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O documento é estruturado em 11 seções. Além desta introdução, há dez seções vinculadas, cada 
uma, com obrigações e recomendações de funcionalidades. Com relação às seções que apresentam 
funcionalidades, a primeira apresenta orientações gerais. A segunda seção apresentada é a transferência 
de recursos iniciada por meio de inserção de chave para endereçamento. Em seguida, é abordada a 
transferência de recursos com inserção manual dos dados de conta transacional. As duas sessões 
seguintes tratam, respectivamente, do recebimento e do pagamento por meio da utilização do QR Code 
estático/Link. Na sexta sessão de funcionalidades, são tratadas as obrigações e recomendações 
relacionadas a extratos. A seguir, são abordadas as questões referentes à devolução. Em sequência, é 
tratado o tema de gerenciamento de chaves, acompanhado de duas seções sobre QR Code dinâmico/
Link.

Este documento foi elaborado com o objetivo de estabelecer critérios mínimos à adequada experiência 
dos usuários (pagador e recebedor) em transações do PIX. As obrigações aqui contidas se aplicam 
apenas a aplicativos designados a pessoas físicas, haja vista tal público ser mais sensível à 
padronização de experiência do usuário. Uma vez que se espera que smartphones sejam o principal canal 
de acesso dos usuários ao PIX, os requisitos mínimos para a experiência do usuário são colocados 
exclusivamente para esse dispositivo. 

Introdução
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Ressaltamos que este documento é parte integrante do regulamento do PIX, 
portanto, as obrigações nele contidas devem ser seguidas pelos participantes. 
Funcionalidades não previstas neste documento serão aceitas, desde que atendam 
às diretrizes de experiência do usuário contidas na regulamentação em vigor. 

O conjunto de obrigações e recomendações para cada caso de uso é acompanhado de telas 
ilustrativas. Essas telas são meramente exemplificativas, buscando materializar e facilitar a 
compreensão dos comandos estabelecidos. Assim, o conteúdo dessas telas não vincula o 
desenvolvimento dos aplicativos a qualquer parâmetro, devendo-se seguir apenas as diretrizes 
do regulamento e as obrigações deste documento.



Recomendações 
e OBRIGAÇÕES

Obrigações e Recomendações Gerais
Nesse item, são abordadas as obrigações e as 
recomendações gerais a todos os casos de uso.

Versão: 3.0.0 
Junho de 2020
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ENTRAR

NADIR

PSP XYZ

PIXOutros 
serviços

Abra sua 
conta

1.000,00

Saldo
disponível

R$

PSP XYZ

TransferênciaPIX

Extratos Investimentos

Olá, Nadir!
Ag: 1234

Cc: 9999-9

PIX

Nadir da Silva

Saldo: R$ 1.000,00

Chave: +55 61 988888888

Roberto da Silva
R$10,00

Recebimento
via QR Code

João da Silva
R$30,00

Recebimento
via Chave

Extrato /
Devolução

Gerenciamento
Chaves

PIX com 

QR Code Receber PIX
PIX com 

Chave / Manual

Últimas transações _

Usuário tem acesso ao 
ambiente específico do PIX 

após pressionar os 
botões/ícones específicos.

01

01

toque único

01

01

O ambiente PIX deve ser disponibilizado no aplicativo
principal de cada participante. Seu acesso deve estar na
tela de login ou na tela imediatamente após o login,
com não menos destaque que qualquer outra
funcionalidade de pagamento ou de transferência. 

É recomendado que, quando do primeiro acesso ao PIX, o 
usuário seja informado, por meio de mensagens de 
orientação, sobre a forma como são feitos os 
pagamentos e recebimentos por meio do PIX, 
destacando-se a transferência imediata dos recursos, a 
disponibilidade 24/7, a notificação dos pagamentos, o 
uso de chaves e a utilização de QR Code / Link.

04

Recomendado

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

Obrigatório

01

02
Caso o aplicativo do participante possua funcionalidades 
de pagamento e/ou recebimento na tela de login, ele 
deve necessariamente disponibilizar o acesso para o 
ambiente PIX nessa tela

Atalho na tela de login:

Atalho na tela após o login:

Exemplo de Ambiente PIX:

03

Caso o participante disponibilize o ambiente PIX na tela 
de login, ele deve adotar uma das seguintes ações:
a) disponibilizar acesso ao ambiente dedicado ao
PIX também na tela imediatamente após o login; ou
b) inserir a opção do PIX em todos os menus e
submenus do aplicativo relacionados a pagamentos ou 
a transferências, com não menos destaque que os 
demais meios de pagamento.
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DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador

Destinatário / Valor

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Saldo: R$ 1.000,00

ContinuarAgendarDigitar agência 
e conta

Celular (61) 99999-9999

Ex. (00) 0000-0000

Fone

Valor

R$  0,00

Caso não tenha uma chave para endereçamento do 
destinatário, utilize o botão "Digitar agência e conta" para 
realizar um PIX Manual.

Descrição / Campo livre (opcional)

Pequena descrição da transação

0 de 72 caracteres
Para ter acesso à iniciação de 

pagamento manual 
(agência/conta), a sugestão é 
inserir essa opção dentro do 

menu “PIX com Chave / Manual”, 
pois o incentivo maior é para a 

utilização das chaves.

destinatário, utilize o botão "Digitar agência e conta" para
realizar um PIX Manual.

O usuário seleciona o tipo de 
chave e realiza a busca. O app 
verificará no DICT e retornará o 
sucesso (resultado) ou um erro.

Destinatário / Valor

Tipos de chave:

Selecione o

BuscarSelecione

Celular

E-mail

CPF/CNPJ

05

toque único

toque único

PIX

Nadir da Silva

Saldo: R$ 1.000,00

Chave: +55 61 988888888

Roberto da Silva
R$10,00

Recebimento
via QR Code

João da Silva
R$30,00

Recebimento
via Chave

Extrato /
Devolução

Gerenciamento
Chaves

PIX com 

QR Code Receber PIX
PIX com 

Chave / Manual

Últimas transações _

05

07

05

Obrigatório

05

Devem ser ofertadas ao usuário todas as três formas de
iniciação de pagamento:

-Inserção de chave para endereçamento.

-Leitura de QR Code / Link.

-Inserção de PSP, agência, conta transacional e 
CPF/CNPJ do usuário recebedor.

06

Todas as mensagens de sucesso, de erro e de orientação 
ao usuário final contidas neste documento em itens 
obrigatórios são comunicações padronizadas que 
devem ser reproduzidas pelos PSPs quando da 
ocorrência da situação descrita em cada obrigação. São 
aceitos complementos às mensagens padronizadas. 
Outras mensagens que visem orientar o usuário podem 
ser acrescentadas, a critério do participante.

07 São obrigatórias as nomenclaturas "PIX", "Chave para 
endereçamento" e "Gerenciamento de chaves".

08

As validações de segurança do PIX não devem gerar 
mais ações para os usuários do que aquelas que a 
instituição participante exige para outras formas de 
pagamento. 



Recomendações 
e OBRIGAÇÕES

PIX com chave para endereçamento
Trata-se   de   PIX   entre  usuários  por  meio  da 
utilização de chave para endereçamento.

Versão: 3.0.0 
Junho de 2020
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01
Para pagamentos com inserção manual de chave,
devem ser aceitas, no mínimo, as chaves do tipo:

- CPF/CNPJ, número de telefone celular, e-mail.

02

Quando o usuário desejar pagar por chave, não deverão 
ser solicitadas mais informações sobre o usuário 
recebedor além da própria chave escolhida (CPF/CNPJ 
ou número de telefone celular ou e-mail). Da mesma 
forma, não deverá ser solicitado o preenchimento de 
mais de uma chave para identificação do usuário 
recebedor.

Destinatário / Valor

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Buscar

Fone

Valor

R$  0,00

ContinuarAgendarDigitar agência 
e conta

Saldo: R$ 1.000,00

Selecione

Celular

E-mail

CPF/CNPJ

Caso não tenha uma chave para endereçamento do 
destinatário, utilize o botão "Digitar agência e conta" para 
realizar um PIX Manual.

Descrição / Campo livre (opcional)

Pequena descrição da transação

0 de 72 caracteres

Destinatário / Valor

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Saldo: R$ 1.000,00

ContinuarAgendarDigitar agência 
e conta

Celular (61) 99999-9999

Ex. (00) 0000-0000

Fone

Valor

R$  0,00

Caso não tenha uma chave para endereçamento do 
destinatário, utilize o botão "Digitar agência e conta" para 
realizar um PIX Manual.

Descrição / Campo livre (opcional)

Pequena descrição da transação

0 de 72 caracteres

Caso não tenha uma chave para endereçamento do
destinatário, utilize o botão "Digitar agência e conta" para

Descrição / Campo livre (opcional)

Pequena descrição da transação

e realize a busca

R$ 1.000,00

O usuário seleciona o tipo de 
chave e realiza a busca. O app 
verificará no DICT e retornará o 
sucesso (resultado) ou um erro.

02

01

Digitar chave e realizar a busca

Q

A

Z X C V B N M

S D F G H J K L

W E R T Y U I O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

espaço Buscar123

P

toque único

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador

Obrigatório
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03

Quando o usuário pagador informar chave para 
endereçamento em formato incompatível com aqueles 
aceitos pelo PIX, a chave não deverá ser encaminhada ao 
DICT e o usuário deverá ser comunicado sobre o erro de 
formato.

-Mensagem obrigatória: Transação não concluída. 
Formato da chave inválido (CPF/CNPJ, e-mail, celular 
ou EVP).

04

Quando houver envio de chave ao DICT e o retorno for de 
chave não encontrada, o usuário pagador deverá ser 
informado sobre a inexistência dessa chave.

-Mensagem obrigatória: Transação não 
concluída. Chave inexistente.

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador

Destinatário / Valor

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Chave inválida.

Saldo: R$ 1.000,00

ContinuarAgendarDigitar agência 
e conta

Ex. (00) 0000-0000

Celular (61) 9999999999999

Fone

Valor

R$  0,00

Transação não concluída. 
Formato da chave inválido (CPF/CNPJ, e-mail, celular ou 

EVP).

