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PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS (PIX): COMO FUNCIONA E O QUE MUDA 
NA FORMA DE REALIZAR TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS NO BRASIL 

Em 19 fevereiro de 2020, o Banco Central do Brasil (“Banco Central”) lançou o novo arranjo de 
pagamentos instantâneos, que recebeu a marca “PIX”, inspirada nos conceitos de pixel, tecnologia  
e transação (“PIX”). 

Na mesma data, foi publicada a Circular nº 3.985/20, marco regulatório do novo sistema, que 
disciplina os critérios de participação no PIX e em suas infraestruturas: (i) Sistema de Pagamentos 
Instantâneos (“SPI”) e (ii) Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (“DICT”). 

Segundo cronograma apresentado pelo Banco Central, a partir de novembro de 2020 será possível 
realizar pagamentos via PIX. Os próximos meses serão dedicados a testes, ajustes e integração 
tecnológica com os participantes de mercado.

Apresentamos abaixo um sumário dos tópicos tratados neste Informa:

Sumário 

Itens do Informa Pontos-chave

1. Contexto em 
que se insere  
o PIX

Agenda BC#: Estímulo à inovação e evolução tecnológica para desenvol-
ver questões estruturais.

Fórum PI: Participação ativa do mercado para desenvolver o PIX junto 
com o Banco Central.

2. Principais 
conceitos do 
ecossistema de 
pagamentos 
instantâneos

Pagamentos instantâneos: Serviço de transferências (peer-to-peer) e  
pagamentos instantâneos disponível 24/7.

PIX: Regras que disciplinam o oferecimento de pagamentos instantâneos 
e a as regras para participação no sistema.

SPI: Infraestrutura de liquidação em tempo real.

DICT: Diretório centralizado de dados dos titulares de contas.

3. O que muda 
com o PIX

Transferências entre contas: Vantagens vs. TED/DOC (vide quadro no 
item 3 abaixo).

Pagamentos à vista: Vantagens vs. meios de pagamento locais (vide  
quadro no item 3 abaixo).



4. Cronograma de 
implementação 
do PIX e suas 
infraestruturas 

Fev/2020 a Mai/2020: Testes; consulta pública sobre regulamento do PIX.

Mai/2020 a Nov/2020: Ajustes técnicos e integração operacional.

Nov/2020: Soft opening (dia 03) e go live (dia 16).

5. Funcionamento 

do PIX e suas 
infraestruturas 

PIX: Pagamentos de forma facilitada, e.g. via QR code, link ou chaves/ 
apelidos (CPF, celular, e-mail), com liquidação em até 10 segundos

SPI e DICT: Participação pelas instituições oferecendo contas transacionais 

1 |  Contexto

Agenda BC#

O PIX é um dos itens centrais da Agenda BC#, que estimula a inovação e evolução tecnológica 
no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) como 
instrumento para desenvolver questões estruturais. 

A Agenda BC# é composta de medidas microeconômicas divididas em quatro dimensões: (i) inclusão, 
(ii) competitividade, (iii) transparência e (iv) educação financeira. 

Fórum Pagamentos Instantâneos 

Em 2019, o Banco Central instituiu o Fórum Pagamentos Instantâneos (“Fórum PI”), hoje composto 
por cerca de 220 participantes de mercado, como comitê consultivo permanente para auxiliar o Banco 
Central a definir as regras de funcionamento do ecossistema de pagamentos instantâneos. 

Ao longo de 2019, foram realizadas reuniões em Brasília e São Paulo e enviadas consultas aos 
participantes para conceber o conceito, a estrutura e as regras operacionais do novo ecossistema 
de pagamentos instantâneos. Com base nessas discussões, o Banco Central construiu o PIX e suas 
infraestruturas (SPI e DICT).

