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INTRODUÇÃO 

Você já ouviu falar no meio de pagamento PIX? “Nossa professor Raphael que diabos é isso?” Pois 

é meus amigos... Eu sei que veio um ponto de interrogação nessa sua cabecinha agora. Mas para 

resumir em uma só palavra eu diria: FA-CI-LI-DA-DE (falar exatamente assim). Sejam muito 

bem-vindos a este maravilhoso canal cheio de conhecimentos, eu sou o Professor Raphael Borges 

e hoje nós vamos falar sobre o novo meio de pagamento chamado PIX. Mas calma... é claro que 

antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para 

receber várias novidades. Agora sim, se liga na tela! (esta finalização pode ser alterada, caso 

queira). 

 

VINHETA (caso tenha) 

 

DESENVOLVIMENTOi 

Você sabia que o Brasil foi um dois primeiros países a ter implementado o pagamento 

semi-instantâneo em horário comercial por meio da Criação do DOC e TED pelo Sistema de 

Pagamento Brasileiro lááá nos anos 2000? Pois é meus amigos, ainda bem estamos rumo à 

inovação e o PIX veio justamente confirmar essa evolução.  

“Mas, professor, será que algo vai mudar com o PIX juridicamente falando?” 

Bom pessoal, já é evidente que a aceleração da liquidação de pagamentos e o decaimento dos 

custos melhorarão as transações. E, falando nesse aspecto instantâneo das transferências, é claro 

que não devamos esquecer que estamos na seara do Direito das obrigações que rege toda essa 

“parada” entre credores e devedores, mas não há nada com que se preocupar, pois nenhuma 

regra foi alterada. 

Ahhhh! E galera, cá entre nós. Já se foi o tempo de utilização de cédulas, cheque, boleto – e vou 

além – até de cartão de débito/crédito. E não fui somente eu que percebi isso não! O Banco 

Central percebeu essa desatualização com a tecnologia atual e promoveu um método mais 

eficiente. 



 

“Mas ai vocês me perguntam: Ok, professor. Mas como o PIX chegou ao Brasil?” 

Não sei se vocês irão lembrar, mas em meados de 2013 o Congresso Nacional autorizou o Banco 

Central na regularização dos meios de pagamentos. E, nesse ano, somente havia as regras para os 

cartões de crédito e as contas de pagamento e-wallets – que nada mais é do que uma carteira 

digital. E foi exatamente a regulamentação das contas de pagamentos que permitiram a 

implantação do Serial Peripheral Interface (ou SPI – mais fácil) – que nada mais é que um 

protocolo que permite a comunicação do microcontrolador com diversos outros componentes, 

formando uma rede. O Banco Central instituiu uma regra que permite que terceiros recebam 

depósito e guardem dinheiro sem mesmo serem instituições financeiras.  A ideia do Banco 

Central a instituir essa regra, foi exatamente fazer com que haja mais simplicidade e o chamado 

patrimônio segregado – que nada mais é a garantia do dinheiro depositado por uma pessoa na 

conta digital recebida pela plataforma separadamente dos problemas que a Instituição de 

pagamento tiver. Ou seja, meu amigos, se a Instituição pagadora estiver falindo, quebrando as 

pernas, descendo ladeira abaixo, pode ficar tranquilão! O Banco Central pensou nisso e criou o 

Banruptcy remoteness (ou troque por – um sistema de segurança eficaz), isto é, o mundo pode 

acabar e a instituição pagadora também, mas o Banco Central intervém e guarda o recurso no seu 

nome bonitinho e bem seguro. 

É importante a gente ressaltar que o Banco Central, antes mesmo da criação dessa inovação que é 

o PIX, baseou-se em várias jurisdições estrangeiras como, por exemplo, em alguns países 

europeus, mas com algumas alteraçõeszinhas. Primeiro, o Banco Central escolheu ser detentor do 

Pix, pois assim conseguiria manter um bom custo transacional. Segundo, que há o controle do 

fluxo, porque se não houvesse tal controle alguns pagamentos poderiam ficar fora do sistema 

financeiro nacional. 

“Tá... beleza professor! Eu tô entendo tudo, mas me responda uma coisa: como que fica a 

regulação de quem participa do PIX?” 

Pois bem, meus queridos. Como no direito sempre temos algumas subdivisões, aqui não é 

diferente. Temos a participação direta, que é feita por entidades reguladas e temos a participação 

indireta, que é feita por empresas que não foram reguladas, mas a responsabilidade de ambas não 

deixam de ser iguais. Devemos, portanto, ressaltar que os participantes indiretos podem contratar 

os serviços de um participante direto. Massss ai a regra ja fica um pouco mais rígida, sabem por 

quê? O participante direto ele tem a obrigação de monitorar e conhecer o cliente que está 

contratando o serviço e ainda verificar se ele cumpre as regras. Ou seja, é o pequeno sendo 

fiscalizado pelo grande, pelo poder de polícia delegado pelo Banco Central. Sendo assim, quem na 

verdade participa do Pix são aquelas entidades aprovadas com encargos regulatório e com 

sanções pelo Banco Central, o que é bom, pois traz muita segurança. Bom, pensando por esse 

lado, com todo esse regulamento, consequentemente os crimes financeiros diminuem 

significativamente. 

Mas e ai? Gostara, do vídeo de hoje? Deixe depois aqui nos comentários o que acharam. Caso 

queiram uma continuação com mais detalhes do Pix deixe nos comentários também. Não se 



 

esqueçam de avaliar o vídeo com o gostei, porque assim o Youtube irá nos recomendar. 

Lembrando ques toda semana teremos vídeos sobre atualidades. Ah, Caso queiram adquirir meu 

curso de LDB atualizada, que está incrível o link estará na descrição do vídeo. Bom, pessoal! Eu fico 

por aqui, um grande abraço e até a próxima! 

                                                           
i O desenvolvimento do roteiro será feito com alguns linguajares informais para trazer mais aproximação 
com quem assiste ao vídeo. Todavia, caso queira mudar para uma linguagem formal sinta-se a vontade. 

 