Descrição / Campo livre (opcional)

Pequena descrição da transação

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Chave inválida.

Saldo: R$ 1.000,00

Ex. (00) 0000-0000

Celular (61) 9999999999999

Valor

R$  0,00

Descrição / Campo livre (opcional)

Pequena descrição da transação

Entendi

Destinatário / Valor

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Saldo: R$ 1.000,00

ContinuarAgendarDigitar agência 
e conta

Celular (61) 99999-9999

Ex. (00) 0000-0000

Fone

Valor

R$  0,00

Descrição / Campo livre (opcional)

Pequena descrição da transação

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Saldo: R$ 1.000,00

ContinuarAgendarDigitar agência 
e conta

Celular (61) 99999-9999

Ex. (00) 0000-0000

Valor

R$  0,00

Descrição / Campo livre (opcional)

Pequena descrição da transação

Entendi

O app não fará a busca no 
DICT neste caso. O app 

deverá identificar o erro e 
apresentar ao usuário. 

Limitar o número de 
caracteres (CPF/CNPJ) e 

aplicar máscara são 
soluções que ajudam a 

evitar esses erros.

Destinatário / Valor

e realize a busca

O usuário seleciona o tipo de 
chave e realiza a busca. O app 
verificará no DICT e retornará o 
sucesso (resultado) ou um erro.

03

04

Obrigatório

Transação não concluída. 
Chave inexistente.
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05

A seleção da chave deve retornar os dados do usuário 
recebedor para conferência: nome completo, nome da 
instituição, CPF mascarado(ex: 999.***.***.99) / CNPJ, além 
de valor e opção de cancelar a transação antes da 
confirmação do pagamento.

-Nome completo, nome da instituição, CPF oculto 
(ex: 999.***.***.99) / CNPJ.

-Campo valor.

-Opção de cancelar.  Essa opção não é 
necessariamente um botão “Cancelar”. Trata-se 
apenas da funcionalidade de cancelamento disponível 
antes da conclusão da transação. Sua implementação 
visa diminuir o número de devoluções de transações 
equivocadas. 

-No caso de CNPJ, o nome informado deve ser o Nome 
Fantasia da empresa, caso exista. Caso não exista, o 
nome informado deve ser o Nome Empresarial/Razão 
Social.

06
Caso ocorra falha de comunicação com o DICT, o usuário 
pagador deve ser informado sobre essa situação.

- Mensagem obrigatória: Transação não concluída. 
Falha de comunicação. Tente novamente.

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador

Confirmação de pagamento

Fernanda Costa
Chave: 61999999999

Informações do destinatário

Valor

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

R$ 10,00

FinalizarAgendarCancelar

Destinatário / Valor

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 1.000,00

ContinuarAgendarDigitar agência 
e conta

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

888.      .       -33*** ***

Celular (61) 99999-9999

Ex. (00) 0000-0000

Destinatário / Valor

Selecione o tipo de chave e realize a busca

ContinuarAgendarDigitar agência 
e conta

Saldo: R$ 1.000,00

Celular (61) 99999-9999

Ex. (00) 0000-0000

Fone

Valor

R$  0,00

Caso não tenha uma chave para endereçamento do 
destinatário, utilize o botão "Digitar agência e conta" para 
realizar um PIX Manual.

Descrição / Campo livre (opcional)

Pequena descrição da transação

0 de 72 caracteres

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Saldo: R$ 1.000,00

Celular (61) 99999-9999

Ex. (00) 0000-0000

Valor

R$  0,00

Descrição / Campo livre (opcional)

Pequena descrição da transação

Transação não concluída.
Falha de comunicação.Tente novamente.

entendi

Transação não concluída.
Falha de comunicação.Tente novamente.

05

05

05

06

O usuário seleciona o tipo de chave 
e realiza a busca. O app verificará 

no DICT e retornará o sucesso 
(resultado) ou um erro.

Obrigatório
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07

As mensagens de erro na liquidação devem ser 
específicas e claras ao usuário. Mensagens obrigatórias:

-Transação não concluída. Saldo insuficiente.
-Transação não concluída. Conta do destinatário 
indisponível.

-Transação não concluída. Conta do destinatário 
inexistente.
-Transação não concluída. Erro de processamento.

-Transação não concluída.Tempo de processamento 
extrapolado. Tente novamente.

08

Caso seja utilizado algum tipo de crédito para efetuar o 
pagamento, o usuário pagador deverá ser informado 
disso antes de confirmar o pagamento.

-Atenção: para concluir a transação, será utilizado R$ 
XX,XX da/o [Nome_da_linha_de_crédito]

Antes da opção de confirmar o pagamento, pode ser 
disponibilizado ao usuário o saldo da conta 
transacional.

09

Recomendado

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador

Confirmação de pagamento

Fernanda Costa
Chave: 61999999999

Informações do destinatário

Valor

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

R$ 10,00

Cancelar FinalizarAgendar

Fernanda Costa
Chave: 61999999999

Informações do destinatário

Valor

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33***885.      . -33885.      . -33***885. .       -33885. .       -33

R$ 10,00

Cancelar FinalizarAgendar

Transação não concluída.
Erro de processamento.

entendi

Confirmação de pagamento

Fernanda Costa
Chave: 61999999999

Informações do destinatário

Valor

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

R$ 10,00

Cancelar FinalizarAgendar

Fernanda Costa
Chave: 61999999999

Informações do destinatário

Valor

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33***885.      . -33885.      . -33***885. .       -33885. .       -33

R$ 10,00

Cancelar FinalizarAgendar

Transação não concluída.
Conta do destinatário indisponível.

entendi

Destinatário / Valor

ContinuarAgendarDigitar agência 
e conta

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Informações do destinatário

Valor

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

888.      .       -33*** ***

R$  10,00

Saldo: R$ 0,00

Celular (61) 99999-9999

Ex. (00) 0000-0000

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Informações do destinatário

Valor

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

888.      .       -33***888.      . -33888.      . -33***888. .       -33888. .       -33

Saldo: R$ 0,00

Celular (61) 99999-9999

Ex. (00) 0000-0000

Transação não concluída.
Saldo insuficiente.

entendi

O alerta da não existência de saldo 
acontecerá na tentativa de 
finalização da operação.

07

09

09

07

Obrigatório
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Usuários, pagador e recebedor, devem receber 
notificação, assim que houver a conclusão da transação, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações do 
pagamento: 

-Nome do pagador, PSP do pagador, nome do 
recebedor, texto do campo livre, data e hora/minuto do 
pagamento.

10

Comprovante de pagamento contendo as informações 
da notificação de pagamento, além de ID da transação 
e hora/minuto/segundo da liquidação deve ser 
disponibilizado ao usuário durante o período 
estabelecido na regulação em vigor. No comprovante 
deve haver informação de qual o canal de contato do 
PSP em caso de dúvidas, assim como orientação de que 
deve ser informado o ID da transação que consta no 
próprio comprovante. A mensagem e os campos 
mínimos que devem ser apresentados ao usuário estão 
representados na tela ao lado.

-Extrato.

11

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

2.010,00

Saldo
disponível

R$

PSP ABCD
Olá, Fernanda!

Ag: 4321
Cc: 8888-8

TransferênciaPIX

Extratos Investimentos

PIPI Comprovante

PIX realizado com sucesso!

ID/Transação:

Valor:

885544774112258

R$ 10,00

Data/hora: 21/01/2020 - 21:34:05

Descrição: Contribição do churrasco.

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

Informações do pagador

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP XYZ

Nadir da Silva

993.      .       -55*** ***

CompartilharNovo PIX
Salvar no

celular
Extrato /

Devolução

Recebedor

Pagador

11

11

10

Obrigatório

-Para obter o nome do pagador, o PSP do recebedor 
utiliza o nome que transita na mensagem de 
liquidação. Para obter o nome do recebedor, o PSP do 
pagador utiliza o nome retornado pelo DICT.



Recomendações 
e OBRIGAÇÕES

PIX com inserção manual dos dados de conta transacional
Trata-se   de   PIX   entre   usuários   por  meio  da 
inserção manual pelo usuário pagador dos dados 
da conta transacional do usuário recebedor.

Versão: 3.0.0 
Junho de 2020



14REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Os campos referentes à conta transacional, o CPF/CNPJ e 
campo livre (preenchimento opcional pelo usuário) 
devem ser apresentados para preenchimento.

-Campos referentes à conta transacional, CPF/CNPJ, 
campo livre

01

Retornar o nome do recebedor, com base nos dados 
digitados pelo pagador, antes da confirmação da 
transação, caso o PSP possua essa informação (por 
exemplo, se o usuário recebedor for seu cliente) .

-Nome, campos referentes à conta transacional, 
CPF/CNPJ

02

É obrigatório a existência de um campo para inserção
de valor e outro para digitação do campo livre, além de
opção de cancelar a transação antes da confirmação
do pagamento.

-Opção de Cancelar. Essa opção não é 
necessariamente um botão “Cancelar”. Trata-se 
apenas da funcionalidade de cancelamento disponível 
antes da conclusão da transação. Sua implementação 
visa diminuir o número de devoluções de transações 
equivocadas. 

03

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador

Selecione a Instituição

Agência

Agência

Conta

Conta com dígito

Digite o CPF/CNPJ

Valor

R$  0,00

Mesma titularidade?

Sim Não

Tipo de conta:

Corrente Poupança

Saldo: R$ 1.000,00

Continuar
Selecionar um

favorito

Selecione

Destinatário / Valor

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Agência: 9999

Conta: 88888-88

Fernanda Costa

885.555.555-33

FinalizarAgendarCancelar

Descrição / Campo livre (opcional)

Pequena descrição da transação

0 de 72 caracteres

Adicionar como favorito:

Sim Não

01

03

03

01

02

Neste caso, é o mesmo  
procedimento de realizar uma 

TED/DOC.  

R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Obrigatório



15REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador

Destinatário / Valor

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Agência: 9999

Conta: 88888-88

Fernanda Costa

885.555.555-33

FinalizarAgendarCancelar

Descrição (opcional)

Pequena descrição da transação

Adicionar como favorito:

Sim N

0 de 72 caracteres

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Agência: 9999

Conta: 88888-88

Fernanda Costa

885.555.555-33

FinalizarAgendarCancelar

Descrição (opcional)

Pequena descrição da transação

Adicionar como favorito:

Sim N

0 de 72 caracteres
Transação não concluída. 