2 |  Principais Conceitos

Abaixo estão os principais conceitos do ecossistema de pagamentos instantâneos no Brasil:

Pagamentos instantâneos: Transferências eletrônicas de recursos nas quais a transmissão da 
ordem de pagamento e a disponibilidade dos recursos para o usuário recebedor ocorre em tempo real, 
com serviço disponível 24/7, em todos os dias do ano.

? Você sabia? Os pagamentos instantâneos serão alternativa aos meios de transferência de 
recursos e pagamentos à vista hoje utilizados no Brasil, como DOC, TED, cartão de débito e 
cartão pré-pago / carteira virtual (e-wallet), que seguem existindo em paralelo.

PIX: Arranjo de pagamentos instantâneos, instituído e operado pelo Banco Central. Segundo conceito 
da Lei nº 12.865/13, arranjo de pagamento é o conjunto de regras e procedimentos que disciplina a 
prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de uma instituição 
recebedora. 



? Você sabia? Por meio do PIX, o Banco Central fixará as regras para a oferta de pagamentos 
instantâneos a usuários finais pelas instituições participantes, incluindo layout, display, 
padronização de QR code/links e aspectos relativos à experiência dos usuários finais.

SPI: Infraestrutura centralizada de liquidação de pagamentos instantâneos em formato de 
Liquidação Bruta em Tempo Real – LBTR, construída, gerida e operada pelo Banco Central. 

? Você sabia? Por meio do SPI serão realizadas movimentações entre contas de clientes de 
instituições participantes, com total integração entre instituições financeiras e instituições  
de pagamento e arquitetura desenhada para operar ligada ao open banking.

DICT: Componente do PIX que armazena informações das chaves/apelidos (tecnicamente “chaves 
para endereçamento”: CPF, celular, e-mail ou código único/aleatório) utilizadas para identificar a conta 
transacional de determinado usuário final em uma instituição participante. O DICT é um diretório 
centralizado de dados, desenvolvido e operado pelo Banco Central, disponível 24/7. 

? Você sabia? Por meio do DICT, transações via PIX poderão ser realizadas de forma intuitiva  
e simplificada, utilizando chave/apelido fornecida pelo usuário recebedor. 

3 |  O Que Muda

Transferências entre contas

TED/DOC:  
como é hoje?

PIX:  
 como será?

Disponibilidade

 ◆ Transferências entre  
06h30-16h59

 ◆ Indisponível em fins de semana  
e feriados

 ◆ Transferências 24/7, inclusive em 
fins de semana e feriados

Liquidação

 ◆ TED: até 30min, se realizadas 
entre 06h30-16h59

 ◆ DOC: até o dia útil seguinte 
(16h00)

 ◆ Até 10 segundos (mas em média 
em dois segundos), a qualquer 
horário

Identificação  
do recebedor

 ◆ Preenchimento manual de 
diversos dados (como conta, 
agência, CPF, etc.)

 ◆ Uso de chave/apelido (CPF, 
celular, e-mail ou código único/
aleatório)

 ◆ Segue autorizado o 
preenchimento manual

Futuro de TED/DOC? 

 ◆ TED/DOC coexistirão com o PIX, mas a tendência é que caiam em desuso a partir das diversas 
vantagens do novo sistema.



Pagamentos à vista

Meios de pagamento locais:   
como é hoje?

PIX:  
como será?

Pagamentos 
presenciais

 ◆ Pagamentos via cartão ou outros 
instrumentos de pagamento 
(inclusive QR codes)

 ◆ Para pagamentos utilizando 
dispositivo móvel, o pagador 
deve estar online 

 ◆ Pagamentos com QR code 
(estático ou dinâmico)

 ◆ Dispositivo móvel do pagador 
pode estar offline

Pagamentos 
não presenciais

 ◆ Pagamentos via cartão ou outros 
instrumentos de pagamento 

 ◆ Problema recorrente de fraudes 
(em especial transações pela 
internet)

 ◆ Pagamento seguro, realizado 
no âmbito do sistema do Banco 
Central, portanto há menor risco 
de fraudes

