
Uso do crédito rotativo vinculado ao cartão 
de crédito

 

A Resolução  n°  4.549/2017,  provinda 

do  Conselho  Monetário  Nacional  –  CMN  e 

Banco Central do Brasil, que passou a valer 

desde  o  dia  3  de  abril  de  2017,  traz  uma 

restrição ao chamado crédito rotativo. 

Para que o consumidor possa compreender bem, ao não realizar o pagamento total 

da fatura o pagamento mínimo de 15% do seu total será automaticamente contratada uma 

operação de crédito, na modalidade crédito rotativo. 

Muito prática, mas muito onerosa ao consumidor!

Enquanto o crédito consignado gira em torno de 30% ao ano, o crédito pessoal nos 

190%, o crédito rotativo está acima dos 480% ao ano ou mais de 15% ao mês. 

Significa endividamento certo do consumidor!

Agora, as administradoras de cartão, seja do tipo básico ou diferenciado, vão ter 

que  aplicar  o  crédito  rotativo  apenas  sobre  o  saldo  devedor  da  fatura  não  paga 

integralmente até o limite de vencimento da próxima fatura, a subsequente. 

Caso  esse  saldo  devedor,  acrescido  dos  juros  altíssimos,  não  for  quitado,  a 

administradora  dos  cartões  de  crédito  vai  considerar  o  cliente  inadimplente,  podendo 

bloquear o cartão. Poderá, a seu critério, oferecer parcelamento em outra modalidade, 

desde que em condições mais vantajosas ao tomador do dinheiro. 

Porém,  e  como  dito  antes,  a  administradora  –  por  meio  de  uma  instituição 

financeira, não é obrigada a ofertar o parcelamento. Resta  ao  consumidor  buscar  outros 

bancos e outras opções, caso for necessário. 

Mais, o consumidor não é obrigado a contratar o parcelamento atrelado ao cartão.  

Caso  existam  outras  opções  mais  atraentes,  fica  livre  para  contratar.  Por  isso,  o 

consumidor  deve  ficar  atento  às  comunicações  enviadas  pela  instituição  financeira  e 

manter os dados para contato sempre em dia.

Agora,  ciente  da sua situação de devedor  de  um saldo da fatura de cartão  de 

crédito  vencido,  recomenda-se  ao  consumidor  a  busca  das  melhores  opções  em 

financiamento de forma antecipada.  
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