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Objetivos da Palestra

Aspectos jurídicos relevantes no sistema de pagamentos brasileiro:

1. Acesso aos serviços de pagamentos

2. Segurança e proteção dos interesses econômicos dos usuários 
finais

3. Infraestrutura  dos sistemas de pagamento 

4. Interoperabilidade entre participantes e arranjos

5. Inovação em sistemas de pagamento



Objetivos da Palestra

Discussão das questões principais, do ponto de vista jurídico, ligadas ao desenvolvimento do
sistema de pagamentos brasileiro (“SPB”).

Para cada tópico em discussão, serão apresentados (1) conceitos fundamentais; (2) experiências
internacionais no que tange ao desenvolvimento do sistema de pagamentos de jurisdições
selecionadas; e (3) análise do caso brasileiro, particularmente da base legal e regulamentar
relativa ao tema em questão, a fim de identificar as diferenças e as conformidades com tais
experiências internacionais.

Ao explorar tais questões principais, esta Palestra procurará analisar criticamente o desenho
regulatório relativo ao arcabouço legal e regulamentar dos meios de pagamento no Brasil, com o
objetivo de discutir (i) estratégias de intervenção mais responsivas; e (ii) permitir que as
empresas concorram livremente, desde que os usuários finais possam tomar decisões
informadas.
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1. Acesso aos serviços de pagamento

Conceitos fundamentais

Princípios:

o Liberdade de escolha.
o Acesso de usuário final aos (1) instrumentos de pagamento; e (2) canais de distribuição.
o Acesso de IFs ou IPs aos (1) processos de pagamento; e (2) canais de distribuição.

Principais fatores de acesso:

o Pelo usuário final: (1) possuir ou não conta bancária (account-based); e (2) variedade de
canais de distribuição.

o Pelas IFs ou IPs: (1) especialização em determinadas atividades do processo de pagamento
(e.g., captura, processamento, compensação, liquidação, etc); e (2) compartilhamento de
infraestrutura de rede.

Desafios relacionados:

o “Bancarização” da população, digitalização da moeda e inovação dos meios de pagamento.
o Estrutura de apreçamento e segurança são relevantes para determinação do nível de acesso

e de utilização dos instrumentos de pagamento.



1. Acesso aos serviços de pagamento

Experiência internacional

Acesso de usuário final:

o Em países mais desenvolvidos, a maioria da população tem acesso a conta bancária. Isso
facilita a adoção de instrumentos de pagamento, como cartões de crédito, de débito e
transações em ATMs (EUA, Reino Unido, Suécia, Portugal).

o Em outros países, uma parcela relevante da população tem acesso a serviços e produtos
financeiros formais sem estar “bancarizada”. O exemplo mais conhecido é o que vem do
Quênia, onde se desenvolveu uma solução de transferência de recursos por meio do celular
(M-Pesa) para quem não é cliente de banco.

Acesso de IFs ou IPs:

o Na maioria dos países, não se verificam impedimentos legais de acesso por IFs ou IPs aos
diferentes prestadores de processamento de pagamento (e.g., captura, processamento,
compensação, liquidação, etc). Porém, há exigências de critérios mínimos tecnológicos e de
segurança operacional a serem cumpridos pelos participantes (mitigação de riscos).

o Eventuais barreiras de acesso foram removidas por órgãos reguladores, pois o benefício do
compartilhamento e aumento do número de transações sobrepunha os efeitos de eventual
diminuição na competição entre redes (EUA, Reino Unido, Suécia, Portugal).



1. Acesso aos serviços de pagamento

Particularidades do caso brasileiro

Baixo percentual da população com acesso a conta bancária:

o Índice de “bancarização” no Brasil é de apenas 60% da PEA (fonte: “Pesquisa FEBRABAN de
Tecnologia Bancária”, de 2014, realizada pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN
em conjunto com a Análises Strategy&).

o Diversas iniciativas relacionada à ampliação de acesso ao sistema bancário:
Inclusão financeira (Resolução CMN nº 4.282/13);
Simplificação de abertura de conta de pagamento (Circular BCB nº 3.680/13);
Tratamento não discriminatório no âmbito dos arranjos (Circular BCB nº 3.682/13).