Tempo de processamento extrapolado. 
Tente novamente.

entendi

Destinatário / Valor

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Agência: 9999

Conta: 88888-88

Fernanda Costa

885.555.555-33

FinalizarAgendarCancelar

Descrição (opcional)

Pequena descrição da transação

Adicionar como favorito:

Sim Não

0 de 72 caracteres

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Agência: 9999

Conta: 88888-88

Fernanda Costa

885.555.555-33

FinalizarAgendarCancelar

Descrição (opcional)

Pequena descrição da transação

Adicionar como favorito:

Sim Não

0 de 72 caracteres

Transação não concluída. 
Conta do destinatário indisponível.

entendi

Selecione a Instituição

PSP ABCD

Agência

5555

Conta

888888888

855.555.555-33

Valor

R$  10,00

Mesma titularidade?

Sim Não

Tipo de conta:

Corrente Poupança

Saldo: R$ 0,00

Continuar
Selecionar um

favorito

Selecione a Instituição

PSP ABCD

Agência

5555

Conta

888888888

855.555.555-33

Valor

Mesma titularidade?

Sim Não

Tipo de conta:

Corrente Poupança

Saldo: R$ 0,00

Transação não concluída. 
Saldo insuficiente.

entendi

O alerta da não existência de 
saldo acontecerá na tentativa 
de finalização da operação.

05

06

06

05

Antes da opção de confirmar o pagamento, pode ser 
disponibilizado ao usuário o saldo da conta 
transacional.

06

Recomendado

As mensagens de erro na liquidação devem ser 
específicas e claras ao usuário. Mensagens obrigatórias:

-Transação não concluída. Saldo insuficiente.
-Transação não concluída. Conta do destinatário 
indisponível.
-Transação não concluída. Conta do destinatário 
inexistente.

-Transação não concluída. Erro de processamento.

-Transação não concluída. Tempo de processamento 
extrapolado. Tente novamente.

05

04

Caso seja utilizado algum tipo de crédito para efetuar o 
pagamento, o usuário pagador deverá ser informado 
disso antes de confirmar o pagamento.

-Atenção: para concluir a transação, será utilizado 
R$ XX,XX da/o [Nome_da_linha_de_crédito]

Obrigatório



16REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

2.010,00

Saldo
disponível

R$

PSP ABCD
Olá, Fernanda!

Ag: 4321
Cc: 8888-8

TransferênciaPIX

Extratos Investimentos

PIPI Comprovante

PIX realizado com sucesso!

ID/Transação:

Valor:

885544774112258

R$ 10,00

Data/hora: 21/01/2020 - 21:34:05

Descrição: Contribição do churrasco.

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

Informações do pagador

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP XYZ

Nadir da Silva

993.      .       -55*** ***

CompartilharNovo PIX
Salvar no

celular
Extrato /

Devolução

Recebedor

Pagador

09

07

Obrigatório
Usuários, pagador e recebedor, devem receber 
notificação, assim que houver a conclusão da transação, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações do 
pagamento: 

-Nome do pagador, PSP do pagador, nome do 
recebedor (se disponível), texto do campo livre e data e 
hora/minuto do pagamento.

07

Para obter o nome do pagador, o PSP do recebedor utiliza 
o respectivo campo na mensagem de liquidação.

O PSP do pagador apresenta o nome do recebedor na 
notificação apenas se tiver fácil e rápido acesso a essa
informação (por exemplo, se o usuário for seu cliente).

08

Comprovante de pagamento contendo as informações 
da notificação de pagamento, além de ID da transação 
e hora/minuto/segundo da liquidação deve ser 
disponibilizada ao usuário durante o período 
estabelecido na regulação em vigor. No comprovante 
deve haver informação de qual o canal de contato do 
PSP em caso de dúvidas, assim como orientação de que 
deve ser informado o ID da transação que consta no 
próprio comprovante. A mensagem e os campos 
mínimos que devem ser apresentados ao usuário estão 
representados na tela ao lado, sendo aplicada a mesma 
observação sobre nome do recebedor mencionada no 
item 8.

-Extrato.

09



Recomendações 
e OBRIGAÇÕES

Geração de QR Code estático/Link
Trata-se da geração de QR Code estático/Link e do 
recebimento pelo usuário recebedor de transação 
iniciada com esse QR Code/Link.

Versão: 3.0.0 
Junho de 2020



18REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

A opção Receber PIX deve ficar destacada e de fácil 
acesso para o usuário.01

Deverá ser dada a possibilidade do usuário recebedor 
gerar o QR Code estático a partir das quatro chaves:

-Número de telefone celular, e-mail, CPF/CNPJ ou EVP.
02

DESTINATÁRIO: PSP do usuário recebedor

Receber

Selecione uma chave para você ou cadastre uma nova

Campos opcionais

?

Valor

R$  0,00

Identificador 

?

Churrasco

Descrição

Cobrança do churrasco

0 de 100 caracteres

Selecione

ContinuarAvançado

É necessário que o usuário 
vincule um tipo de chave com o 

PSP. Sugerimos que seja 
disponibilizado o cadastro de 

uma nova chave, caso o usuário 
não deseje usar aquelas 

disponíveis no PSP.

Sugerimos que sejam 
disponibilizado meios de ajudar 

o usuário nesse novo
entendimento.

Receber

Chaves:

Continuar

Campos opcionais

Selecione

Identificador 

Churrasco

Celular:  (61) 98888-8888

E-mail: nadir@email.com.br 

Endereço Virtual de Pagamento

CPF/CNPJ: 855.555.555-33  

02

toque único

PIX

Nadir da Silva

Saldo: R$ 1.000,00

Chave: +55 61 988888888

Roberto da Silva
R$10,00

Recebimento
via QR Code

João da Silva
R$30,00

Recebimento
via Chave

Extrato /
Devolução

Gerenciamento

de Chaves

PIX com 

QR Code Receber PIX
PIX com 

Chave / Manual

Últimas transações _

01

cadastre uma novacadastre uma nova

Obrigatório



19REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Campos opcionais (descrição, identificador e valor) 
devem ser apresentados, ressaltando-se ao usuário a 
condição de não serem de preenchimento obrigatório. 

-Identificador, descrição e valor.

03

Ao gerar o QR Code estático/Link, caso o usuário não 
possua nenhuma chave registrada, deve-se apresentar 
mensagem informando essa necessidade e 
redireciona-lo à tela de registro de chave para 
endereçamento.

04

Recomendado

DESTINATÁRIO: PSP do usuário recebedor

Receber

Selecione uma chave para você ou cadastre uma nova

Campos opcionais

Chave existente selecionada.

?

Valor

R$  0,00

(61) 98888-8888

Identificador 

?

Churrasco

Descrição

Cobrança do churrasco

Continuar

0 de 72 caracteres

Selecione uma chave para você ou cadastre uma nova

Campos opcionais

Chave existente selecionada.

?

Valor

(61) 98888-8888

Identificador

?

Churrasco

Descrição

Cobrança do churrasco

0 de 72 caracteres

Dúvida: Os campos Identificador, Descrição e Valor 
são opcionais para criação do QR Code. 

Caso você não especifique o valor, o 
preenchimento do campo será feito pelo pagador.

entendi

Receber

Selecione uma chave para você ou cadastre uma nova

Campos opcionais

?

Valor

R$  0,00

Identificador 

?

Churrasco

Descrição

Cobrança do churrasco

0 de 100 caracteres

Selecione

ContinuarAvançado

Receber

Selecione uma chave para você ou cadastre uma nova

Campos opcionais

Chave existente selecionada.

?

Valor

R$  0,00

(61) 98888-8888

Identificador 

?

Churrasco

Descrição

Cobrança do churrasco

Continuar

0 de 72 caracteres

Selecione uma chave para você ou cadastre uma nova

Campos opcionais

Chave existente selecionada.

?

Valor

(61) 98888-8888

Identificador

?

Churrasco

Descrição

Cobrança do churrasco

0 de 72 caracteres

Dúvida: A chave é necessária para receber um PIX de 
forma prática.  Saiba mais.

entendi

O usuário será notificado ao 
pressionar o ícone de ajuda. 

Campos opcionais

Receber

Selecione uma chave para você ou cadastre uma nova

Campos opcionais

Selecione ou cadastre uma chave.

?

Valor

R$  0,00

(61) 98888-8888

Identificador 

?

Churrasco

Descrição

Cobrança do churrasco

Continuar

0 de 72 caracteres

Selecione uma chave para você ou cadastre uma nova

Campos opcionais

Selecione ou cadastre uma chave.

?

Valor

(61) 98888-8888

Identificador

?

Churrasco

Descrição

Cobrança do churrasco

0 de 72 caracteres

Selecione ou cadastre uma chave 
antes de realizar essa ação.

entendi

Ao tentar continuar sem a 
seleção de uma chave, o 

usuário será alertado 
quanto a sua 

obrigatoriedade.

03

03

03

04

04

03

toque único

Campos opcionaisCampos opcionais

Obrigatório



20REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Fornecer opção de compartilhar a imagem do QR Code.07

Fornecer opção de salvar imagem do QR Code no 
aparelho celular do usuário.06

Informar que os dados preenchidos na geração do 
QR Code estático/Link serão visualizados pelo 
usuário que ler esse QR Code/Link. 

05

DESTINATÁRIO: PSP do usuário recebedor

Receber - Avançado

Nadir da Silva
Chave: +55 61 988888888

Salvar no celularNovo recebimento

Compartilhar Copiar link

QR Code / Link criado com sucesso!

Nadir da Silva
Chave: +55 61 988888888

Salvar no celularNovo recebimento

QR Code / Link criado com sucesso!

Entendi

QR Code / Link criado com sucesso!

Os dados ficarão visíveis ao serem lidos 
pelo pagador.

