
  
 

                                                                                                         

TABELA DE TARIFAS – junho/2018 
Anexo I à Resolução 098/2018 

 
PESSOA FÍSICA 

 

Descrição Fato gerador Valor em reais ou % da base de cálculo  Pagamento 

I – Cadastro 

Inclusão ou renovação de 
cadastro do cliente 

Construção, atualização e tratamento da base de dados e 
demais informações necessárias para relacionamento com o 
cliente. 

R$ 50,00 por cadastro 

 
Financiado 

 

PESSOA JURÍDICA 

Descrição Fato gerador Valor em reais ou % da base de cálculo  Pagamento 

I – Cadastro 

Inclusão ou renovação de 
cadastro do cliente 

 

Construção, atualização e tratamento da base de dados e 
demais informações necessárias para relacionamento com o 
cliente. 

Por operação: R$ 150,00 Financiado 

II – Análise de Crédito 

 
Abertura de Crédito  
(Análise de Crédito) 

Análise da operação Percentual sobre o valor da operação 1,00% Financiado 

III – Garantias 

Substituição  Emissão de laudo inicial ou de reavaliação de garantias 100% dos custos de avaliação 
 

Por evento – à vista 

 
TABELA DE TARIFAS – junho/2018 

Anexo II à Resolução 098/2018 – Operações de Microcrédito 1º Piso 
 

PESSOA FÍSICA 
 

Descrição Fato gerador Valor em reais ou % da base de cálculo  Pagamento 

I – Cadastro 

Inclusão ou renovação de 
cadastro do cliente 

 
Construção, atualização e tratamento da base de dados e 
demais informações necessárias para relacionamento com o 
cliente. 

Microcrédito PNMPO: R$ 20,00 (vinte reais). 
 
Microcrédito MPO: R$ 20,00 (vinte reais). 

Financiado 

  



  
 

                                                                                                         

PESSOA JURÍDICA 

 

Descrição Fato gerador Valor em reais ou % da base de cálculo  Pagamento 

I – Cadastro 

Inclusão ou renovação de 
cadastro do cliente 

Construção, atualização e tratamento da base de dados e 
demais informações necessárias para relacionamento com o 
cliente. 

Microcrédito MPO: R$ 50,00 Financiado 

II – Análise de Crédito 

Abertura de Crédito  
(Análise de Crédito) 

Análise da operação 

Percentual sobre o valor da operação 

Financiado 
Microcrédito PNMPO (isento da 
taxa de cadastro de pessoa física) 

1,00% 

Microcrédito MPO 1,10% 

III – Garantias 

Substituição  Emissão de laudo inicial ou de reavaliação de garantias 100% dos custos de avaliação Por evento – à vista 

 
 

TABELA DE TARIFAS - RENEGOCIAÇÃO – junho/2018 
Anexo III à Resolução 098/2018 

 
 

PESSOA FÍSICA e PESSOA JURÍDICA 

 

Valores em reais das operações   Valor em reais ou % da base de cálculo Pagamento 

Até R$ 50.000,00 Não cobrar  

Antecipado 
De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 1,00 % do valor da operação limitado à R$ 1.000,00 (um mil reais) 

A partir de R$ 200.000,01  1,00 % do valor da operação limitado à R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

 

 