Acesso de IFs ou IPs aos processos de pagamento e canais de distribuição:

o Não se verificam restrições legais de acesso de IFs ou IPs aos diferentes prestadores de
processamento de pagamento (e.g., captura, processamento, compensação, liquidação, etc).

o Diversas iniciativas relacionada à ampliação de acesso de IFs ou IPs:
Fim da trava de “domicílio bancário” (Circular BCB nº 3.765/15);
Interoperabilidade entre participantes e arranjos (Circular BCB nº 3.682/13).
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2. Segurança e proteção dos interesses econômicos 
dos usuários finais

Conceitos fundamentais

Princípios:

o Atendimento às necessidades dos usuários finais, em especial segurança e proteção de seus
interesses econômicos.

Abordagem:

o Os recursos mantidos em contas de pagamento: (i) constituem patrimônio separado, que
não se confunde com o da IP; (ii) não respondem direta ou indiretamente por nenhuma
obrigação da IP nem podem ser objeto de ato de constrição judicial em função de débitos de
responsabilidade da IP; (iii) não compõem o ativo da IP nos cenários de insolvência; e (iv)
não podem ser dados em garantia de débitos assumidos pela IP.

o Manutenção dos recursos mantidos em contas de pagamento pré-pagas, em conta específica
no órgão regulador ou em títulos públicos.

Desafios relacionados:

o Análise de riscos: garantidas por operação de crédito bancário ou seguro não deveriam exigir
segregação dos recursos ainda mantidos em contas de pagamento.



2. Segurança e proteção dos interesses econômicos 
dos usuários finais

Experiência internacional

Segurança e proteção dos interesses econômicos dos usuários finais:

o Em termos gerais, os EUA ainda não regulam a segregação do patrimônio do usuário final. Em
regra, os valores depositados nas contas de pagamento pré-pagas não têm seguro do FDIC e
são considerados fundos da IP e não dos usuários finais.

No entanto, tais fundos podem ter seguro do FDIC se atenderem a determinados
requisitos, tais como: (i) a IP informar ao banco depositário que há uma relação de
agência ou custódia dos valores; (ii) a IP informar ao banco depositário as identidades e
os valores de titularidade de cada um dos usuários finais; e (iii) os fundos serem de
titularidade dos usuários finais e não da IP (ou de outra pessoa).

Na regulamentação sob consulta acerca da regulação de instrumentos eletrônicos pré-
pagos, o Bureau of Consumer Financial Protection (Bureau) decidiu não exigir seguro
dos valores depositados em contas de pagamento pré-pagas, mas apenas o disclosure se
há ou não seguro do FDIC.



2. Segurança e proteção dos interesses econômicos 
dos usuários finais

Particularidades do caso brasileiro

Alto grau de segurança e proteção dos interesses econômicos dos usuários finais:

o A nova base legal e regulamentar determinou às IPs que:
segreguem recursos em contas de pagamento (Lei nº 12.865/13);
atendam as às necessidades dos usuários finais, em especial a segurança e proteção de
seus interesses econômicos (Resolução CMN nº 4.282/13);
mantenham diariamente os recursos mantidos em contas de pagamento pré-pagas em
conta específica no BCB ou em títulos públicos federais (Circular BCB nº 3.681/13);
assegurem ao usuário final o resgate total dos recursos, a qualquer tempo, excetuado
em relação à programas de benefício social (Circular BCB nº 3.680/13);
designem diretor responsável pelas contas de pagamento (Circular BCB nº 3.680/13).

Diversidade de modelos de negócios:

o A nova base legal e regulamentar deve ter como objetivo atentar para a diversidade de
modelos de negócios (Resolução CMN nº 4.282/13).

Qual o papel de garantia da liquidez? Evitar risco sistêmico. Seria aplicável em qualquer
situação? Depende do fluxo operacional da IP.
Adoção de outros modelos de garantia a fim de reduzir os custos de observância?
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3. Infraestrutura dos sistemas de pagamento 

Conceitos fundamentais

Princípios:

o A infraestrutura dos sistemas de pagamento deve ser considerada serviços essencial, que
deveria ter acesso aberto para promoção de um ambiente com iguais condições para a
prestação de serviços de pagamento pelos participantes.