Destinatário / Valor

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

Identificador:

Descrição:

Churrasco

Churrasco do fim de semana

Informações sobre o pagamento _

FinalizarAgendarCancelar

Receber

Nadir da Silva
Chave: 61988888888

Salvar no celularNovo recebimento

Compartilhar Copiar link

QR Code / Link criado com sucesso!

Recebedor

Recebedor

Pagador

06

07

05

05

Como é possível perceber 
na tela do pagador, todos 
os dados ficam visíveis 

ao serem lidos pelo leitor 
de QR Code.

Obrigatório

Recomendado



Recomendações 
e OBRIGAÇÕES

Pagamento através de QR Code estático/Link
Trata-se de pagamento iniciado pelo 
usuário pagador por meio da leitura de QR Code 
estático. /Link

Versão: 3.0.0 
Junho de 2020



22REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Antes da confirmação do pagamento, devem ser 
retornados ao usuário pagador, no mínimo, os dados do 
DICT sobre usuário recebedor:

-Nome, CPF (com máscara) / CNPJ (sem máscara), 
PSP, além de campo livre e do valor lido do QR Code 
(se houver).

-No caso de CNPJ, o nome informado deve ser o Nome 
Fantasia da empresa, caso exista. Caso não exista, o 
nome informado deve ser o Nome Empresarial/Razão 
Social.

01

Usuário pagador pode cancelar pagamento, mas não 
pode editar dados lidos do QR Code / Link.

-Cancelar pagamento.
02

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador

Destinatário / Valor

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

Identificador:

Descrição:

Churrasco

Churrasco do fim de semana

Informações sobre o pagamento _

FinalizarAgendarCancelar

Pagar com QR-Code

Cancelar
PIX com 

Chave / Manual

Aponte a câmera para um 
QR Code do PIX

Após a leitura do QR Code,  o 
usuário será direcionado para uma 

área com informações sobre o 
pagamento e informações do DICT.

Destinatário / Valor

Ao escolher pelo pagamento com 
QR Code,  o usuário será 

direcionado para fazer a leitura do 
QR Code. Aqui são sugeridas outras 
opções de pagamento para o caso 

do QR Code não funcionar.

02

01

toque único

PIX

Nadir da Silva

Saldo: R$ 1.000,00

Chave: +55 61 988888888

Roberto da Silva
R$10,00

Recebimento
via QR Code

João da Silva
R$30,00

Recebimento
via Chave

Extrato /
Devolução

Gerenciamento 
de Chaves

PIX com 

QR Code Receber PIX
PIX com 

Chave / Manual

Últimas transações _

Obrigatório



23REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Caso exista valor no QR Code estático/Link, esse 
campo não poderá ser alterado pelo usuário pagador.03

Caso não exista valor no QR Code estático/Link, o usuário 
pagador deve digitá-lo antes da confirmação do 
pagamento.

04

05

Caso seja utilizado algum tipo de crédito para efetuar o 
pagamento, o usuário pagador deverá ser informado 
disso antes de confirmar o pagamento.

-Atenção: para concluir a transação, será utilizado R$ 
XX,XX da/o [Nome_da_linha_de_crédito].

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador

Destinatário / Valor

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

Identificador:

Descrição:

Churrasco

Churrasco do fim de semana

Informações sobre o pagamento _

FinalizarAgendarCancelar

Destinatário / Valor

Fone

Valor

R$  0,00

Saldo: R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

Sem informações sobre o pagamento

Informações sobre o pagamento _

FinalizarAgendarCancelar

Neste caso, o usuário 
recebedor não preencheu 
nenhum dado no QR Code 

por serem todos opcionais.

03

04

Obrigatório



24REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Caso ocorra falha de comunicação com o DICT, o usuário 
pagador deve ser informado sobre essa situação. 

-Mensagem obrigatória: Transação não concluída. 
Falha de comunicação. Tente novamente.

06

Erros de chave não existente do QR Code/Link devem ser 
informados. 

-Mensagem obrigatória: Transação não concluída. 
Chave inexistente.

07

Usuário deve ser informado caso o QR Code escaneado 
ou link lido seja inválido.08

Recomendado

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador

Pagar com QR-Code

Transação não concluída.
Falha de comunicação.Tente novamente. 

Cancelar
PIX com 

Chave / Manual

Pagar com QR-Code

Transação não concluída.
Chave inexistente.

Cancelar
PIX com 

Chave / Manual

Pagar com QR-Code

Transação não concluída.
QR Code inválido.

Cancelar
PIX com 

Chave / Manual

06

07

08

Obrigatório



25REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador

Destinatário / Valor

FinalizarAgendarCancelar

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 0,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

Identificador:

Descrição:

Churrasco

Churrasco do fim de semana

Informações sobre o pagamento _

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 0,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33885.      . -33885.      . -33885. .       -33885. .       -33

Identificador:

Descrição:

Churrasco

Churrasco do fim de semana

Informações sobre o pagamentoInformações sobre o pagamentoInformações sobre o pagamento _

entendi

Destinatário / Valor

FinalizarAgendarCancelar

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

Identificador:

Descrição:

Churrasco

Churrasco do fim de semana

Informações sobre o pagamento _

FinalizarAgendarCancelar

Valor

R$  10,00

Saldo: R$ 1.000,00

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33885.      . -33885.      . -33885. .       -33885. .       -33

Identificador:

Descrição:

Churrasco

Churrasco do fim de semana

Informações sobre o pagamentoInformações sobre o pagamentoInformações sobre o pagamento _

entendi

Destinatário / Valor

ContinuarAgendarDigitar agência 
e conta

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Saldo: R$ 1.000,00

Celular (61) 99999-9999

Ex. (00) 0000-0000

Informações do destinatário

Valor

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

888.      .       -33*** ***

R$  10,00

ContinuarAgendarDigitar agência 
e conta

Selecione o tipo de chave e realize a busca

Saldo: R$ 1.000,00

Celular (61) 99999-9999

Ex. (00) 0000-0000

Informações do destinatário

Valor

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

888.      .       -33***888.      . -33888.      . -33***888. .       -33888. .       -33

R$  10,00

entendi

O alerta da não existência de 
saldo acontecerá na tentativa 
de finalização da operação.

09

09

10

10
Antes da opção de confirmar o pagamento, pode ser 
disponibilizado ao usuário o saldo da conta 
transacional.

10

Recomendado

As mensagens de erro na liquidação devem ser 
específicas e claras ao usuário. Mensagens obrigatórias:

-Transação não concluída. Saldo insuficiente.
-Transação não concluída. Conta do destinatário 
indisponível.
-Transação não concluída. Conta do destinatário 
inexistente.

-Transação não concluída. Erro de processamento.

-Transação não concluída. Tempo de processamento 
extrapolado. Tente novamente.

09

Obrigatório

Transação não concluída. 
Tempo de processamento extrapolado. 

Tente novamente.

Transação não concluída. 
Conta do destinatário indisponível.

Transação não concluída. 
Saldo insuficiente.



26REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

2.010,00

Saldo
disponível

R$

PSP ABCD

TransferênciaPIX

Extratos Investimentos

Olá, Fernanda!
Ag: 4321

Cc: 8888-8

PIPI Comprovante

PIX realizado com sucesso!

ID/Transação:

Valor:

885544774112258

R$ 10,00

Data/hora: 21/01/2020 - 21:34:05

Informações do destinatário

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP ABCD

Fernanda Costa

885.      .       -33*** ***

Informações do pagador

Instituição:

Nome:

CPF:

PSP XYZ

Nadir da Silva

993.      .       -55*** ***

CompartilharNovo PIX
Salvar no

celular
Extrato /

Devolução

Recebedor

Pagador

12

12

11

Obrigatório

Usuários, pagador e recebedor, devem receber 
notificação, assim que houver a conclusão da transação, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações do 
pagamento: 

-Nome do pagador, PSP do pagador, nome do 
recebedor, data e hora/minuto do pagamento.

11

Comprovante de pagamento contendo as informações 
da notificação de pagamento, além de ID da transação 
e hora/minuto/segundo da liquidação deve ser 
disponibilizado ao usuário durante o período 
estabelecido na regulação em vigor. No comprovante 
deve haver informação de qual o canal de contato do 
PSP em caso de dúvidas, assim como orientação de que 
deve ser informado o ID da transação que consta no 
próprio comprovante. A mensagem e os campos 
mínimos que devem ser apresentados ao usuário estão 
representados na tela ao lado.

-Extrato.

12

-Para obter o nome do pagador, o PSP do recebedor 
utiliza o nome que transita na mensagem de 
liquidação. Para obter o nome do recebedor, o PSP do 
pagador utiliza o nome retornado pelo DICT.



Recomendações 
e OBRIGAÇÕES

Extrato
Demonstrativo de pagamentos, recebimentos e 
devoluções realizados no PIX, em que os usuários 
obtêm acesso a informações ligadas a cada 
transação realizada.

Versão: 3.0.0 
Junho de 2020
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01

As transações PIX (pagamentos, recebimentos e 
devoluções) devem estar presentes no extrato da conta 
transacional, de forma que essas transações possam ser 
facilmente diferenciadas de transações que não são do 
PIX.

04

Recuperação do comprovante disponível na 
funcionalidade de extrato, com disponibilização, pelo 
menos, das seguintes informações: tipo da transação 
(pagamento, recebimento ou devolução) nome do 
pagador ou recebedor, PSP do pagador ou recebedor e 
data e hora, minuto e segundo da transação.

