
Informações Complementares 

Nome da Empresa: _______________________________________________________ 

Nome do Titular Responsável: ______________________________________________ 

CNPJ.: ___________________________________ / CPF.: ________________________ 

Autorizo: 
Nos termos das Resoluções BACEN nº 3.920/10 e 4.571 /17: 

I. A consultar as informações consolidadas a respeito das operações de crédito e câmbio 
constantes em meu nome no SCR - BACEN, gerido pelo Banco Central do Brasil, ou dos 
sistemas que venham a complementá-lo ou a substitui-lo; 

II. A fornecer informações sobre as operações de crédito e câmbio por mim realizadas, no
sentido de compor o cadastro do SCR-BACEN;

III. Ao arquivamento dos meus dados cadastrais;
IV. A fornecer informações sobre as operações de crédito e câmbio por mim realizadas, e

arquivamento dos meus dados cadastrais, aos representantes da:
Empresa: _________________________________________________, portadora do

CNPJ/MF nº.: __________________________, neste ato representada pelo(a) Sr(a)

___________________________________________________, portador(a) do CPF/MF

nº __________________________________.

Respeitadas as disposições legais em vigor: 
▪ A consulta e arquivamento dos meus dados cadastrais e de idoneidade, nos serviços de

proteção ao crédito com as quais GSP BANCO mantém convênio firmado e que deles
poderá se utilizar.

Estou ciente de que: 
I. O SCR - BACEN é um cadastro que visa prover o BACEN de informações, para fins de 

monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades 
de fiscalização, e é utilizado para propiciar o intercâmbio de informações entre 
instituições financeiras, conforme artigo 4 da Resolução BACEN n° 4.571/17, sobre o 
montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito e de câmbio:  

II. Poderá ter acesso aos dados constantes em meu nome no SCR por meio das Centrais de
Atendimento ao Público do BACEN ou por meio do endereço bitp://www.bcb.gov.br

III. Os pedidos de correção e/ou exclusão quanto as informações constantes do SCR
deverão ser dirigidas a Instituição responsável pela remessa das informações ao BACEN,
por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela
respectiva decisão judicial;

IV. O BACEN é autorizado a tornar disponíveis às instituições que podem consultar o SCR -
BACEN informações consolidadas sobre as minhas operações de crédito e de câmbio,
respeitadas as regras estabelecidas pelo próprio BACEN.



Declaro que: 
▪ As informações por mim prestadas sobre renda/faturamento e patrimônio são licitas;
▪ Tenho ciência da Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de

bens direitos e valores com as alterações introduzidas, e dos artigos 297, 298 e 299 do
Código Penal;

▪ Estou ciente de que a falsidade dos dados declarados configura crime previsto na
legislação brasileira, passível de responsabilização civil, criminal e administrativa,
podendo implicar na imediata revogação das avaliações de risco de crédito das
operações avaliadas e não contratadas e do vencimento antecipado das operações de
crédito vigente vinculadas a tais dados.

________________________________________, _____________________________ . 
 (Local)       (Data) 

_____________________________________________ 
Assinatura do titular/Representante/Responsável Legal 

Nome: _________________________________ 

CPF/CNPJ: _________________________________ 

_____________________________________________ 
Assinatura do titular/Representante/Responsável Legal 

Nome: _________________________________ 

CPF/CNPJ: _________________________________ 