Liquidação para 
o lojista

 ◆ Cartão de débito: até 14 dias 
corridos

 ◆ Boleto bancário: até três  
dias úteis

 ◆ Até 10 segundos (mas em média 
em dois segundos), a qualquer 
horário

Recolhimento  
de taxas federais 

(GRU)

 ◆ O pagamento é realizado em 
regra via boleto bancário, 
podendo ser realizado por TED/
DOC em certos casos

 ◆ Foi celebrado convênio entre 
o Banco Central e o Tesouro 
Nacional para pagamento de 
GRUs via PIX 

 ◆ Todas as vantagens se aplicam 
(incluindo liquidação imediata)

Futuro do cartão de débito? 

 ◆ O cartão de débito também coexistirá com o PIX. A tendência é que caia em desuso para pagamentos 
no Brasil, mas que siga como opção para pagamentos no exterior.  

Futuro do cartão de crédito? 

 ◆ O cartão de crédito será pouco afetado pelo PIX, pois oferece  a vantagem de pagamento a prazo 
(i.e. pagamento não à vista). Em paralelo à iniciativa do PIX,  a Associação Brasileira das Empresas 
de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) estuda a implementação de um sistema de pagamentos 
instantâneos para cartões de crédito. 



4 |  Cronograma de Implementação

Fev | 2020 Mar | 2020 Abr | 2020 Mai | 2020 Nov | 2020 Nov | 2020

Início dos 
testes do 
SPI e do 

DICT

(em 19.02)

Cirular  
nº 3.985/20: 
entrada em 

vigor

(em 02.03)

Regulamento 
PIX: 

Consulta 
Pública

Regulamento 
SPI e DICT:
Divulgação 

sem consulta 
pública

Soft Opening
do PIX

(em 02.03)

Go Live
do PIX

(em 02.03)

5 |  Funcionamento

PIX

Quem pode usar. Para usar o PIX, usuário pagador e usuário recebedor devem ter contas 
transacionais1 em um banco ou instituição de pagamento. 

Liquidação. A liquidação será imediata. O recebedor terá os recursos disponíveis em sua conta em 
no máximo 10 segundos (mas na média em dois segundos).

Como pagar usando PIX. Pagamentos podem ser feitos de forma presencial ou remota (e.g. mobile) 
via (i) QR code2 ou link (URL/URI), (ii) chave/apelido ou (iii) inserção manual de dados (como hoje é feito 
para pagamentos via TED/DOC).

Chaves/apelidos. A habilitação das chaves/apelidos para as contas transacionais depende de 
iniciativa do cliente. O usuário só poderá registrar uma conta transacional para cada chave/apelido 
(mas poderá utilizar mais de uma chave/apelido para cada conta). 

Participação no PIX. A participação no PIX por bancos e instituições de pagamento é:

 ◆ Obrigatória: instituições com mais de 500.000 contas transacionais ativas.

 ◆ Opcional3: instituições com menos de 500.000 contas transacionais ativas.

Cadastro e integração. Os participantes obrigatórios devem se cadastrar no Banco Central até  
20 de março de 2020. A integração com o PIX passa pela implementação das normas e procedimentos 
estabelecidos pelo Banco Central, incluindo critérios mínimos de experiência do usuário (como 
informações que devem constar da tela do PIX).

SPI

Quem pode participar. Instituições financeiras ou instituições de pagamento (inclusive as não 
reguladas) que oferecem contas transacionais a usuários finais e órgãos da administração direta. 

1 Contas transacionais: Contas-correntes, contas de poupança e contas de pagamento pré-pagas.
2 Modalidades de QR Codes:

 ◆ QR code estático. Pode ser usado em múltiplas transações e permite (i) definição de valor fixo para a transação ou (ii) inserção do valor 
pelo pagador. Considerado ideal para pequenos vendedores, prestadores de serviço e pessoas físicas, que podem imprimir o QR code e 
disponibilizá-lo em lugar visível na loja física ou por outro meio (e.g. camiseta, panfletos, carrinho/trolley, etc.). 