03 Opção de iniciar devolução na funcionalidade de extrato.

02
Disponibilizar extrato específico contendo apenas 
transações PIX.

Recomendado

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

Obrigatório
Extrato

Saldo: R$ 1.000,00

Transferência via TED
25/01/2020 às 10:25:36
Restaurante ZZZ / - R$30,00

Pagamento de imposto
26/01/2020 às 21:34:05
DETRAN-DF / - R$100,00

Recebimento PIX 
21/01/2020 às 10:22:02
Fernanda Costa / R$10,00

Saque no TAA
15/01/2020 às 10:20:02
Agência ABCD / - R$10,00

Últimos lançamentos Período

Buscar

Filtros

Todos Conta 
corrente

Fatura de 
Cartão

PIX Agendados

PIX - Extrato / Devolução

Saldo: R$ 1.000,00

PIX via QR Code
21/01/2020 às 10:25:36
Restaurante ZZZ / - R$30,00

PIX via Chave
21/01/2020 às 21:34:05
Fernanda Costa / - R$10,00

Recebimento PIX via Chave
21/01/2020 às 10:22:02
Fernanda Costa / R$10,00

Últimos lançamentos Período

Recebimento PIX via QR Code
21/01/2020 às 10:22:02
Roberto da Silva / R$5,00 (Valor atualizado)

Buscar

Filtros

Todos
PIX via 

Chave / Manual
PIX via Recebimentos

QR Code com ou sem devolução

Extrato / Devolução

Saldo: R$ 1.000,00

Novo
PIX CompartilharSalvar no 

celular

PIX 
21/01/2020 às 21:34:05
Fernanda Costa  /  - R$10,00

Últimos lançamentos Período

ID/Transação:

Instituição:

CPF/CNPJ:

885544774112258

PSP ABCD

888. *** . *** -88

Buscar

Filtros

Todos
PIX via 

Chave / Manual
PIX via Recebimentos

QR Code com ou sem devolução

Extrato / Devolução

Saldo: R$ 1.000,00

Recebimento PIX 
21/01/2020 às 21:34:05
Fernanda Costa / R$10,00

CompartilharSalvar no 
celular

Devolver

Últimos lançamentos Período

ID/Transação:

Instituição:

CPF/CNPJ:

885544774112258

PSP ABCD

888. *** . *** -88

Buscar

Filtros

Todos
PIX via

Chave / Manual
PIX via Recebimentos

QR Code com ou sem devolução

01 02

04

03



Recomendações 
e OBRIGAÇÕES

Devolução
Funcionalidade que permite aos usuários do PIX a 
devolução, parcial ou total, do valor de uma 
transação recebida.

Versão: 3.0.0 
Junho de 2020
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DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

Obrigatório

01
Deve haver funcionalidade para o usuário devolver 
qualquer recebimento ocorrido nos últimos 90 dias.

02

Para poder selecionar a devolução, o usuário deve, no 
mínimo, visualizar nome do pagador da transação 
original, o nome do PSP da transação original e a data de 
pagamento da transação original.

04
A opção de devolução deve ser apresentada na consulta 
ao extrato.

03
O usuário deve rapidamente identificar o lançamento 
original ao qual se refere a devolução.

Recomendado

PIX - Extrato / Devolução

Saldo: R$ 1.005,00

Recebimento PIX 
21/01/2020 às 10:22:02
Roberto da Silva - R$10,00

Devolver CompartilharSalvar no 
celular

Últimos lançamentos Período

ID/Transação:

Instituição:

CPF/CNPJ:

885544774112258

PSP ABCD

777.***.***-77
Identificador:

Descrição:
Churrasco
Churrasco do fim de semana.

Buscar

Filtros

Todos
PIX via 

Chave / Manual
PIX via Recebimentos

QR Code com ou sem devolução

Devolver

Saldo: R$ 1.005,00

ID/Transação: 885544774112258

Data/hora: 21/01/2020 às 10:22:02

Pagador: Roberto da Silva

Valor: R$10,00
Recebimento: PIX

Instituição: PSP ABCD

CPF/CNPJ: 777.***.***-77

Identificador: Churrasco
Descrição: Churrasco do fim de semana.

Digite o valor que será devolvido (integral ou parcial)

R$  0,00
Selecione o motivo da devolução

Dados do recebimento original -

Selecione

ContinuarCancelar

01

02

03

02

PIX - Extrato / Devolução

Saldo: R$ 1.000,00

Transação PIX
21/01/2020 às 10:25:36
Restaurante ZZZ / - R$30,00

Transação PIX
21/01/2020 às 21:34:05
Fernanda Costa / - R$10,00

Recebimento PIX
21/01/2020 às 10:22:02
Fernanda Costa / R$10,00

Últimos lançamentos Período

Recebimento PIX 21/01/2020 às 10:22:02
Roberto da Silva / R$5,00 (Valor 
atualizado)

Buscar

Filtros

Todos
PIX via 

Chave / Manual
PIX via Recebimentos

QR Code com ou sem devolução

04
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Deve ser oferecida ao usuário a possibilidade de realizar 
devoluções parciais dos recursos recebidos.05

Possibilidade do usuário selecionar, entre a lista de 
motivos padronizados, o motivo da devolução.

-Motivos padronizados:
1) PIX não aceito pelo recebedor
2) PIX realizado em duplicidade
3) Fraude identificada
4) Desistência do pagador
5) Disputa entre usuários

06

O comprovante da devolução deve conter: Nome do 
destinatário da devolução, PSP do destinatário, Data da 
transação original, valor da transação original, data da 
devolução, valor da devolução, ID da devolução. A 
mensagem e os campos mínimos que devem ser 
apresentados ao usuário estão representados na tela ao 
lado.

07

08
O valor agregado de todas as devoluções feitas para 
uma determinada transação deve ser de fácil consulta 
pelo usuário.

Recomendado

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

Obrigatório
Devolver

Saldo: R$ 1.005,00

ID/Transação: 885544774112258

Data/hora: 21/01/2020 às 10:22:02

Pagador: Roberto da Silva

Valor: R$10,00

Recebimento: via QR Code

Instituição: PSP ABCD

CPF/CNPJ: 777.***.***-77

Identificador: Churrasco

Descrição: Churrasco do fim de semana.

Digite o valor que será devolvido (integral ou parcial)

R$  0,00
Selecione o motivo da devolução

Dados do recebimento original -

Selecione

ContinuarCancelar

Devolver

Saldo: R$ 1.000,00

ID/Transação: 885544774112258

Data/hora: 21/01/2020 às 10:22:02

Pagador: Roberto da Silva

Recebimento: via QR Code

Instituição: PSP ABCD
CPF/CNPJ: 777.***.***-77

Identificador: Churrasco

Descrição: Churrasco do fim de semana.

Dados do recebimento original -

Valor original: R$ 10,00

CompartilharSalvar no
celular

Extrato /
Devolução

Devolução realizada com sucesso!

Valor devolvido:

Valor atualizado:

R$ 5,00

Motivo: Descrição do motivo.

R$ 5,00

Dados da devolução

Data/hora: 25/01/2020 às 21:34:05

ID/Devolução: 542863274112258
Extrato / Devolução

Saldo: R$ 1.000,00

Últimos lançamentos Período

Recebimento via transferência/QR Code
21/01/2020 às 21:34:05
Roberto da Silva - R$5,00 (Valor atualizado)

Valor devolvido:

Valor atualizado:

R$ 5,00

Descrição: Descrição do motivo.

Data/hora: 25/01/2020 às 21:34:05
R$ 5,00

ID/Transação:

Instituição:

CPF/CNPJ:

885544774112258

Valor original: R$10,00

PSP ABCD

777.***.***-77

Identificador: Churrasco

Dados do recebimento original

Dados da devolução

Buscar

Filtros

Todos
PIX via 

Chave / Manual
PIX via Recebimentos

QR Code com ou sem devolução

05

07

06

08
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DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

Devolver

Saldo: R$ 0,00

Valor

R$ 5,00
Motivo

Descrição do motivo.

ID/Transação: 885544774112258

Data/hora: 21/01/2020 às 10:22:02

Pagador: Roberto da Silva

Valor: R$10,00

Recebimento: via QR Code

Instituição: PSP ABCD

CPF/CNPJ: 777.***.***-77
Identificador: Churrasco

Descrição: Churrasco do fim de semana.

Dados do recebimento original -

FinalizarCancelar

Saldo: R$ 0,00

Valor

R$ 5,00
Motivo

Descrição do motivo.

ID/Transação: 885544774112258

Data/hora: 21/01/2020 às 10:22:02

Pagador: Roberto da Silva

Valor: R$10,00

Recebimento: via QR Code

Instituição: PSP ABCD

CPF/CNPJ: 777.***.***-77
Identificador: Churrasco

Descrição: Churrasco do fim de semana.

Dados do recebimento original -

FinalizarCancelar

Transação não concluída.
Saldo insuficiente.

entendi

Devolver

Saldo: R$ 1.005,00

Valor

R$ 5,00
Motivo

Descrição do motivo.

ID/Transação: 885544774112258

Data/hora: 21/01/2020 às 10:22:02

Pagador: Roberto da Silva

Valor: R$10,00

Recebimento: via QR Code

Instituição: PSP ABCD

CPF/CNPJ: 777.***.***-77

Identificador: Churrasco

Descrição: Churrasco do fim de semana.

Dados do recebimento original -

FinalizarCancelar

Saldo: R$ 1.005,00

Valor

R$ 5,00
Motivo

Descrição do motivo.

ID/Transação: 885544774112258

Data/hora: 21/01/2020 às 10:22:02

Pagador: Roberto da Silva

Valor: R$10,00

Recebimento: via QR Code

Instituição: PSP ABCD

CPF/CNPJ: 777.***.***-77

Identificador: Churrasco

Descrição: Churrasco do fim de semana.

Dados do recebimento original -

FinalizarCancelar

Transação não concluída.
Conta do destinatário indisponível.

entendi

Devolver

Saldo: R$ 1.005,00

Valor

R$ 5,00
Motivo

Descrição do motivo.

ID/Transação: 885544774112258

Data/hora: 21/01/2020 às 10:22:02

Pagador: Roberto da Silva

Valor: R$10,00
Recebimento: via QR Code

Instituição: PSP ABCD

CPF/CNPJ: 777.***.***-77

Identificador: Churrasco
Descrição: Churrasco do fim de semana.

Dados do recebimento original -

FinalizarCancelar

Saldo: R$ 1.005,00

Valor

R$ 5,00
Motivo

Descrição do motivo.

ID/Transação: 885544774112258

Data/hora: 21/01/2020 às 10:22:02

Pagador: Roberto da Silva

Valor: R$10,00
Recebimento: via QR Code

Instituição: PSP ABCD

CPF/CNPJ: 777.***.***-77

Identificador: Churrasco
Descrição: Churrasco do fim de semana.

