
“ANEXO VII - CONSULTA DE CHEQUES - SERASA” 

AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO 

SISTEMA REDECARD 

Por este instrumento, a Empresa qualificada na respectiva Proposta de Credenciamento 

e Adesão de Estabelecimento ao SISTEMA REDECARD, doravante designada como 

ESTABELECIMENTO, o CONSÓRCIO REDECARD, neste ato representado por sua 

líder REDECARD S.A., com sede no município de São Paulo-SP, à Avenida Paulista nº 

302, 13º andar, inscrita no CGC/MF sob nº 01.425.787/0001-04, doravante designado 

simplesmente como CONTRATADO e os EMISSORES, neste ato também 

representados pela REDECARD S.A., têm entre si justo e acordado, uma vez aprovada 

a Proposta de Credenciamento, o que segue: 

 

ANEXO VII - CONSULTA DE CHEQUES - SERASA 

Cláusula 1ª - O presente Anexo VII fixa as condições para o acesso, pelo 

ESTABELECIMENTO, através de TERMINAIS POS, aos seguintes serviços, 

oferecidos pela SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S.A. 

(doravante simplesmente SERASA): 

a) consulta de informações sobre emitentes de cheques sem fundos, fornecidas pelos 

Bancos Comerciais; 

b) consulta às informações constantes do cadastro CCF - Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundo, mantido pelo Banco do Brasil, de acordo com a Resolução 1682 do 

Banco Central do Brasil; e 

c) consulta às informações sobre cheques sustados, roubados, cancelados e extraviados, 

comunicados à SERASA pelos Bancos, para composição do arquivo ACHEI-Recheque 

da SERASA, nos termos do “Regulamento ACHEI-Recheque”, fornecido ao 

ESTABELECIMENTO. 

Cláusula 2ª - O ESTABELECIMENTO deverá utilizar as informações obtidas junto à 

SERASA exclusivamente para fins idôneos, como suporte às rotinas operacionais do 

ESTABELECIMENTO, devendo servir como elementos de mera assistência para 

considerações referentes a atos, negócios ou contratos de qualquer natureza. 

Parágrafo Primeiro - As informações prestadas pela SERASA não poderão ser 

utilizadas pelo ESTABELECIMENTO como justificativa para a prática de atos que 

violem ou ameacem interesses e/ou direitos de terceiros. 

Parágrafo Segundo - A SERASA e o CONTRATADO não assumem qualquer 

responsabilidade por perdas e danos e/ou lucros cessantes que possam, eventualmente, 

originar-se das informações prestadas. 

Cláusula 3ª - Mediante a digitação em TERMINAL POS, dos dados abaixo elencados, 

o ESTABELECIMENTO poderá verificar, junto à SERASA, a situação do cheque 

apresentado para pagamento à vista, no momento da consulta: 



a) CPF do Cliente; 

b) Código do Banco; 

c) Número da Agência; 

d) Número da Conta-Corrente; 

e) Data do Cheque; 

f) Número do Cheque; e 

g) Valor do Cheque. 

Parágrafo Único - Quando tratar-se de cheque para apresentação futura, o 

ESTABELECIMENTO deverá digitar a data prevista para apresentação do cheque ao 

Banco sacado. 

Cláusula 4ª - Caberá ao CONTRATADO, através dos TERMINAIS POS interligados 

ao SISTEMA REDECARD, a serem utilizados somente na modalidade ON-LINE, 

efetuar a captura, roteamento e transmissão das solicitações de consulta de cheques ao 

SERASA, bem como a transmissão da resposta a estas consultas ao 

ESTABELECIMENTO, nos termos do presente Anexo VII. 

Cláusula 5ª - Reconhece e concorda o ESTABELECIMENTO, de forma expressa e em 

caráter irrevogável e irretratável, que nenhuma garantia é conferida pelo 

CONTRATADO ou pela SERASA em virtude das consultas formuladas aos cadastros 

mantidos pela SERASA, inexistindo qualquer responsabilidade, principal, solidária ou 

subsidiária, do CONTRATADO e/ou da SERASA, relativamente ao pagamento dos 

cheques consultados ou ao adimplemento de obrigações pelos Clientes do 

ESTABELECIMENTO. 