 ◆ QR code dinâmico. Uso exclusivo a cada transação, permitindo inserção do valor e de outras informações (e.g. identificação do recebedor), 
o que facilita a conciliação e automação comercial. Considerado ideal para pagamento de compras presenciais via dispositivo móvel do 
usuário pagador.

3 A mesma regra se aplica às instituições de pagamento não reguladas, i.e. aquelas abaixo dos limites mínimos para autorização: (i) R$500 
milhões em transações, em período de 12 meses ou (ii) R$50 milhões em saldo de contas de pagamento pré-pagas, considerando os 30 
maiores saldos em período de 12 meses.



Modalidades de participação no SPI. A participação no SPI poderá ser4:

 ◆ Direta: Instituições financeiras e instituições de pagamento com acesso ao Sistema de 
Transferências de Reservas (“STR”) e titulares de Conta de Pagamentos Instantâneos (Conta PI).

 ◆ Indireta: caso das demais instituições (e.g. instituições de pagamento e iniciadoras de serviços 
de pagamento, inclusive via open banking), que participam por meio de um participante direto.

Integração com open banking. O marco legal dos pagamentos instantâneos prevê o provedor 
de serviço de iniciação de pagamento como participante indireto do SPI. Haverá total integração 
entre os dois sistemas (PIX e open banking), permitindo a realização de transferências entre contas 
e pagamentos a partir de um prestador de serviço externo à instituição financeira ou instituição de 
pagamento na qual o usuário mantém a sua conta. 

Tal participante ainda não é regulado, mas está previsto na proposta de marco legal do open banking 
(atualmente em análise pelo Banco Central, após o encerramento da Consulta Pública nº 73/2019).  
Para detalhes sobre essa proposta, veja aqui nosso Informa de fevereiro de 2020.

Liquidez no SPI. O SPI é um sistema de Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR) vinculado ao STR, 
que é o provedor primário de liquidez para o SPI. Nos horários em que o STR estiver fechado (entre 
18h30 e 06h30), os participantes do SPI poderão obter liquidez pelos seguintes meios:

 ◆ SELIC: Redesconto de títulos públicos federais, a serem quitados até o dia útil seguinte.

 ◆ Compulsório: saques do compulsório recolhido ao Banco Central (no caso de bancos comerciais 
/ bancos múltiplos com carteira comercial).

 ◆ Mecanismos privados de liquidez: não especificados, sujeitos a iniciativas privadas e que devem 
ser autorizados pelo Banco Central.

 ◆ Fluxo operacional. As operações realizadas via SPI são processadas e liquidadas pelo Banco 
Central diretamente. 

DICT

Acesso ao DICT. Os participantes diretos devem acessar de forma direta o DICT, enquanto os 
indiretos poderão escolher entre ter acesso direto ou indireto ao DICT. 

Fluxo operacional. Em cada operação, ao realizar um pagamento via leitura de QR code ou link, 
ou transferência via chave/apelido, o Banco Central cruzará as informações e apresentará dados do 
usuário recebedor na tela do usuário pagador para confirmação da operação.

A íntegra da Circular nº 3.985/20 e os documentos produzidos pelo Banco Central sobre pagamentos 
instantâneos no âmbito do Fórum PI podem ser acessadas neste link.

4 Vedações: é vedada a participação (i) na modalidade direta, de instituições de pagamento não reguladas e (ii) na modalidade indireta, dos 
bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, caixas econômicas e câmaras e prestadores de serviços de compensação e de 
liquidação.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos clientes e 
integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover aconselhamento legal sobre as 
matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.

 https://cesconbarrieu.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Fintech_Janeiro2020.pdf
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pagamentosinstantaneos
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