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• Visão geral do CCS

• Utilização do CCS como ferramenta de
endereçamento e controle de ordens ao SFN

• Aprimoramento contínuo do CCS

• Como obter acesso ao CCS
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• Criação do sistema cadastral em 25.7.2005, a teor do art. 3º
da Lei nº 10.701, de 2003, que introduziu o art. 10-A na Lei nº
9.613, de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro):

“Art. 10-A. O Banco Central manterá registro centralizado
formando o cadastro geral de correntistas e clientes de
instituições financeiras, bem como de seus procuradores.”

• Foco: Prevenção à Lavagem de Dinheiro (relatório da CPI do
Narcotráfico, da Câmara dos Deputados, de nov/2000)

• Regulamentação: Circular nº 3.347, de 2007

• Responsabilidade das IFs, demais instituições autorizadas
pelo BC e consórcios (art. 3º da Circular nº 3.347, de 2007)

Visão geral do CCS (1/5)
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• Conteúdo mantido no BC:

 CPF/CNPJ dos clientes (do País ou do exterior);

 CNPJ da instituição do SFN com que os clientes mantêm relacionamento;

 datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição
do SFN, desde que não encerrado até 31.12.2000.

• Detalhamento passível de solicitação às instituições:
 tipo de relacionamento: depósito à vista; poupança; investimento; outros
bens, direitos e valores; depósito em moeda nacional por residente,
domiciliado ou com sede no exterior; contas de pagamento pré-pagas;
relacionamentos de cooperativa (cooperados, eventuais representantes, e
municípios depositantes);

 número da conta e da agência (exceto para outros bens, direitos e
valores);

Visão geral do CCS (2/5)
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• Detalhamento passível de solicitação às instituições (cont.):
 datas de abertura e eventual encerramento de contas ou de
relacionamento sem conta (outros bens, direitos e valores);

 tipo de vínculo (titular, representante legal ou convencional);

 datas de início e eventual término de vínculo como representante;

 denominação completa de titulares e eventuais representantes.

• Outras experiências internacionais:
 Alemanha

• Gestor: órgão de supervisão bancária;

• Cadastro descentralizado (acesso via internet aos dados das instituições);

• Apenas dados cadastrais de titulares

Visão geral do CCS (3/5)
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• Outras experiências internacionais (cont.):
 França

• Gestor: autoridade tributária

• Cadastro centralizado com atualizações mensais

• Apenas dados cadastrais de titulares

• CCS:

 cadastro de relacionamentos centralizado diariamente atualizado
com dados de D-2 (salvo cooperativas, que atualizam mensalmente);

 detalhamento de relacionamentos descentralizado, apresentados
até a manhã do dia seguinte à solicitação.

Visão geral do CCS (4/5)
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• Volume de dados informado no site do BC:

 mais relacionamentos ativos no CCS que a população
brasileira, além de milhões de relacionamentos inativos

 mais de 100 milhões de CPFs com relacionamentos ativos

 aprox. 10 milhões de CNPJs com relacionamentos ativos

 crescimento expressivo do volume de registros de
relacionamentos ativos de jul/2005 até hoje

 desafio operacional da ampliação do acesso: sistema
Registrato e quaisquer instituições que apurem irregularidades

Visão geral do CCS (5/5)
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• CCS como parâmetro para endereçamento e controle do
atendimento de ordens transmitidas a instituições do SFN.

ENDEREÇAMENTO

Utilização do CCS como ferramenta de
endereçamento e controle de ordens ao SFN (1/8)

Contas 
detalhadas

no CCS

Instituições com
registros de

relacionamento
no CCS

Autoridade

Ordem

IF 1

Conta 1
com IF 1
Conta 2
com IF 1

IF 2
Conta 1
com IF 2
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Por que não transmitir
as ordens sempre
de modo abrangente
e indeterminado

Utilização do CCS como ferramenta de
endereçamento e controle de ordens ao SFN (2/8)
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Utilização do CCS como ferramenta de
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CONTROLE

Respostas
das IFs CCSX

Utilização do CCS como ferramenta de
endereçamento e controle de ordens ao SFN (4/8)
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CONTROLE

Respostas
das IFs CCSX
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CONTROLE

Utilização do CCS como ferramenta de
endereçamento e controle de ordens ao SFN (6/8)

Respostas
das IFs CCSX
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CONTROLE

Utilização do CCS como ferramenta de
endereçamento e controle de ordens ao SFN (7/8)

Respostas
das IFs CCS

Rel./conta 1

Rel./conta 2

Rel./conta 3

Mov. financeira 
do rel./conta 1

Mov. financeira 
do rel./conta 2

Mov. financeira
do rel./conta 3

X
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O desafio da completude.

O desafio da coerência.

Utilização do CCS como ferramenta de
endereçamento e controle de ordens ao SFN (8/8)
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• Acesso direto por mais instituições: avanço do entendimento da
PGBC com base no § 4º do art. 31 da LAI (NJ 3561/2013-BCB/PGBC
→ Parecer Jurídico 457/2019-BCB/PGBC)

 Autoridades judiciais em geral

 Órgãos de controle: TCU, CGU etc.

 RFB

 DPF

 Procuradorias de Estados e do Distrito Federal

 Defensorias Públicas e outros

• Risco de caracterização de informação sob sigilo bancário, no nível
2 do CCS, para além de dados meramente cadastrais

Aprimoramento contínuo do CCS (1/2)
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• Observação quanto à necessidade operacional de eliminação
do perfil de acesso limitado para as instituições que venham a
solicitar perfil de acesso completo ao CCS

• Estruturação de sistemática proativa de depuração do CCS,
para além da resposta a ocorrências

• O problema das incorporações entre IFs

• O desafio de acompanhar a evolução do SFN (exemplo do
ingresso de IPs e cooperativas, com as Circs. 3.680/2013 e
3.720/2014) e a dinâmica das inovações financeiras

Aprimoramento contínuo do CCS (2/2)
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• Solicitação formal ao BC com base em justificação da necessidade
dos dados do CCS para o desempenho de competências de
apuração de irregularidades

• Exames jurídico e das condições operacionais pelas áreas de TI e
de atendimento do BC

• Formato de acordo de cooperação técnica para acesso ao CCS

 Acordo específico

 Acordo guarda-chuva (caso do CNMP)

• Ex. de acordos já firmados: AGU, CGU, CNJ, CNMP, DPESP,
DPERN, PF, RFB, STJ e CJF, TCE-SP, TCU e TSE (cf. em
https://www.bcb.gov.br/extra?componente=documento&site=acessoinformacao&biblioteca=Documentos

&pasta=ccs%2Fconvenios&titulo=Conv%C3%AAnios&ordem=Ordem)

Como obter acesso ao CCS (1/1)
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Obrigado!