Principais fatores de abordagem:

o A infraestrutura dos sistemas de pagamento é impactada por fatores como: (i) a estrutura de
governança das empresas que prestam serviços de captura, processamento, compensação e
liquidação de pagamentos; (ii) critérios de acesso; (iii) demanda de mercado; e (iv) níveis de
economia de escala.

Desafios relacionados:

o Altos custos fixos de operação e de ampliação de rede;
o Aspectos concorrenciais (mercado downstream vs. mercado upstream);
o Compartilhamento de rede para captura e processamento (vantagens da cooperação);
o Impactos dos avanços tecnológicos.



3. Infraestrutura dos sistemas de pagamento 

Experiência internacional

Concentração da infraestrutura em um único sistema:

o A concentração da infraestrutura em um único sistema de compensação e de liquidação é
observada em diversos países (particularmente a partir da década de 80).

Ganho pelas economias de escala (i.e., o aumento de participantes aumenta o nível do
serviço prestado);
Externalidades positivas de rede (i.e., alto-custo de investimento em tecnologia);
Padronização de protocolos de comunicação (i.e., eliminação de custos e riscos).

o Tendência à unificação da infraestrutura dos sistemas de pagamento, com compensação
multilateral, processamento em lote e liquidação diferida, no dia seguinte ao da transação
(e.g., União Europeia e a criação da SEPA – Single Euro Payments Area).

o Competição baseada em infraestrutura de rede ou em serviços: estímulos e inibição em se
tratando de estruturas verticais e horizontais.



3. Infraestrutura dos sistemas de pagamento 

Particularidades do caso brasileiro

Infraestruturas:

o A nova base legal e regulamentar deve promover o acesso não discriminatório aos serviços e
às infraestruturas necessários ao funcionamento dos arranjos de pagamento (Resolução
CMN nº 4.282/13).

o Governança: verifica-se restrição legal de câmara/prestador de serviço de compensação e de
liquidação de exercer atividade que concorra com serviços de pagamentos prestados pelos
participantes dos arranjos envolvidos na grade de liquidação (Circular BCB nº 3.765/15)

o Diversas iniciativas relacionada às infraestruturas:
Novas regras de compensação e de liquidação no âmbitos dos arranjos de pagamento
para promoção da competição e transparência no setor (Circular BCB nº 3.765/15);
Padronização de agendas de recebíveis (Circular BCB nº 3.721/14);
Acesso às IPs ao STR – Sistema de Transferência de Reservas (Circular BCB nº 3.438/09).

o Possibilidade de fomentar a adoção de mecanismos de salvaguardas para mitigar risco de
inerentes às exposições financeiras assumidas na interoperabilidade? Por exemplo, criação
de câmara central e/ou fundo garantidor.
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4. Interoperabilidade entre participantes e arranjos

Conceitos fundamentais

Princípios:

o A interoperabilidade se baseia em uma relação entre iguais, devendo garantir a inexistência
de discriminação entre participantes e entre arranjos de pagamento.

Tipos de interoperabilidade:

o À princípio, há 2 tipos de interoperabilidade: (i) entre participantes de um mesmo arranjo de
pagamento, de forma que diferentes participantes deste mesmo arranjo se relacionem de
forma não discriminatória; e (ii) entre arranjos de pagamento, de forma que os usuários
finais consigam realizar transações de pagamento de maneira independente.

Desafios relacionados:

o Em transações interoperadas, os participantes devem ter todas as condições de cumprirem
suas funções legais e regulamentares.

o Pressuposto para interoperabilidade é o uso de contas de livre movimentação pelos usuários
finais (questões concorrenciais inerentes).

o Procedimentos de KYC e de PLD/CFT.



4. Interoperabilidade entre participantes e arranjos

Experiência internacional

Em linhas gerais, os mercados no exterior são potencialmente competitivo, com os participantes
demandando acessos às redes para atender as necessidade dos usuários finais.

