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Disposições Gerais
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Disposições Gerais

EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 55/2017, DE 30 DE AGOSTO DE 2017

A proposta de resolução prevê a criação de instituições especializadas em operações de empréstimo por meio de 
plataforma eletrônica, sendo-lhes facultada também a prestação de um rol limitado de serviços, tais como análise de 
crédito e atuação como preposto de corretor de seguros na distribuição de seguro relacionado com as operações de 
empréstimo. Adicionalmente, a proposta de ato normativo estabelece requisitos essenciais para a sistemática envolvida 
nas operações de empréstimo entre pessoas. 

A regulamentação proposta visa a aumentar a segurança jurídica no segmento, elevar a concorrência entre as 
instituições financeiras e ampliar as oportunidades de acesso dos agentes econômicos ao mercado de crédito. 

https://www.bcb.gov.br/htms/EditalConsultaPublica55.pdf

https://www.bcb.gov.br/htms/EditalConsultaPublica55.pdf
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Disposições Gerais

DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a constituição e o funcionamento da Sociedade de 
Crédito Direto (SCD) e da Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP) e disciplina a 
realização de operações de empréstimo entre pessoas por meio de plataforma
eletrônica.
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Disposições Gerais

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

I - instrumento representativo do empréstimo: o contrato ou título de crédito que representa a dívida 

referente à operação de empréstimo entre pessoas por meio de plataforma eletrônica;

II - plataforma eletrônica: o sistema eletrônico que conecta credores e devedores por meio de sítio na internet 

ou de aplicativo;

III - participação qualificada: a participação, direta ou indireta, detida por pessoas naturais ou jurídicas, ou 

fundo de investimento, equivalente a 15% ou mais de ações representativas do capital de sociedade anônima; e

IV - grupo de controle: a pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de votos ou sob controle comum, 

ou o fundo de investimento, que detenha direitos de sócio correspondentes à maioria do capital votante de 

sociedade anônima.
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SCD e SEP 

DA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
Art. 3º A SCD é a instituição financeira que tem por objeto a 
realização de operações de empréstimo exclusivamente por 
meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos 
financeiros que tenham como única origem capital próprio.
§ 1º Além de realizar as operações mencionadas no caput, a 
SCD pode prestar apenas os seguintes serviços: 
I - análise de crédito para terceiros; 
II - atuação como preposto de corretor de seguros na 
distribuição de seguro relacionado com as operações de 
empréstimo por meio de plataforma eletrônica, nos termos da 
regulamentação em vigor; e 
III - emissão de moeda eletrônica, nos termos da 
regulamentação em vigor

DA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS
Do Objeto da Sociedade de Empréstimo entre Pessoas 
Art. 6º A SEP é a instituição financeira que tem por objeto a 
realização das operações de empréstimo entre pessoas por 
meio de plataforma eletrônica. 
§ 1º Além de realizar as operações mencionadas no caput, a 
SEP pode prestar apenas os seguintes serviços: 
I - análise de crédito para clientes e terceiros; 
II - cobrança relativa às operações mencionadas no caput; 
III - atuação como preposto de corretor de seguros na 
distribuição de seguro relacionado com as operações de 
empréstimo mencionadas no caput, nos termos da 
regulamentação em vigor; e 
IV - emissão de moeda eletrônica, nos termos da 
regulamentação em vigor.
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SCD e SEP 

DA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
Art. 4º A SCD deve selecionar potenciais clientes com base em 
critérios consistentes, verificáveis e transparentes, 
contemplando aspectos relevantes para avaliação do
risco de crédito, como situação econômico-financeira, grau de 
endividamento, capacidade de geração de resultados ou de 
fluxos de caixa, pontualidade e atrasos nos pagamentos, setor 
de atividade econômica e limite de crédito.
Art. 5º É vedado à SCD captar recursos do público

DA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS
Art. 7º As operações de empréstimo entre pessoas por meio 
de plataforma eletrônica são as operações de intermediação 
em que recursos financeiros coletados dos credores são 
direcionados aos devedores, após negociação em plataforma 
eletrônica, nos termos desta Resolução. 
§ 1º Os credores de que trata o caput podem ser pessoas 
naturais ou jurídicas, bem como fundos de investimento, 
concedentes da operação de empréstimo entre pessoas. 
§ 2º Os devedores de que trata o caput podem ser pessoas 
naturais ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil, 
contraentes de obrigação creditícia prevista no instrumento 
representativo do empréstimo.



