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Utilizando o SISPC para efetuar Registros 

 

1. Registros 

 

Através do módulo de registros do sistema serão executadas as operações de inclusão de 
pessoas inadimplentes na base de dados do SPC. Os registros incluídos nesta base serão 
disponibilizados para todo o país após a sua publicação. A publicação do registro dar-se-á em 
aproximadamente 10 dias após a sua execução.  
 

þ Como efetuar registros? 
§ Selecione o menu ‘Registros de Inadimplência’. Será aberta a tela de ‘Consulta de 

Registros de Inadimplências e Alertas’. 

§ É necessário consultar os registros ativos da pessoa, para depois efetuar o registro. 

 

Os campos disponíveis como parâmetros para consulta são: 
 

CPF/CNPJ: 
Número do CPF ou CNPJ da pessoa a qual deseja registrar. Campo de 
preenchimento obrigatório. 

Protocolo: Número do protocolo de registro. 
 
Quanto mais parâmetros de consulta forem informados, mais refinado será o resultado exibido. 
 

 

 
§ Para visualizar os dados de um registro, basta um duplo clique sobre a linha do registro 

e o mesmo será detalhado. 

§ Depois de executada a consulta, acione o botão ‘Registrar’ para efetuar registros para 

o CPF informado. 

 
 

  
 

§ Depois de executada a consulta, acione o botão  para efetuar registros para 

o CPF informado. 

§ O sistema exibirá a tela com os Dados da Pessoa, possibilitando a edição dos dados 

de contato. 

O b j e t i v o  

NNoottee  qquuee  oo  bboottããoo    ff iiccaarráá  hhaabbiill iittaaddoo  ssoommeennttee  aappóóss  eexxeeccuuttaaddaa  àà  ccoonnssuullttaa..  
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§ Acione o botão  para persistir os dados alterados, quando alterados, e 

prosseguir para a próxima tela. 

 

§ O sistema exibirá a tela de ‘Cadastro de Registros de Inadimplências’ 

 

 

 

 
 
þ Como efetuar um registro de SPC. 

§ Selecione a opção ‘Registro de SPC’ para cadastrar um registro de SPC. 

 

ÉÉ  iimmppoorrttaannttee  vveerriiffiiccaarr  ssee  oo  eennddeerreeççoo  ddaa  ppeessssooaa  eessttáá  ccoorrrreettoo,,  ppooiiss  eemm  ccaassoo  ddee  iinnaaddiimmppllêênncciiaa,,  aa  
ccaarrttaa  ddee  aavviissoo  sseerráá  eennvviiaaddaa  ppaarraa  oo  eennddeerreeççoo  qquuee  eessttiivveerr  nneessttee  ccaaddaassttrroo..  
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§ Informe os dados necessários, identificados por um asterisco, e acione o 

botão  

 

 

 

 

Os campos disponíveis para cadastro são: 

Motivo: Motivos de registros de inadimplência. 
Contrato: Número do contrato. 

Parcela: Número da parcela que está sendo registrada. 
Dt. Compra: Data em que foi efetuada a compra. 

Dt. Vencimento: Data de vencimento da parcela que está sendo registrada. 
Valor: Valor da compra/parcela. 

Dt. Registro: 
Data do registro de inadimplência. Campo preenchido 
automaticamente pelo sistema, com a data do dia. 

Cobrança do envio da 
carta de aviso na baixa 
do registro: 

Ficará disponível somente para Associados que participam da 
Campanha de Registros.  
Se selecionado, a cobrança de envio da carta de aviso será 
cobrada somente na baixa do registro.  

 

CCaassoo  nnããoo  tteennhhaa  ooccoorrrriiddoo  uummaa  ccoonnssuullttaa  ppaarraa  eessttee  CCPPFF  nnaa  ddaattaa  ddaa  ccoommpprraa,,  sseerráá  
ccoobbrraaddaa  uummaa  mmuullttaa  ddoo  aassssoocciiaaddoo..  
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§ Após confirmação da operação, o sistema exibe o protocolo do registro. 
 

 
 

§ Para imprimir o comprovante do registro, acione o botão . 
 
 
 

þ Como efetuar um registro de Cheque. 

§ Selecione a opção ‘Registro de Cheque’ para cadastrar um registro de Cheque. 

Os campos disponíveis para cadastro são: 
 

Banco: Número e nome do banco. Com o ícone  pode-se acionar a 
tela de ‘Consulta de Bancos’ para selecionar uma das opções. 

Agência: Número da agência. 
Conta Corrente: Número da conta corrente 

Dt. Emissão: Data em que o cheque foi emitido. 
Dt. Vencimento: Data de vencimento do cheque. 

Número Cheque: Número do cheque seguido do dígito C3. 
Valor: Valor do cheque. 

Motivo: Alíneas e motivos de devolução de cheque.  

Dt. Registro: 
Data do registro de inadimplência. Campo preenchido 
automaticamente pelo sistema, com a data do dia. 

Cobrança do envio da 
carta de aviso na baixa 
do registro: 

Ficará disponível somente para Associados que participam da 
Campanha de Registros.  
Se selecionado, a cobrança de envio da carta de aviso será 
cobrada somente na baixa do registro.  
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§ Informe os dados necessários, identificados por um asterisco, e acione o botão 

 
 

CCaassoo  nnããoo  tteennhhaa  ooccoorrrriiddoo  uummaa  ccoonnssuullttaa  ppaarraa  eessttee  CCPPFF  nnaa  ddaattaa  ddaa  ccoommpprraa,,  sseerráá  
ccoobbrraaddaa  uummaa  mmuullttaa  ddoo  aassssoocciiaaddoo..  

 

 
 

§ Para imprimir o comprovante do registro de cheque, acione o botão . 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 

§ Após confirmação da operação, o sistema exibe o protocolo do registro de cheque. 

 


