
PROJETO CIDADANIA DIGITAL

VALORES A RECEBER



SVR – Fase 1

A Fase 1, iniciada em outubro/2021, incluiu a remessa de:

• contas corrente ou poupança encerradas com saldo
disponível;

• tarifas cobradas e parcelas ou obrigações de operações
de crédito associadas a Termos de Compromisso firmados
com o BC.

• cotas de capital e sobras líquidas - cooperativas de 
crédito; e

• recursos não procurados de grupos de consórcio
encerrados.



SVR – Fase 1.5

A Fase 1.5, iniciada em março/2021, incluiu a remessa de 
informações sobre cobrança indevida de tarifas pela realização
dos seguintes serviços,  desde que a instituição de 
intermediação não tenha firmado com o BC compromisso de 
devolver valores;

Produtos de corretoras e distribuidoras, descritos na Resolução 
BCB 3.919/2010, que podem ser enviados na fase 1.5:

• Realização de TED (Art. 3º, inciso III)
• Administração de fundos (Art. 5º, inciso III)
• Serviço de corretagem (Art. 5º, inciso XII)
• Serviço de custódia (Art. 5º, inciso XIII)



Documentos esperados

• As entidades do setor de intermediação estão listadas 
entre as entidades esperadas para remeter informação ao 
BC. Nesse sentido, as entidades já estão classificadas
como esperadas no sistema Controle de Remessa de 
Documentos (CRD).

• A responsabilidade pelas informações e devolução dos 
valores é exclusiva das instituições.



Ações para realizar 

• Registrar informações no Unicad:
- Diretor Responsável pelo SVR
- Empregado responsável pelo SVR.
- Canais de atendimento ao SVR : telefone e e-mail.

• Tem informação a prestar? 
- Sim   Documento 9800 e Documento 9805.
- Não  Solicitação de Dispensa no CRD ou envio de 
arquivo com marcação exclusiva para o caso.



Como solicitar a dispensa?

• A solicitação de dispensa é feita no Sistema CRD. 
- funcionário apto a transmitir informações pelo Sistema de Transferência de Arquivos (STA).

- máster habilita o cadastro no Sisbacen/Autran e nas transações SCRD002, SSVR101, SSVR102, 
SSVR103.

• Clique em Documentos – Dispensa – Incluir Dispensa e informe Sistema (SVR), Documento (9800 e
9805)



• 9800 e 9805: 
- Leiaute dos arquivos está no CRD.
- Podem testar em ambiente de homologação.

• 9810 - Termo de Adesão previsto na IN BCB 123/2021. 
- Podem testar em ambiente de homologação.

Envio de documento





PROJETO CIDADANIA DIGITAL

OBRIGADO !
valoresareceber@bcb.gov.br 
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