Dados do recebimento original -

FinalizarCancelar

Transação não concluída.
Erro de processamento.

entendi

09

09

10

10

As mensagens de erro na liquidação devem ser 
específicas e claras ao usuário. Mensagens obrigatórias:

-Transação não concluída. Saldo insuficiente.
-Transação não concluída. Conta do destinatário 
indisponível.
-Transação não concluída. Conta do destinatário 
inexistente.

-Transação não concluída. Erro de processamento.

-Transação não concluída. Tempo de processamento 
extrapolado. Tente novamente.

09

Antes da opção de confirmar a devolução, pode ser 
disponibilizado ao usuário o saldo da conta 
transacional.

10

Recomendado

Obrigatório
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DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

Extrato / Devolução

Saldo: R$ 1.005,00

Recebimento via transferência/QR Code
21/01/2020 às 10:22:02
Roberto da Silva - R$10,00

celular

Últimos lançamentos Período

ID/Transação:

Instituição:

CPF/CNPJ:

885544774112258

PSP ABCD

777.***.***-77

Identificador:
Descrição:

Churrasco
Churrasco do fim de semana.

Buscar

Filtros

Todos
Transferências via 

Chave ou Manual
Transferências via Recebimentos

QR Code com ou sem devolução

Saldo: R$ 1.005,00

Recebimento via transferência/QR Code
21/01/2020 às 10:22:02
Roberto da Silva - R$10,00

Últimos lançamentosÚltimos lançamentos Período

ID/Transação:

Instituição:

CPF/CNPJ:

885544774112258

PSP ABCD

777.***.***-77

Identificador:
Descrição:

Churrasco
Churrasco do fim de semana.

Buscar

Filtros

Todos
Transferências via 

Chave ou Manual
Transferências via Recebimentos

QR Code com ou sem devolução

Devolução não concluída. 
A devolução é limitada a transações 

realizadas nos últimos 90 dias.

entendi

Devolver

Saldo: R$ 1.005,00

ID/Transação: 885544774112258

Data/hora: 21/01/2020 às 10:22:02

Pagador: Roberto da Silva

Valor: R$10,00

Recebimento: via QR Code

Instituição: PSP ABCD

CPF/CNPJ: 777.***.***-77

Identificador: Churrasco

Descrição: Churrasco do fim de semana.

Digite o valor que será devolvido (integral ou parcial)

R$  15,00
Selecione o motivo da devolução

Dados do recebimento original -

ContinuarCancelar

Saldo: R$ 1.005,00

ID/Transação: 885544774112258

Data/hora: 21/01/2020 às 10:22:02

Pagador: Roberto da Silva

Valor: R$10,00

Recebimento: via QR Code

Instituição: PSP ABCD

CPF/CNPJ: 777.***.***-77

Identificador: Churrasco

Descrição: Churrasco do fim de semana.

Digite o valor que será devolvido (integral ou parcial)

R$  15,00
Selecione o motivo da devolução

Dados do recebimento original -

ContinuarCancelar

Devolução não concluída. 
Valor da(s) devolução(ões) superior(es) ao valor da 

transação original.

entendi

11

11

As mensagens de erro na liquidação devem ser 
específicas e claras ao usuário. Mensagens obrigatórias:

-Devolução não concluída. Dados incompatíveis com 
a transação original.
-Devolução não concluída. A devolução é limitada a 
transações realizadas nos últimos 90 dias.

-Devolução não concluída. Valor da(s) devolução(ões) 
superior(es) ao valor da transação original.

11

Obrigatório



Recomendações 
e OBRIGAÇÕES

Gerenciamento de Chaves
Funcionalidade que permite aos usuários do PIX o 
registro, a exclusão e a portabilidade de chaves para 
endereçamento no PIX.

Versão: 3.0.0 
Junho de 2020
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O PSP deve, quando do primeiro cadastro de chave, 
informar ao usuário o que é a chave para 
endereçamento no PIX e quais seus tipos.

-Textos explicativos apresentados nas telas ao lado
são de cunho obrigatório.

01

Apresentar obrigatoriamente, sempre que houver registro 
de chave, mensagem de consentimento padronizada:

-Ao registrar uma chave para endereçamento, serão 
armazenados e disponibilizados aos usuários que 
consultarem essa chave, no momento de envio de um 
PIX para você, os seguintes dados:

 -Seu nome completo;
  -Os primeiros três e os últimos dois números de seu 
CPF;
  - O nome do prestador de serviços de pagamento ao 
qual sua chave está vinculada.

02

Obrigatório

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

Gerenciamento de Chaves

Registrar chave

O registro da chave é necessário para receber um PIX 
de forma prática.

É possível registrar quatro tipos de chave:
- seu número de telefone celular;
- seu CPF/CNPJ; 
- seu endereço de e-mail. 
- Endereço Virtual de Pagamento (EVP)

Cadastre uma através do botão “Cadastrar chave”. 

Nenhuma chave registrada!

Saiba mais sobre as 
Chaves para Endereçamento

Gerenciamento de Chaves

O registro da chave é necessário para receber 
um PIX de forma prática. Com a chave, ao invés 
do pagador ter que digitar todas as informações 

para identificar sua conta, bastará informar a 
chave registrada que pode ser o número de 

celular, CPF ou e-mail. 

Contatos

Pular

Gerenciamento de Chaves

Cada chave só poderá ser vinculada a uma única 
conta. Cada pessoa física poderá cadastrar até 5 

chaves para uma mesma conta

Contatos

Pular

01

01

01
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O usuário deve poder incluir e excluir chaves para os 
quatro tipos possíveis (número de telefone celular, 
e-mail, CPF/CNPJ e EVP).

04

Não deve haver limites temporais para que o usuário 
possa solicitar a exclusão de suas chaves. A efetivação 
da exclusão é realizada durante o horário de 
funcionamento do DICT.

05

As chaves cadastradas na conta transacional devem 
estar disponíveis para gerenciamento pelo usuário.03

07
As telas que serão construídas devem exemplificar as 
quatro experiências, para diferentes tipos de chave. 

Recomendado

06
A funcionalidade de “Gerenciamento de chaves” deve ser 
oferecida por meio de acesso rápido e claro para o 
usuário. As opções de registro, de exclusão e de 
portabilidade devem ser oferecidas ao usuário.

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

Cadastro de chave

Selecione o tipo de chave que irá cadastrar

CPF/CNPJ

E-mail

Número do
Celular

Endereço vitual
de pagamento

ContinuarCancelar

Digite um número de celular

+55 61 988888888

Gerenciamento de Chaves

E-mail

Chave: nadir@email.com
Criada em: 21/01/2020 às 10:28:36

Chave: nadir-silva@email.com
Criada em: 25/02/2020 às 10:28:36

CPF/CNPJ

Chave: 999.999.999.99
Criada em: 21/01/2020 às 10:26:36

Endereço Virtual de Pagamento (EVP)

Chave: erewrwe3454354324324ds...
Criada em: 21/01/2020 às 10:30:36

?Chaves cadastradas

Telefone celular

Chave: +55 61 988888888
Criada em: 21/01/2020 às 10:24:36

Chave: +55 61 987654321
Criada em: 25/02/2020 às 10:24:36

Cadastrar chave

03

04

05

04

07

PIX

Nadir da Silva

Saldo: R$ 1.000,00

Chave: +55 61 988888888

Roberto da Silva
R$10,00

Recebimento
via QR Code

João da Silva
R$30,00

Recebimento
via Chave

Extrato /
Devolução

Gerenciamento
de Chaves

PIX com 

QR CodeReceber PIX
PIX com 

Chave / Manual

Últimas transações _

06

Obrigatório
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Cadastro de chave

Selecione o tipo de chave que irá cadastrar

CPF/CNPJ

E-mail

Número do
Celular

Endereço vitual
de pagamento

ContinuarCancelar

Digite um número de celular

+55 61 988888888

Selecione o tipo de chave que irá cadastrar

ContinuarCancelar

Digite um número de celular

+55 61 988888888

 Chave vinculada a uma conta em outro PSP. Deseja 
iniciar processo de portabilidade? Para conclusão 
desse processo é preciso que você o confirme no 

aplicativo do outro participante em até 7 (sete) dias.

Sim

2.010,00

Saldo
disponível

R$

PSP ABCD
Olá, Fernanda!

Ag: 4321
Cc: 8888-8

TransferênciaPIX

Extratos Investimentos

PIPI

08

08

Recebedor

08

Processo de portabilidade e de reivindicação de posse 
Sempre que o usuário tentar registrar uma chave que já 
esteja registrada no DICT, seu PSP deve perguntar se o 
usuário deseja iniciar processo de portabilidade, caso a 
chave esteja vinculada ao CPF do próprio usuário, ou de 
reivindicação de posse, caso a chave esteja vinculada 
ao CPF de outro usuário

-Mensagem obrigatória para portabilidade: Chave 
vinculada a uma conta em outro PSP. Deseja iniciar 
processo de portabilidade? Para conclusão desse 
processo é preciso que você o confirme no aplicativo 
do outro participante em até 7 (sete) dias.

-Mensagem obrigatória para reivindicação de posse: 
Chave vinculada a outro usuário. Deseja iniciar 
processo de reivindicação de posse? O prazo máximo 
para conclusão desse processo é de 14 (quatorze) dias.

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

Obrigatório

Usuário doador Usuário reivindicador

Não

09

O PSP doador deve imediatamente comunicar o usuário, 
de forma clara, sobre o início de processo de 
portabilidade.

-Mensagem obrigatória: Recebemos pedido de 
portabilidade da chave para endereçamento [inserir a 
chave]. Isso significa que outro PSP registrou pedido em 
seu nome para que essa chave seja vinculada a outra 
conta. Para conclusão desse processo, é necessária a 
sua confirmação em até 7 (sete) dias.

