merchant
discount rate – MDR) e condições comerciais específicas
de seus parceiros.

A taxa de desconto, portanto, é um percentual
do total das transações efetuadas e pagas pelo
estabelecimento comercial à credenciadora.
A taxa de intercâmbio é o valor repassado pelo
credenciador ao emissor, cujo percentual é definido
pela bandeira. Ela pode ser definida em contrato
bilateral entre emissores e credenciadores, ou em
acordos plurilaterais envolvendo todos os emissores
e credenciadoras de uma mesma bandeira. Os últimos
tendem a ser mais desejáveis, uma vez que tendem a
impor taxas mais padronizadas e generalistas, evitando
que sejam excessivamente elevadas.
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Tarifação da cadeia
de pagamentos

A tarifa da bandeira é o valor repassado pelo
credenciador à bandeira, cujo percentual também é
definido pela própria bandeira. O emissor também
deve pagar diretamente uma taxa à bandeira.
O Net-MDR é o valor pago pelos estabelecimentos
aos credenciadores, que consiste da taxa de
desconto (MDR) menos a taxa da bandeira e a taxa
de intercâmbio.

E o que são os gateways de pagamentos?
Os gateways são softwares que fazem a
comunicação de determinada plataforma de serviços
online e o credenciador. O credenciador efetiva a
transação e repassa o valor ao estabelecimento,
descontando as taxas cabíveis, mas o gateway que
captura a transação e por isso esse modelo exige
também um sistema antifraude.
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E as Instituições
de pagamento?

A Lei n° 12.865/13 traz um rol amplo e aberto de
atividades que caracterizam as Instituições de
Pagamento, entidades prestadoras de serviços dentro
de um arranjo de pagamento, tais como:

a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos
mantidos em conta de pagamento;
b) executar ou facilitar a instrução de pagamento
relacionada a determinado serviço de pagamento,
inclusive transferência originada de ou destinada a
conta de pagamento;
c) gerir conta de pagamento;
d) emitir instrumento de pagamento;
e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento;
f) executar remessa de fundos;
g) converter moeda física ou escritural em moeda
eletrônica, ou vice-versa, credenciar a aceitação ou gerir
o uso de moeda eletrônica; e
h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço
de pagamento, designadas pelo Banco Central do Brasil;
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Modalidades de
Instituições de
Pagamento
As instituições de pagamento foram regulamentadas pela
Circular n° 3.885/18 do Banco Central, que determina as
seguintes modalidades de funcionamento:

I
EMISSOR DE MOEDA ELETRÔNICA:
instituição de pagamento que gerencia
conta de pagamento de usuário
final, do tipo pré-paga, disponibiliza
transação de pagamento que envolva o
ato de pagar ou transferir, com base em
moeda eletrônica aportada nessa conta,
converte tais recursos em moeda física
ou escritural, ou vice-versa, podendo
habilitar a sua aceitação com a
liquidação em conta de pagamento por
ela gerenciada;

Todo Credenciador é uma
Instituição de Pagamento,
mas nem toda Instituição
de Pagamento é um
Credenciador

II
EMISSOR DE INSTRUMENTO
DE PAGAMENTO PÓS-PAGO:
instituição de pagamento que
gerencia conta de pagamento
de usuário final pagador, do
tipo pós-paga, e disponibiliza
transação de pagamento com
base nessa conta; e

III
CREDENCIADOR:
instituição de pagamento que, sem
gerenciar conta de pagamento:
a) habilita recebedores para a aceitação
de instrumento de pagamento emitido
por instituição de pagamento ou por
instituição financeira participante de um
mesmo arranjo de pagamento; e
b) participa do processo de liquidação
das transações de pagamento como
credor perante o emissor, de acordo
com as regras do arranjo de pagamento.
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Modalidades de
Instituições de
Pagamento

A figura do Iniciador de
Transação de Pagamento surgiu
no contexto de regulamentação
do Open Banking

A Resolução BCB n° 24/2020 de 22 de outubro de 2020
instituiu nova modalidade de Instituição de Pagamento.