10

SCD e SEP 

DA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO
Art. 4º A SCD deve selecionar potenciais clientes com base em 
critérios consistentes, verificáveis e transparentes, 
contemplando aspectos relevantes para avaliação do
risco de crédito, como situação econômico-financeira, grau de 
endividamento, capacidade de geração de resultados ou de 
fluxos de caixa, pontualidade e atrasos nos pagamentos, setor 
de atividade econômica e limite de crédito.
Art. 5º É vedado à SCD captar recursos do público

DA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS
Art. 17. A SEP deve utilizar modelo de análise de crédito 
capaz de fornecer aos potenciais credores indicadores que 
reflitam de forma imparcial o risco dos potenciais devedores 
e das operações de empréstimo.

Art. 18. Para a realização das operações mencionadas no 
caput, a SEP deve selecionar potenciais devedores com base 
em critérios consistentes, verificáveis e transparentes, 
contemplando aspectos relevantes para avaliação do risco de 
crédito, como situação econômico-financeira, grau de 
endividamento, capacidade de geração de resultados ou de 
fluxos de caixa, pontualidade e atrasos nos pagamentos, 
setor de atividade econômica e limite de crédito. 
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SCD e SEP 

DA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS
Art. 7º As operações de empréstimo entre pessoas por meio de plataforma eletrônica são as operações de intermediação em 
que recursos financeiros coletados dos credores são direcionados aos devedores, após negociação em plataforma eletrônica, 
nos termos desta Resolução. 
§ 1º Os credores de que trata o caput podem ser pessoas naturais ou jurídicas, bem como fundos de investimento, 
concedentes da operação de empréstimo entre pessoas. 
§ 2º Os devedores de que trata o caput podem ser pessoas naturais ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil, 
contraentes de obrigação creditícia prevista no instrumento representativo do empréstimo.
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SCD e SEP 

DA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS
Art. 8º As operações de empréstimo entre pessoas podem ser realizadas somente pela SEP. 
Parágrafo único. As operações mencionadas no caput devem ser realizadas sem retenção de riscos por parte da SEP, seus 
controladores e empresas controladas ou coligadas. 

Art. 13. Os recursos financeiros e os instrumentos representativos do empréstimo vinculados às operações de empréstimo 
entre pessoas não podem ser utilizados direta ou indiretamente para garantir o pagamento de dívidas ou de obrigações da 
SEP. 
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SCD e SEP 

DA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS
Art. 12. É vedado à SEP
I - realizar operações de empréstimo entre pessoas com recursos financeiros próprios; 
II - coobrigar-se ou prestar qualquer tipo de garantia nas operações de empréstimo entre pessoas; 
III - expor-se, direta ou indiretamente, inclusive por meio de fundos de investimento, ao risco de crédito das operações realizadas; 
IV - admitir que, em uma mesma operação de empréstimo entre pessoas, sejam estabelecidas taxas de juros diferentes para credores e 
devedores; 
V - remunerar ou utilizar em seu benefício os recursos relativos às operações de empréstimo entre pessoas; 
VI - transferir recursos aos devedores antes de sua disponibilização pelos credores; 
VII - transferir recursos aos credores antes do pagamento de cada parcela pelos devedores; 
VIII - manter recursos dos credores e dos devedores em conta de titularidade da SEP não vinculados às operações de empréstimo entre 
pessoas; 
IX - emitir títulos ou celebrar contratos representativos de depósito com base nos recursos disponibilizados pelos credores; 
X - contratar terceiros para a realização das operações de empréstimo entre pessoas; e 
XI - realizar operações de empréstimo entre pessoas com partes relacionadas, conforme definição constante do Pronunciamento Técnico CPC 
05 - Divulgação de Partes Relacionadas, aprovado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em 30 de outubro de 2008. 

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X não se aplica aos serviços de pagamento relacionados às operações de empréstimo entre 
pessoas.
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Resumo e pedido 
de autorização para 
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Resumo SCD e SEP 

SCD

SEP

Plataforma 
eletrônica

Operações de crédito 
com capital próprio

Operações de crédito 
entre devedores (BR) e 
credores

Risco próprio

Não assume 
risco, mas faz as 
cobranças

Seleção dos 
devedores e 
análise de crédito

SA, capital 
aberto ou 
fechado.