Cadastro de chave

SSeelleecciiononee  oo  ttiippo o ddee  chchaavvee  ququee  iirráá  cacaddaassttrraarr

CPF/CNPJ

E-mail

Número do
Celular

Endereço vitual
de pagamento

CCoonnttiinnuauarrCCaanncecellaarr

DDiiggiittee  uum m nnúúmmeerro o ddee  cecellululaarr

++5555  6611  998888888888888888

 RRecebemos pedido de reivindicação de posse da 
chave para endereçamento [inserir a chave]. Isso 

significa que outro usuário registrou pedido para que 
essa chave seja vinculada a outra conta. Para cancelar 

esse processo e para que você possa continuar 
utilizando essa chave, é necessário que você faça nova 

validação de posse em até 7 (sete) dias 

Confirmar

10

Usuário doador

Cancelar

Cadastro de chave

SSeelleecciiononee  oo  ttiippo o ddee  chchaavvee  ququee  iirráá  cacaddaassttrraarr

CPF/CNPJ

E-mail

Número do
Celular

Endereço vitual
de pagamento

CCoonnttiinnuauarrCCaanncecellaarr

DDiiggiittee  uum m nnúúmmeerro o ddee  cecellululaarr

++5555  6611  998888888888888888

 Recebemos pedido de portabilidade da chave para 
endereçamento [inserir a chave]. Isso significa que 
outro PSP registrou pedido em seu nome para que 

essa chave seja vinculada a outra conta. Para 
conclusão desse processo, é necessária a sua 

confirmação em até 7 (sete) dias.

Confirmar

09

Usuário doador

Cancelar

10

O PSP doador deve imediatamente comunicar o 
usuário, de forma clara, sobre o início de processo de 
reivindicação de posse.
-Mensagem obrigatória: Recebemos pedido de 
reivindicação de posse da chave para endereçamento 
[inserir a chave]. Isso significa que outro usuário registrou 
pedido para que essa chave seja vinculada a outra conta. 
Para cancelar esse processo e para que você possa 
continuar utilizando essa chave, é necessário que você 
faça nova validação de posse em até 7 (sete) dias.
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Gerenciamento de Chaves

E-mail

Chave: nadir@email.com
Criada em: 21/01/2020 às 10:28:36

Chave: nadir-silva@email.com
Criada em: 25/02/2020 às 10:28:36

CPF/CNPJ

Chave: 999.999.999.99
Criada em: 21/01/2020 às 10:26:36

Endereço Virtual de Pagamento (EVP)

Chave: erewrwe3454354324324ds...
Criada em: 21/01/2020 às 10:30:36

?Chaves cadastradas

Telefone celular

Chave: +55 61 988888888
Criada em: 21/01/2020 às 10:24:36

Chave: +55 61 987654321
Criada em: 25/02/2020 às 10:24:36

Cadastrar chave

E-mail

Chave: nadir@email.com
Criada em: 21/01/2020 às 10:28:36

Chave: nadir-silva@email.com
Criada em: 25/02/2020 às 10:28:36

CPF/CNPJ

Chave: 999.999.999.99
Criada em: 21/01/2020 às 10:26:36

Endereço Virtual de Pagamento (EVP)

Chave: erewrwe3454354324324ds...
Criada em: 21/01/2020 às 10:30:36

?Chaves cadastradas

Telefone celular

Chave: +55 61 988888888
Criada em: 21/01/2020 às 10:24:36

Chave: +55 61 987654321
Criada em: 25/02/2020 às 10:24:36

Cadaadastrar chave

Chave para endereçamento erewrwe3454354324324ds... 
cadastrada com sucesso! Agora, usuários do PIX 
podem fazer pagamentos para você informando 
essa chave, sem a necessidade de digitar seus 

dados.

entendi

11

11

Usuário deve ser notificado pelo PSP sobre a conclusão 
(tanto em caso de sucesso quanto de insucesso) do 
processo de registro, de exclusão, de portabilidade e de 
reivindicação de posse. No caso de insucesso, deve 
haver mensagem de erro específica e clara sobre o 
motivo do insucesso.

-Mensagem obrigatória: Chave para endereçamento 
[inserir a chave] cadastrada com sucesso! Agora, 
usuários do PIX podem fazer pagamentos para você 
informando essa chave, sem a necessidade de digitar 
seus dados.
-Mensagem obrigatória: Não foi possível cadastrar a 
chave para endereçamento [inserir a chave] devido à 
não confirmação de sua posse.
-Mensagem obrigatória: Chave para endereçamento 
[inserir a chave] excluída com sucesso.
-Mensagem obrigatória: Processo de reivindicação da 
chave para endereçamento [inserir a chave] concluído 
com sucesso.
-Mensagem obrigatória: Processo de portabilidade da 
chave para endereçamento [inserir a chave] concluído 
com sucesso.
-Mensagem obrigatória: Atenção. Processo de 
reivindicação de posse da chave para endereçamento 
[inserir a chave] recusado. O usuário PIX que 
atualmente usa essa chave confirmou que permanece 
em posse dela.

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

Obrigatório

-Mensagem obrigatória: Atenção. Processo de 
portabilidade da chave para endereçamento [inserir a 
chave] recusado. Não houve confirmação da 
portabilidade no PSP onde a chave está atualmente 
registrada.
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Cadastro de chave

Selecione o tipo de chave que irá cadastrar

CPF/CNPJ

E-mail

Número do
Celular

Endereço vitual
de pagamento

ContinuarCancelar

Digite um número de celular

+55 61 988888888

Selecione o tipo de chave que irá cadastrar

ContinuarCancelar

Digite um número de celular

+55 61 988888888

entendi

Transação não concluída.
Falha de comunicação.Tente novamente.

12

12

Em caso de falha na comunicação com o DICT, o usuário 
deve ser informado dessa situação por meio de 
mensagem clara.

-Mensagem obrigatória: Transação não 
concluída. Falha de comunicação. Tente novamente.

DESTINATÁRIO: PSP do usuário pagador e PSP do usuário recebedor

Obrigatório

13

Quando do registro, da exclusão, da portabilidade ou da 
reivindicação de uma chave fora do horário padrão de 
funcionamento do DICT (ou seja, após as 20:00 horas), 
caso não ocorra o cadastro imediato da chave, o 
participante deverá guardar o registro e encaminha-lo 
ao Banco Central do Brasil quando da abertura da 
referida grade. Da mesma forma, é necessário informar o 
usuário final desta situação.

-Mensagem obrigatória: Cadastro de chave pendente. 
Sua efetivação ocorrerá [“amanhã” para horário 
anterior a meia-noite e “hoje” para horário posterior] às 
8:00 horas.



Recomendações 
e OBRIGAÇÕES

Geração de QR Code dinâmico/Link
Trata-se da geração de QR Code dinâmico/Link e do 
recebimento pelo usuário recebedor de transação 
iniciada com esse QR Code/Link.

Versão: 3.0.0 
Junho de 2020
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Aplicam-se, no que couber, aos participantes que 
ofertarem QR Code dinãmico/link aos seus usuários 
finais pessoas físicas, as mesmas orientações contidas 
na seção 5 deste documento.

01

DESTINATÁRIO: PSP do usuário recebedor

Receber - Avançado

Nome do devedor

CPF/CNPJ do devedor

Identificador

Digite o CPF/CNPJ do devedor

Digite o nome do devedor

Digite um código que identifique o recebimento

Valor original

R$  0,00

Selecione uma chave para você ou cadastre uma nova

?Selecione

Nome

Campo livre ? _

Receber

Selecione uma chave para você ou cadastre uma nova

Campos opcionais

?

Valor

R$  0,00

Identificador 

?

Churrasco

Descrição

Cobrança do churrasco

0 de 100 caracteres

Selecione

ContinuarAvançado

É necessário que o usuário 
vincule um tipo de chave com o 

PSP. Sugerimos que seja 
disponibilizado o cadastro de 

uma nova chave, caso o usuário 
não deseje usar aquelas 

disponíveis no PSP.

Sugerimos que sejam 
disponibilizado meios de ajudar 

o usuário nesse novo
entendimento.

Chaves:

Campos opcionais

Selecione

Identificador 

Churrasco

Celular:  (61) 98888-8888

E-mail: nadir@email.com.br 

Endereço Virtual de Pagamento

CPF/CNPJ: 855.555.555-33  

02

03

PIX

Nadir da Silva

Saldo: R$ 1.000,00

Chave: +55 61 988888888

Roberto da Silva
R$10,00

Recebimento
via QR Code

João da Silva
R$30,00

Recebimento
via Chave

Extrato /
Devolução

Minhas
Chaves

PIX com 

QR Code / LinkReceber PIX
PIX com 

Chave / Manual

Últimas transações _

01

Digite um código que identifique o recebimento

Receber

?

para você ou

Para ter acesso à iniciação de 
pagamento QR Code Dinâmico, a 

sugestão é inserir essa opção 
dentro do menu “PIX com QR 

Code / Link” como uma opção 
“Avançada”.

toque único

Avançado

Orientação



Recomendações 
e OBRIGAÇÕES

Pagamento através de QR Code dinâmico/Link
Trata-se de pagamento iniciado  pelo  
usuário pagador por meio da leitura de QR Code 
dinâmico/Link.

Versão: 3.0.0 
Junho de 2020
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Antes da confirmação do 
pagamento, devem ser 
retornados ao usuário pagador 
os dados preenchidos no 
payload do QR Code dinâmico/
Link, bem como dados do 
usuário recebedor consultados 
no DICT.

01

Usuário pagador pode cancelar 
pagamento, mas não pode 
editar dados lidos do QR Code/
Link, à exceção do valor (caso 
permitido pelo usuário 
recebedor) e do campo de 
solicitação de informações ao 
pagador (se houver).

03

DESTINATÁRIO: PSP do usuário recebedor

Obrigatório
Destinatário / Valor

Saldo: R$ 1.000,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Valor: R$800,00

Instituição: PSP XYZ

Dados do destinatário _

Nome: Nadir da Silva

CPF: 999.***.***-99

Chave: +55 61 988888888

Destinatário / Valor

Valor final

R$  800,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

FinalizarAgendarCancelar

01

Pagar com QR-Code

Cancelar
PIX com 

Chave / Manual

Aponte a câmera para um 
QR Code do PIX

Após a leitura do QR Code,  o 
usuário será direcionado para uma 

área com informações sobre o 
pagamento e informações do DICT.