IV
INICIADOR DE TRANSAÇÃO DE PAGAMENTO
Instituição de pagamento que presta serviço de iniciação de transação de pagamento
sem gerenciar conta de pagamento” e, necessariamente, sem deter em momento algum
os fundos transferidos na prestação do serviço.
Em outras palavras, considera-se iniciação de transação de pagamento o serviço que
inicia uma transação de pagamento ordenada pelo usuário final, relativamente à conta
de depósito ou de pagamento, comandada por instituição não detentora da conta à
instituição que a detém.

Para operar como
iniciadora de transação de
pagamento, a instituição
interessada deve solicitar
autorização do Banco
Central, bem como
integralizar e manter um
capital social mínimo de
R$1.000.000,00 (um
milhão de reais), além de
atender outros requisitos
previstos na Resolução
n° 24/2020.
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Toda Instituição de
Pagamento precisa
de licença do Banco
Central para operar?

A apuração da
volumetria deve
corresponder
ao somatório
dos valores
correspondentes
às transações
de pagamento
autorizadas nos
últimos doze
meses.

A atividade de um
subcredenciador
depende de
sua conexão
prévia com um
Credenciador,
portanto, o volume
de transações
capturados por um
subcredenciador
compõe o volume
reportado pelo
Credenciador à
Bandeira.

Não, nem todas as entidades que prestam os serviços
estabelecidos como de Instituições de Pagamento
precisam ser reguladas. A partir de determinada
volumetria de transações, contudo, é obrigatório o
pedido de licença perante o Banco Central:

Quanto é necessário
de volumetria para a
Instituição de Pagamento
passar a ser regulada?
Até 01 de março de 2021, valores financeiros superiores
a pelo menos um dos seguintes parâmetros:
I - R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) em
transações de pagamento; ou
II - R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em
recursos mantidos em conta de pagamento pré-paga

Atenção: Se você ainda não é uma Instituição de Pagamento
regulada, porque não atingiu a volumetria necessária, mas
pretende aderir ao Pix (sistema de Pagamentos Instantâneos
do Banco Central), ao fazê-lo você passará automaticamente
a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), ficando
sujeito à uma regulação mínima, com o custo de observância
proporcional ao risco oferecido pela sua atividade.
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Toda Instituição de
Pagamento precisa
de licença do Banco
Central para operar?

Alterações na volumetria
em Outubro/2020

A Resolução n° 24/2020 promoveu alterações também nos critérios de volumetria para
a operação por instituições de pagamento na modalidade de emissoras de moeda
eletrônica:

Atenção, a partir
de 1° de março de
2021, Instituições
de Pagamento
deverão solicitar
autorização do
Banco Central para
iniciar a prestação
de serviço de
pagamento como
emissora de moeda
eletrônica

• A instituição de pagamento que, em 1º de março de 2021, prestar serviço na
modalidade de emissor de moeda eletrônica e não estiver autorizada pelo Banco
Central do Brasil deve solicitar autorização para funcionar:
I - se alcançar, até 31 de dezembro de 2021, movimentações financeiras superiores a
pelo menos um dos seguintes valores:
a) R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) em transações de pagamento; ou
b) R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em recursos mantidos em conta de
pagamento pré-paga;
II - se alcançar, entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, movimentações
financeiras superiores a pelo menos um dos seguintes valores:
a) R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) em transações de pagamento; ou
b) R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) em recursos mantidos em conta de
pagamento pré-paga; e
III - de 1º de janeiro de 2023 até 30 de junho de 2023, se não alcançar as
movimentações financeiras estabelecidas nos incisos I e II.
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Pedido de autorização da Instituição de
Pagamento perante o Banco Central
Uma vez que a Instituição de Pagamento atinja a
volumetria estabelecida, ela precisará de uma licença do
Banco Central para funcionar.