Verificam-se estímulos a modelos de governança com alto grau de cooperação entre participantes
para promoção de inovação nos sistemas de pagamento (e.g., União Europeia).



4. Interoperabilidade entre participantes e arranjos

Particularidades do caso brasileiro

Baixo grau de compartilhamento e cooperação:

o Verifica-se um baixo grau de compartilhamento na operação de redes e de cooperação
existentes entre os diversos prestadores de serviço de pagamento. Essa baixa
interoperabilidade tem consequências restritivas para o SPB, sendo apontada como fator de
ineficiência.

o Diversas iniciativas relacionada à interoperabilidade:
Tratamento não discriminatório, com transparência e acesso a informações claras e
completas sobre as condições de prestação de serviços (Resolução CMN nº 4.282/13);
Novas regras de interoperabilidade para promoção de acessibilidade e transparência no
setor (Circular BCB nº 3.765/15).

o Interoperabilidade apenas por meio de participação em determinado arranjo? Parâmetros
objetivos devem definir interação (e.g., regras, procedimentos e tecnologias compatíveis).
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5. Inovação em sistemas de pagamento

Conceitos fundamentais

Princípios:

o Estabelecer condições mínimas para a oferta segura de serviços de pagamento, criando-se
um ambiente mais inclusivo e favorável às inovações em pagamentos de varejo.

Contextos:

o Criação de novos tipos de instrumentos de pagamento (tecnologias disruptivas);
o Aumento da eficiência, segurança e acessibilidade por meio da criação de características

diferentes nos instrumentos de pagamentos já existentes.
o Melhorias nas diversas etapas de processamento que envolvem a operacionalização dos

instrumentos de pagamento.

Desafios relacionados:

o Fatores de aceitação e uso de um instrumento de pagamento pelo público em geral;
o Fatores que estimulem ou inibem a oferta de serviços de pagamento (novos ou existentes),

com implicação na forma pela qual infraestrutura está baseada e de acesso de participantes;
o Incentivos ao investimento na modernização dos instrumentos e das infraestruturas.



5. Inovação em sistemas de pagamento

Experiência internacional

Disseminadas inovações em termos de instrumentos de pagamento:

o Em diversos países surgiram, a partir da década de 90, novos instrumentos de pagamento,
novas formas de processamento de pagamentos e de comunicação com os usuários finais:

Dinheiro eletrônico (e-money);
Moedeiro eletrônico (e-wallet);
Pagamentos por comunicação móvel (mobile payment).

o Surgimentos de novos canais de acesso e de novas tecnologias para acesso:
NFC (Near Field Communication);
Bluetooth;
Wi-Fi;
Internet;
Terminais POS ou PDV/TEF.



5. Inovação em sistemas de pagamento

Particularidades do caso brasileiro

A inovação em instrumentos e em serviços de pagamento no Brasil:

o O Brasil segue tendência internacional, com as limitações locais inerentes, de migração de
pagamentos realizados por meio de instrumentos em papel para pagamentos eletrônicos.

o Possíveis características que reduzem a velocidade da inovação no Brasil podem estar
relacionadas (i) à “bancarização” da população; (ii) à interoperabilidade das infraestruturas;
e (iii) ao compartilhamento de canais de acesso.

Inovação nos arranjos de pagamento:

o A nova base legal e regulamentar deve ter como objetivo a inovação nos arranjos de
pagamento (Resolução CMN nº 4.282/13).

o Diversas iniciativas para induzir maior aceitação/inovação em sistemas de pagamento:
Liberdade de escolha dos usuários finais (Resolução CMN nº 4.282/13);
Simplificação dos processos de abertura das contas de pagamento (Circular BCB nº
3.680/13);
Estruturas de gerenciamento de riscos e PLD/CFT (Circular BCB nº 3.681/13).

o Adoção de medidas mais baseadas em riscos para permitir maior inovação dos participantes
(redução dos custos regulatórios e incorporação da população “não-bancarizada”).



Obrigado!

Bruno Balduccini

Sócio de Pinheiro Neto Advogados
T: (55 11) 3247-8751

E: bbalduccini@pn.com.br