Ao escolher pelo pagamento com QR 
Code,  o usuário será direcionado 

para fazer a leitura do QR Code. Aqui 
são sugeridas outras opções de 

pagamento para o caso do QR Code 
não funcionar.

toque único

PIX

Nadir da Silva

Saldo: R$ 1.000,00

Chave: +55 61 988888888

Roberto da Silva
R$10,00

Recebimento
via QR Code

João da Silva
R$30,00

Recebimento
via Chave

Extrato /
Devolução

Minhas
Chaves

PIX com 

QR CodeReceber PIX
PIX com 

Chave / Manual

Últimas transações _

01 03

LOJA ZYXW

BOLETO

PIX CARTÃO DE CRÉDITO

PAGAR NA LOJA

Resumo do pedido

Formas de pagamento

Camisa polo
R$ 50,00

Frete: R$ 5,00
Total: R$ 55,00

LLOOJJAA  ZZYYXXWW

BOLETO

PPPIIIXXX CCCAAAARRRRTTTTÃÃÃÃOOOO    DDDDDEEEEE     CCCCCRRÉÉDDIITTOO

PAGAR NA LOJA

RR$$  5500,,0000

FFrreettee::  RR$$  55,,0000

RReessuummoo  ddoo  ppeeddiiddoo

FFoorrmmaass  ddee  ppaaggaammeennttoo

CCaammiissaa  ppoolloo

TToottaall::  RR$$  5555,,0000

PSP XYZ PSP ABCD PSP UN

APENAS UMA VEZ

Complete a ação usando

SEMPRE

Destinatário / Valor

Saldo: R$ 1.000,00

Nome: Nadir da Silva

CPF: 999.***.***-99

Dados do devedor _

Nome: Camisa polo

Valor original: R$55,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$5,00

Multa/Período: Após 26/06/2020

Vencimento: 25/06/2020

Valor: R$55,00

Nome: Loja ZYXW

CPF/CNPJ: 01.111.111/0001-11

Instituição: PSP UN

Dados do destinatário _

Chave: +55 61 996666666

Destinatário / Valor

Valor final

R$  55,00

Nome: Nadir da Silva

CPF: 999.***.***-99

Dados do devedor _

Nome: Camisa Polo

Valor original: R$55,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$5,00

Multa/Período: Após 26/06/2020

Vencimento: 25/06/2020

Expiração: 28/06/2020  - 20:00:00 

Valor: R$55,00

FinalizarAgendarCancelar

Para ter acesso a iniciação de 
pagamento PIX, basta 

selecionar a opção indicada e 
escolher o PSP desejado.toque único

Após a seleção do PSP, o usuário 
será direcionado para uma área 
com informações sobre o 
pagamento.

Ex
em

pl
o 

le
nd

o 
Q

R
 C

od
e

Ex
em

pl
o 

ab
ri

nd
o 

Li
nk

Ao clicar em um link (ou ao 
selecionar a opção “PIX” em um 
m-commerce), deve ser 
retornado ao usuário pagador, 
após a seleção do aplicativo do 
PSP cuja conta iniciará o PIX, 
caso seja necessário, os dados 
preenchidos no payload do link.

02

02 02 03
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Quando o PSP do recebedor não estiver disponível para 
consulta dos dados do payload do QR Code dinâmico / 
Link, o PSP do pagador deve enviar ao usuário pagador 
comunicação específica sobre essa situação.

-Mensagem obrigatória: Transação não concluída. Falha
de comunicação. Tente novamente mais tarde.

04

06 Usuário deve ser informado caso o QR Code escaneado 
ou o Link lido seja inválido.

07 Antes da opção de confirmar o pagamento, pode ser 
disponibilizado ao usuário o saldo da conta transacional.

Recomendado

05

Caso seja utilizado algum tipo de crédito, o usuário 
pagador deverá ser informado disso antes de confirmar 
o pagamento.

-Atenção: para concluir a transação, será utilizado 
R$ XX,XX da/o [Nome_da_linha_de_crédito].

DESTINATÁRIO: PSP do usuário recebedor

Obrigatório

PIX com QR-Code / Link

Transação não concluída. Falha de 
comunicação. Tente novamente 

mais tarde.

PIX com
Link

PIX com 
Chave / Manual

PIX com QR-Code / Link

Transação não concluída. 
QR Code inválido.

PIX com
Link

PIX com 
Chave / Manual

Destinatário / Valor

Saldo: R$ 0,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Dados gerais _

Identificador: produto1234

mês

Instituição: PSP XYZ

Dados do destinatário _

Nome: Nadir da Silva

CPF: 999.***.***-99

Chave: +55 61 988888888

Saldo: R$ 0,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Dados gerais _

Identificador: produto1234

mês

Instituição: PSP XYZ

Dados do destinatário _

Nome: Nadir da Silva

CPF: 999.***.***-99

Chave: +55 61 988888888

Entendi

04

06

07

Transação não concluída.
Saldo insuficiente.
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DESTINATÁRIO: PSP do usuário recebedor

Obrigatório

O pagador deverá ser informado acerca de erro 
decorrente da leitura de QR Code/link com chave 
inexistente.

-Mensagem obrigatória: Transação não 
concluída. Chave inexistente.

08

O PSP do usuário pagador apenas deverá gerar ordens 
de pagamento de transações enviadas pelo usuário na 
mesma data da leitura do payload do QR Code 
dinâmico/link, evitando-se erros em cálculos de juros, 
multa ou desconto. O usuário deve ser informado, nessa 
situação, sobre a necessidade de realizar a operação 
novamente.

-Mensagem obrigatória: Transação não concluída. 
Data de leitura diferente da data de confirmação. 
Tente novamente.

09

Destinatário / Valor

Valor final

R$  800,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

Chave: +55 61 988888888

FinalizarAgendarCancelar

Valor final

R$  800,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

Chave: +55 61 988888888

FinalizarAgendarCancelar

Transação não concluída.
Conta do destinatário inexistente.

Entendi

Destinatário / Valor

Valor final

R$  800,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

Chave: +55 61 988888888

FinalizarAgendarCancelar

Valor final

R$  800,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

Chave: +55 61 988888888

FinalizarAgendarCancelar

 Transação não concluída.
Data de leitura diferente da data de 

confirmação. Tente novamente. 

Entendi

08

09
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DESTINATÁRIO: PSP do usuário recebedor

Obrigatório

Destinatário / Valor

Valor final

R$  800,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

Chave: +55 61 988888888

FinalizarAgendarCancelar

Valor final

R$  800,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

Chave: +55 61 988888888

FinalizarAgendarCancelar

Transação não concluída.
QR Code / Link expirado.

Entendi

Destinatário / Valor

Valor final

R$  800,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

Chave: +55 61 988888888

FinalizarAgendarCancelar

Valor final

R$  800,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

Chave: +55 61 988888888

FinalizarAgendarCancelar

Transação não concluída.
QR Code / Link vencido. Esse QR Code / Link  

não aceita pagamento após o vencimento.

Entendi

Destinatário / Valor

Valor final

R$  800,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

Chave: +55 61 988888888

FinalizarAgendarCancelar

Valor final

R$  800,00

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

Chave: +55 61 988888888

FinalizarAgendarCancelar

Transação não concluída. 
Conta do destinatário inexistente.

Entendi

11
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12

Caso o documento não aceite pagamento após o 
vencimento, tentativas de envio de ordem fora desse 
prazo devem ser recusadas e o usuário deve ser 
informado sobre essa condição.

-Mensagem obrigatória: Transação não concluída. QR 
Code / Link vencido. Esse QR Code/Link não aceita 
pagamento após o vencimento.

11

Caso o prazo de expiração do QR Code / Link tenha sido 
ultrapassado, o usuário pagador deve ser comunicado 
sobre isso.

-Mensagem obrigatória: Transação não concluída. QR 
Code/Link inválido.

10

As mensagens de erro na liquidação devem ser 
específicas e claras ao usuário. Mensagens obrigatórias:

-Transação não concluída. Saldo insuficiente.
-Transação não concluída. Conta do destinatário 
indisponível.
-Transação não concluída. Conta do destinatário 
inexistente.

-Transação não concluída. Erro de processamento.

-Transação não concluída. Tempo de processamento 
extrapolado. Tente novamente.

12



47REQUISITOS MÍNIMOS PARA A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Disponibilizar comprovante de pagamento ao usuário, 
que conterá informações da notificação de pagamento 
e do payload do QR Code dinâmico/link, o ID da 
transação e hora/minuto/segundo da liquidação. 
Apresentar, ainda, informação acerca do canal de 
contato do PSP em caso de dúvidas, assim como 
orientação de que deve ser informado o ID da transação 
constante do comprovante.

14

DESTINATÁRIO: PSP do usuário recebedor

Obrigatório

Usuários, pagador e recebedor, devem receber 
notificação, assim que houver a conclusão da transação, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações do 
pagamento: Nome do pagador, PSP do pagador, nome do 
recebedor, data e hora/minuto do pagamento.

13

Comprovante

PIX realizado com sucesso!

ID/Transação:

Valor:

885544774112258

R$ 800,00

Data/hora: 21/01/2020 - 19:34:05

Instituição:

Nome:

PSP XYZ

Fernanda Costa

CPF: 888.***.***-88

Dados do pagador _

Instituição: PSP XYZ

Dados do destinatário _

Nome: Nadir da Silva

CPF: 999.***.***-99

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor _

R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Comprovante

Instituição:

Nome:

PSP XYZ

Fernanda Costa

CPF: 888.***.***-88

Dados do pagador _

CompartilharNovo PIX
Salvar no 

celular
Extrato /

Devolução

Nome: Roberto da Silva

CPF: 555.***.***-555

Dados do devedor

Nome: Celular xyz

Valor original: R$800,00

Dados gerais _

Identificador: produto1234

Juros: 1%

Juros/Período: Ao mês

Multa: R$50,00

Multa/Período: Após 21/01/2020

Vencimento: 21/01/2020

Expiração: 30/01/2020  - 20:00:00 

Valor: R$800,00

14

14

Para obter o nome do pagador, o PSP do recebedor utiliza 
o nome que transita na mensagem de liquidação. Para
obter o nome do recebedor, o PSP do pagador utiliza o 
nome retornado pelo DICT.