O Banco Central do Brasil poderá exigir ainda:

A Circular nº 3.885/2018 determina que esse pedido seja
apresentado com diversos documentos, dentre eles:

II. publicação de declaração de propósito por parte dos
administradores e das pessoas que integram grupo de
controle da instituição de pagamento;

I. Identificação do grupo de controle e demonstração de que
ele detém capacidade econômico-financeira compatível com
o empreendimento,
II. Cópia do ato de eleição dos administradores com mandato
em vigor;
III. Formulário cadastral preenchido por todos os
administradores com mandato em vigor;

I. identificação da origem dos recursos utilizados no
empreendimento;

III. Dentre outras exigências estabelecidas na regulamentação.
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Dispensa de
autorização de
funcionamento
perante o Banco
Central

Ficam dispensados de autorização do
Banco Central:
I. os bancos comerciais, os bancos múltiplos
com carteira comercial e as caixas econômicas,
para a prestação dos serviços de qualquer
modalidade de Instituição de Pagamento,
nos termos da Circular n° 3.885/2018;
II. as sociedades de crédito, financiamento e
investimento, para a prestação dos serviços
de pagamento na modalidade de emissor de
instrumento de pagamento pós-pago;
III. as cooperativas singulares de crédito, para
a prestação dos serviços de Instituições de
Pagamento na modalidade de (i) emissor de
moeda eletrônica; (ii) emissor de instrumento
de pagamento pós-pago, exclusivamente aos
seus associados.
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Dispensa de
autorização de
funcionamento
perante o Banco
Central

Ficam dispensados de autorização do
Banco Central:
Determinados agentes do Sistema Brasileiro
de Pagamentos são dispensados de requerer
autorização para operar como iniciador de transação
de pagamentos, tais como: bancos comerciais,
bancos múltiplos com carteira comercial, caixas
econômicas, bancos múltiplos com carteira de
crédito, financiamento e investimento, sociedades
de crédito, financiamento e investimento ou
cooperativas singulares de crédito.
Ainda, ficam dispensadas de requerer autorização as
instituições de pagamento que já operam em alguma
das três modalidades previstas no art. 4º da Circular
n° 3.885/2018, desde que comuniquem ao Bacen,
com noventa dias de antecedência, sua intenção de
iniciar a prestação de serviço também como iniciador
de transação de pagamento.
A situação inversa, contudo, não é igual: uma
instituição autorizada a atuar apenas como iniciadora
de transação de pagamento deverá solicitar nova
autorização do Bacen para prestar serviços em outra
modalidade.
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Requisitos de
capital para ser
uma Instituição
de Pagamento

R$ 2.000.000

R$ 2.000.000 +

para cada uma das
modalidades de instituições
de pagamento previstas na
Circular 3.885/2018;

Para instituições de pagamento
que participem exclusivamente de
arranjo de pagamento fechado, e que
desejam prestar serviço em mais de
uma modalidade prevista, devem
integralizar R$ 1 milhão para cada
modalidade adicional.

(dois milhões de reais)

R$ 1.000.000
(um milhão de reais)

para Instituições de Pagamento que sejam
Iniciadores de Transação de Pagamento.

O Banco Central do Brasil poderá convocar os
integrantes do grupo de controle para entrevista
técnica sobre quaisquer tópicos relacionados com
a proposta do empreendimento ou com o grupo
pleiteante.
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Verificado o atendimento de
todas as condições previstas,
o Banco Central expedirá
autorização para funcionamento
da Instituição de Pagamento

Autorização e
cancelamento

A autorização para funcionamento da instituição de
pagamento poderá ser cancelada quando constatada, a
qualquer tempo:
I.

falta de prática habitual dos serviços de pagamento;

II. inatividade operacional;
III. não localização da instituição no endereço informado ao
Banco Central;
IV. interrupção, por mais de quatro meses, sem justificativa,
do envio ao Banco Central dos demonstrativos exigidos
pela regulamentação em vigor; ou
V. descumprimento do plano de negócios durante os cinco
primeiros anos do período de abrangência, nos casos em
que o Banco Central exigir a sua apresentação.
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QUER SABER MAIS?

Entre em contato com nossa área de
Fintech e Meios de Pagamento.
Fernanda Garibaldi
fernandagaribaldi@felsberg.com.br

www.felsberg.com.br

SÃO PAULO
Av. Cidade Jardim, 803 - 5º andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP
+55 (11) 3141-9100
RIO DE JANEIRO
Praça Floriano, 19 - 15º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
+55 (21) 2156-7500
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