Limite mínimo de 
capital integralizado 
e PL de R$ 1 mi
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Da Autorização para Constituição e Funcionamento

SCD e SEP
Art. 21. A SCD e a SEP devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, de capital aberto ou fechado.

Art. 22. A SCD e a SEP devem observar permanentemente o limite mínimo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em 
relação ao capital social integralizado e ao patrimônio líquido.
Parágrafo único. As instituições mencionadas no caput podem ser controladas por fundos de investimentos nacionais ou 
estrangeiros.

Art. 24. O processo de autorização para a constituição e para o funcionamento da SCD e da SEP deve ser iniciado com a 
apresentação de requerimento, mediante protocolo, ao Banco Central do Brasil, acompanhado de: 
I - proposta de constituição e de funcionamento; 
II - documentação identificando as pessoas naturais e jurídicas que compõem o grupo econômico do qual fará parte a 
instituição e que possam vir a exercer influência direta ou indireta nos seus negócios; 
III - documentação identificando o grupo de controle da instituição e os detentores de participação qualificada na 
instituição, com as respectivas participações societárias, ou o administrador do fundo, no caso do art. 22, parágrafo único; 
IV - documentação comprobatória da origem dos recursos utilizados para constituição da sociedade; 
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SCD e SEP
Art. 24. (continuação)
V - declarações e documentos que demonstrem que os integrantes do grupo de controle detêm conhecimento sobre o 
ramo de negócio e sobre o segmento em que a instituição pretende operar, inclusive sobre os aspectos relacionados à 
dinâmica de mercado, às fontes de recursos operacionais, ao gerenciamento e aos riscos associados às operações; 
VI - demonstração da capacidade econômico-financeira, mediante: 
a) declarações de ajuste anual de imposto sobre renda de cada integrante do grupo de controle, referentes aos três 

últimos exercícios fiscais entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à autoridade estrangeira equivalente; ou 
b) demonstrativos de patrimônio líquido e histórico de rentabilidade do fundo de investimento controlador, referentes aos 

três últimos exercícios fiscais; e 
VII - autorização, firmada por todos os integrantes do grupo de controle e por todos os detentores de participação 
qualificada: 
a) à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fornecimento de informações ao Banco Central do Brasil referentes aos 

três últimos exercícios fiscais, para uso exclusivo no respectivo processo de autorização; e 
b) ao Banco Central do Brasil para acesso a informações constantes de sistemas públicos ou privados de cadastro de 

informações, inclusive processos ou procedimentos administrativos ou judiciais, de qualquer natureza.

Da Autorização para Constituição e Funcionamento
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SCD e SEP
Art. 24. (continuação)
§ 1º A proposta de constituição e de funcionamento mencionada no inciso I do caput constitui-se em sumário do negócio e 
deve contemplar, no mínimo,

• tipo de instituição (SEP ou SCD), 
• origem dos recursos, 
• indicação dos serviços prestados, 
• capital social, 
• público-alvo, 
• local da sede, 
• oportunidades de mercado que justificam o empreendimento, 
• diferenciais competitivos da instituição, 
• proposta de estrutura organizacional. 

§ 2º Os interessados devem indicar profissional tecnicamente capacitado responsável pela condução perante o Banco 
Central do Brasil do processo de que trata o caput. 

Da Autorização para Constituição e Funcionamento
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SCD e SEP

Art. 25. Recebida a documentação elaborada em conformidade com o art. 24, o Banco Central do Brasil poderá convocar os 
futuros controladores da instituição para entrevista técnica, a fim de que apresentem a proposta do empreendimento. 

§ 3º O Banco Central do Brasil poderá dispensar a realização da entrevista técnica, comunicando tal fato aos interessados, 
caso: 
I - a proposta do empreendimento esteja suficientemente delineada na proposta de constituição e de funcionamento e os 
futuros controladores tenham demonstrado o necessário conhecimento sobre o ramo de negócios e sobre o segmento em 
que a instituição pretende operar; e 

II - o pedido de autorização para funcionamento seja formulado por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de 
investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento ou por 
pessoas naturais ou jurídicas que integrem grupo de controle dessas instituições.

Da Autorização para Constituição e Funcionamento
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