
AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA AO 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) E AO CADASTRO POSITIVO 

Autorizo o parceiro da + Fôlego, Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S/A (CNPJ 
00.556.603/0001-74) e/ou as empresas de seu Conglomerado Financeiro ou Grupo Econômico, a 
efetuar(em) meu cadastro, com atualização periódica, e realizar(em) consultas e registros sobre 
informações relacionadas a débitos e responsabilidades decorrentes de operações de crédito, além de 
informações e registros de medidas judiciais que em meu nome constem ou que venham a constar, no 
âmbito da utilização do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil (BACEN) ou 
de outros sistemas que venham o substituam, nos termos do disposto na Resolução 4.751/17 do 
Conselho Monetário Nacional (CMN). 

Autorizo os gestores de banco de dados de que trata a  Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011  , a 
disponibilizar ao Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S/A (CNPJ 00.556.603/0001-74) e/
ou as empresas de seu Conglomerado Financeiro ou Grupo Econômico, o meu histórico de crédito, o 
qual abrangerá os dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações 
de pagamento adimplidas em seus respectivos vencimentos, e aquelas a vencer, constantes de 
banco(s) de dados, com a finalidade única e exclusiva de subsidiar a análise e a eventual concessão de 
crédito, a venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco 
financeiro. Esta autorização tem validade por tempo indeterminado. Estou ciente de que poderei 
revogar, a qualquer tempo, esta autorização, perante o gestor de banco de dados 

Estou ciente de que: 
a) o SCR, mantido pelo BACEN, é um sistema constituído por informações sobre operações de crédito 

que tem por finalidade prover dados ao BACEN para lhe permitir monitorar o crédito no sistema 
financeiro e exercer de suas atividades de fiscalização, além de propiciar a troca de informações 
entre instituições financeiras sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de 
crédito, permitindo-lhes melhor avaliar a capacidade de pagamento dos seus clientes, com o fim de 
praticar taxas de juros adequadas; 

b) o SCR não é um cadastro de inadimplentes, embora possa conter dados relativos a débitos em 
atraso; 

c) poderei acessar meus dados registrados no SCR por meio da central de atendimento ao público do 
BACEN, sendo que todas solicitações a respeito de informações constantes no SCR inseridas pelo 
Banco Bari, como correção, exclusão, desconformidades e outras manifestações, deverão ser 
direcionadas diretamente ao BACEN pelos meios próprios ou ao Banco Bari, se aplicável, por meio 
de  requerimento por escrito, acompanhado, se necessário, de documentos comprobatórios das 
alegações feitas, enviado com antecedência, ou ainda, se for o caso, mediante decisão judicial; 

d) o Banco Bari e/ou as empresas de seu Conglomerado Financeiro ou Grupo Econômico poderão 
obter, fornecer e compartilhar entre si as informações cadastrais, financeiras e de operações ativas 
e passivas e serviços prestados junto a outras instituições pertencentes ao mesmo Conglomerado 
Financeiro ou Grupo Econômico, ficando todas autorizadas a examinar e utilizar, no Brasil e no 
exterior, tais informações, inclusive para ofertas de produtos e serviços próprios ou de terceiros; 
bem como consultar minhas informações comerciais em órgãos reguladores, serviços de proteção e 
birôs de crédito, serviços de compensação e Cadastro Positivo, incluindo dados pessoais, históricos 
de crédito, dentre outros; além de compartilhar informações cadastrais com outras instituições 
financeiras e a me contatar por meio de Cartas, e-mails, SMS e telefone, inclusive para ofertar 
produtos e serviços próprios ou de terceiros; 

e) a autorização ora formalizada é extensiva à(s) empresa(s) na(s) qual(is) tenho(mos) o controle, direto 
ou indireto, ou detenho(mos) participação(ões) relevante(s) no(s) respectivo(s) capital(is) social(is); 

f) a autorização para a consulta ao SCR não garante a aprovação do crédito, que estará condicionado à 
análise cadastral e documental de todos os proponentes da operação e da avaliação física do 
imóvel. A análise cadastral será realizada com base nos documentos a serem fornecidos e comporá 
o cadastro e que irão compor o dossiê constituído. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12414.htm
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g) a autorização para a consulta ao SCR é extensível às demais instituições que possam ou venham a 
poder consultar o SCR e que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de 
adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operação de crédito de minha 
responsabilidade junto ao Banco Bari;  

h) poderão ser lançados no SCR dados das operações de crédito de minha responsabilidade que 
venham a ser formalizadas junto ao Banco Bari; 

i) as referências ao Banco Bari no presente termo também incluem e são extensíveis às empresas de 
seu Conglomerado Financeiro ou Grupo Econômico; 

j) nos termos do Art. 10 da Resolução nº 4.571/17 do CMN, a consulta ao SCR depende da minha 
prévia autorização, aqui expressamente formalizada de forma clara e inequívoca, constituindo a 
forma de aceite por meios eletrônicos, digitais e informáticos, se for o caso, como válida e 
plenamente eficaz para todos os fins de direito, conforme disposto pelo artigo 10 da Medida 
Provisória nº 2.200/2001. 

Declaro me ciente das condições aqui estipuladas, demonstrando o meu aceite de forma clara e 
inequívoca. 

A +Fôlego é uma plataforma de contratação de empréstimo com garantia de imóvel de propriedade da Bari Service de Crédito 
Ltda (CNPJ 09.604.200/0001-28) e da Bari Promotora de Serviços de Apoio Ltda (CNPJ 32.683.621-0001-03), que atuam como 
correspondentes bancários da Bari Companhia Hipotecária (CNPJ 14.511.781/0001-93) e do Banco Bari de Investimentos e 
Financiamentos S.A. (CNPJ 00.556.603/0001-74), em conformidade com a Resolução nº 3.954 de 2011, do Conselho Monetário 
Nacional, publicada pelo Banco Central do Brasil. 
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A +Fôlego não solicita qualquer tipo de depósito ou pagamento antecipado para simular ou aprovar a operação de empréstimo. 
Toda comunicação entre a +Fôlego e Você será feita por e-mails com a extensão @maisfolego.com.br; por segurança, não 
enviamos e-mails com extensões de provedores de endereços eletrônicos, tais quais @gmail, @yahoo, @hotmail, etc. 

A +Fôlego mantém sua política de privacidade e seus termos de uso sob revisão regular e coloca quaisquer atualizações nesta 
página da web, ficando sempre disponível a consulta por você.