Cláusula 6ª - O ESTABELECIMENTO reconhece e concorda, ainda, que as consultas 

efetuadas aos cadastros mantidos pela SERASA, não o eximem de adotar as precauções 

contratualmente exigíveis ou comercialmente recomendáveis para a aceitação de cheques 

emitidos por Clientes do ESTABELECIMENTO. 

Cláusula 7ª - Em contrapartida à prestação dos serviços estipulados neste Anexo VII, o 

ESTABELECIMENTO pagará ao CONTRATADO a remuneração fixada na Ficha de 

Credenciamento de Estabelecimento, incidente sobre cada solicitação de informações 

efetuada, respeitado o volume mínimo mensal (franquia) estipulado na referida Ficha de 

Credenciamento de Estabelecimento. 

Parágrafo Primeiro - Pelas consultas que excederem ao volume mínimo mensal 

(franquia), o ESTABELECIMENTO pagará ao CONTRATADO os valores fixados na 

“Tabela de Consultas Adicionais”, a ser entregue ao ESTABELECIMENTO. 

Parágrafo Segundo - A remuneração devida ao CONTRATADO deverá ser paga até o 

dia 10 do mês seguinte ao da prestação dos serviços, mediante débito automático no 

DOMICÍLIO BANCÁRIO do ESTABELECIMENTO ou, a critério do 

CONTRATADO, através da compensação dos valores devidos com quaisquer créditos 

de titularidade do ESTABELECIMENTO junto ao CONTRATADO. 

Parágrafo Terceiro - Os preços fixados poderão ser alterados mediante comunicação, 

do CONTRATADO ao ESTABELECIMENTO, por escrito, com 15 (quinze) dias de 

antecedência. 



Cláusula 8ª - O CONTRATADO obriga-se a treinar todas as pessoas previamente 

indicadas pelo ESTABELECIMENTO para a correta operação do serviço, bem como no 

manuseio dos TERMINAIS POS. 

Cláusula 9ª - Os custos e as despesas com o funcionamento dos TERMINAIS POS, 

relativos ao consumo de energia elétrica, transmissão de dados e despesas de telefonia, 

serão de responsabilidade exclusiva do ESTABELECIMENTO, cabendo, porém, ao 

CONTRATADO, suportar os ônus decorrentes da manutenção e assistência técnica 

regulares. 

Parágrafo Único - Caberá ao ESTABELECIMENTO assumir os ônus advindos de 

erros, defeitos, fraudes e paralisações decorrentes do uso irregular ou ilegítimo 

dos   TERMINAIS POS. 

Cláusula 10ª - O ESTABELECIMENTO obriga-se a adotar as providências e cautelas 

necessárias ao perfeito funcionamento dos TERMINAIS POS, respondendo por perdas e 

danos, na hipótese de furto, roubo, apropriação indébita, incêndio, destruição total ou 

parcial, falta de solicitação de assistência técnica, descuido no manuseio ou de qualquer 

outro fato que prejudique a posse e/ou propriedade do equipamento por parte do 

CONTRATADO. 

Parágrafo Único - É vedado ao ESTABELECIMENTO remover o equipamento para 

outro local, sem a prévia autorização do CONTRATADO. 

Cláusula 11ª - O ESTABELECIMENTO obriga-se a manter a confidencialidade de 

todas as informações obtidas junto à SERASA ou ao CONTRATADO, abrangendo 

inclusive o código de acesso conferido pelo CONTRATADO e as informações cadastrais 

dos Clientes, que são de propriedade exclusiva da SERASA, respondendo o 

ESTABELECIMENTO quando da eventual violação e divulgação das mesmas, inclusive 

por atos de seus funcionários ou terceiros que as obtiverem junto ao 

ESTABELECIMENTO, pelo ressarcimento das perdas e danos ocasionados, incluindo 

danos emergentes, lucros cessantes, custas processuais e honorários advocatícios. 

Cláusula 12ª - No caso de resilição ou rescisão deste Anexo VII ou do CONTRATO, o 

ESTABELECIMENTO deverá, de imediato, suspender a utilização dos TERMINAIS 

POS para realização de consultas junto à SERASA, sendo imediatamente devidos os 

pagamentos correspondentes ao último período de utilização dos serviços. 

Parágrafo Único - Ocorrendo a rescisão do CONTRATO, deverá o 

ESTABELECIMENTO, ainda, devolver os TERMINAIS POS ao CONTRATADO, em 

perfeito estado de uso e conservação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a 

partir do momento de recebimento da notificação de rescisão. 

  



REGULAMENTO ACHEI - RECHEQUE SERASA 

ANEXO 1 - R E G U L A M E N T O 

1º    O ACHEI-Recheque, operacionalizado pela SERASA com o apoio do sistema 

bancário, se constitui em prestação de serviço ao correntista de banco, ao oferecer uma 

sistematização para o agilizado acolhimento de informações sobre cheques roubados e 

extraviados fornecidas aos bancos, e ao recebedor de cheque como meio de pagamento, 

pela disponibilização instantânea dessas informações através dos serviços de consulta a 

cheques. 

2º    A eficácia e eficiência dessa medida preventiva adicional proporcionada pelo 

ACHEI-Recheque, que auxilia a diminuição do risco de uso indevido de cheques 

roubados e extraviados, é conseqüente da pronta comunicação do roubo ou extravio de 

cheque feita pelo correntista ao banco, e do previdente acesso a essas informações pelo 

recebedor desses cheques, pessoa jurídica, em serviços de consulta a cheques da SERASA 

ou de suas conveniadas. 

3º    Todo correntista tem a faculdade de, em qualquer ponto do País, solicitar ao banco 

onde mantém conta corrente o cadastramento no ACHEI-Recheque de informações sobre 

seus cheques roubados ou extraviados.  

4º    Em caráter especial, esse mesmo cadastramento pode ainda ser feito através de outro 

banco participante do ACHEI-Recheque com convênio de intercâmbio recíproco de 

informações, ou através de entidades de classe com convênios de repasse de informações 

do ACHEI-Recheque aos seus associados/filiados, em seus serviços de consulta a 

cheques, ou fora do expediente normal dos bancos diretamente à SERASA, pelo telefone 

(011) 232-0137, que mantém plantão das 16:00 às 10:00 horas do dia seguinte, e 24 horas 

nos finais de semana. 

5º    Nos casos de cadastramento através de outro banco ou entidades de classe ou plantão 

SERASA, o correntista também deve procurar a agência onde mantém conta corrente para 

complementação dos dados porventura faltantes. O não cumprimento desta providências, 

no terceiro dia útil após o fato, acarreta a exclusão da informação contida no Banco de 

Dados da SERASA. 

6º    Para bloquear o uso indevido do talonário ou cheque individual, o correntista deve 

comunicar o fato, imediatamente, fornecendo os seguintes dados: número do documento 

(CPF ou CGC), nome, banco/agência, número da conta corrente e número(s) do(s) 

cheque(s), valor(es) e motivo. 

7º    O cadastramento de cheques roubados e extraviados também pode ser feito só com 

o número do documento (CPF ou CGC) e o código do banco. Não sendo possível 

identificar os cheques roubados e extraviados, todos os cheques do correntista para esse 

banco ficam sujeitos a ser recusados pelos recebedores, até que seja providenciada a 

complementação e regularização dos dados informados. 

8º    A correção de eventuais inexatidões dos dados recebidos ou cadastrados far-se-á 

imediatamente, observando-se todas as medidas de segurança necessárias, após a 

solicitação formal do interessado dirigida ao banco onde mantém conta corrente. 



9º    O correntista deve, também, de imediato, providenciar e solicitar ao seu banco a 

sustação de pagamento dos cheques. O cadastramento no ACHEI-Recheque não isenta o 

correntista da obrigação de comunicar formalmente a ocorrência de roubo ou extravio de 

cheques ao seu banco. 

10º    A SERASA manterá em seus cadastros os registros de informações sobre cheques 

roubados e extraviados até transcorrerem 5 (cinco) anos contados do dia da inclusão do 

registro, prazo esse renovável, a pedido das instituições financeiras. 

11º    O advento do ACHEI-Recheque em nada altera as regulamentações vigentes e 

definidas pelos órgãos competentes sobre a matéria cheque como instrumento de 

pagamento. Assim como não dispensa o correntista de banco de observar todas as normas, 

critérios e recomendações referentes ao uso de cheques, estabelecidas pelo seu banco. 

SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos S/A 


