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Condições Gerais de utilização do Serviço BB Remessa 

 

1.ÂMBITO 

1.1 As presentes condições gerais (as “Condições Gerais”) regulam a relação 

estabelecida entre Banco do Brasil AG - com sede em Praterstrasse 31/ 4. OG 1020 
Vienna, Áustria, registado no Registo das Sociedades junto do Tribunal Comercial de 

Viena sob o número FN 100508 g, através do Banco do Brasil AG – Sucursal em 

Portugal, sita na Avenida da República, 35 – 7º andar, 1050-186 Lisboa, registada na 

Conservatória do registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de 

Pessoa Coletiva 980388619 (o “Banco”) e o seu cliente (o “Usuário”), devidamente 

identificado nas Condições Particulares  (as “Condições Particulares”) relativa à 

prestação de serviços de remessas financeiras internacionais de Portugal para contas 

mantidas nas agências do Banco do Brasil, SA no Brasil (as “Remessas”), sem prejuízo 

das disposições legais aplicáveis e de tudo quanto for especialmente convencionado 

pelas partes nas Condições Particulares. 

1.2 A prestação dos serviços previstos nas Condições Gerais está condicionada à 

prestação, pelo Usuário, da informação sobre todos os elementos de identificação 
exigidos pela legislação e regulamentação em vigor e a disponibilização ao Banco e 

aceitação por este, dos respetivos documentos comprovativos. 

1.3 Sempre que haja alteração dos elementos de identificação do Usuário, incluindo a 

morada ou a assinatura, o Usuário deverá proceder de imediato à sua atualização junto 

ao Banco bem como disponibilizar os respetivos documentos para fins comprovativos. 

2. COMUNICAÇÕES AO USUÁRIO 

2.1 Todas as comunicações e informações que, nos termos das presentes Condições 

Gerais ou de disposição legal, o Banco tenha de prestar, por escrito, ao Usuário, poderão 

ser prestadas, a critério do Banco, por: 

a) suporte eletrónico, através de envio de mensagem de correio eletrónico dirigida ao 

Usuário para o endereço de correio eletrónico declarado nas Condições Particulares ou 
atualizado em momento posterior; 

b) suporte papel, através de envio de correspondência dirigida ao Usuário para a morada 

declarada nas Condições Particulares ou, caso a mesma tenha sido alterada, para a 

última morada declarada. 

2.2 O Usuário toma conhecimento e aceita que o envio ou a disponibilização dos 

documentos bancários pela forma mencionada na alínea a) do número anterior exime o 

Banco do seu envio por correio. 

2.3 No caso das comunicações enviadas em suporte de papel, a correspondência 

presume-se recebida, salvo prova em contrário, no terceiro dia útil posterior ao dia do 

envio, e considerar-se-á recebida se por culpa do destinatário não foi por ele 

oportunamente recebida. 

2.4 É da exclusiva responsabilidade do Usuário a comunicação ao Banco de qualquer 
alteração à morada ou endereço eletrónico declarados nas Condições Particulares. 

2.5 As Partes convencionam que a sede do Banco indicada nas presentes Condições 

Gerais e o endereço postal indicado pelo Usuário nas Condições Particulares, ou em 

caso de alteração, o último por si comunicado ao Banco, são os locais onde as Partes se 

têm por domiciliadas para efeitos de recepção de correspondência e também para efeitos 

de citação, no âmbito de um eventual litígio. 

3. COMUNICAÇÕES AO BANCO 

3.1 Todas as comunicações do Usuário ao Banco deverão ser efetuadas por escrito, 

alternativamente: 

a) em suporte papel, através do envio de correspondência dirigida ao Banco e enviada, 

para a sede do Banco; ou 
b) em suporte eletrónico, através de envio de mensagem de correio eletrónico dirigida 

ao Banco para o endereço de correio eletrónico lisboa@bb.com.br  ou outro que venha a 

atualizar em momento posterior. 

3.2 O Banco não será responsável pelo atraso na recepção das comunicações referidas 

no número anterior. 

3.3 Especificamente para as Remessas realizadas pelo Usuário via Caixas Automáticas  

Multibano, o Banco remeterá ao Usuário:  

a) após a Remessa dos valores para a conta de destino,aviso(s) relativo(s) à(s) 

realização(ões) da(s) transferência(s) ordenada(s); 

b) nos casos em que Usuário ultrapasse o seu Limite Anual de Transferências, aviso(s) 

relativo(s) à disponibilização dos valores no Banco, nos termos da cláusula 13. 

4. PREÇÁRIO 

4.1 Pelos serviços prestados pelo Banco no âmbito das presentes Condições Gerais são 

devidas as comissões e os encargos que constam do preçário do Banco,  em vigor à data 

do processamento da Remessa em questão,  o qual encontra-se disponível ao Usuário 

nas agências do Banco em Portugal e no sítio de internet www.bb.com.br/portugal. 

4.2 Às comissões e encargos referidos no número anterior acrescem todos os impostos, 

taxas e encargos legalmente previstos. 

4.3 Fica expressamente acordado o Usuário pagará ao Banco as comissões e os 

encargos referidos no número 1 da presente cláusula por dedução do valor bruto da 

Remessa em questão, dedução essa que o Usuário desde já expressamente autoriza. 

5. ACESSO ÀS CONDIÇÕES GERAIS 

5.1 No decurso da relação contratual, o Usuário tem o direito de receber, a seu pedido e 
em qualquer momento, um exemplar das presentes Condições Gerais, em suporte papel 

ou em qualquer outro suporte duradouro. 

6. ALTERAÇÕES ÀS CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 O Banco poderá propor alterações às presentes Condições Gerais através de 

comunicação escrita, em suporte papel ou noutro suporte duradouro, dirigida ao 

Usuário. 

6.2 Sem prejuízo do que determina a legislação em vigor, a proposta de alteração das 

Condições Gerais será comunicada ao Usuário com uma antecedência mínima de 

sessenta dias antes da data proposta para a sua entrada em vigor. Para todos os efeito, 

considerar-se-á que o Usuário aceita as alterações propostas se não comunicar, por 

escrito, ao Banco que não as aceita antes da data proposta para entrarem em vigor. 
6.3 No caso do Usuário não aceitar as alterações propostas pelo Banco, o contrato 

consubstanciado nas presentes Condições Gerais será denunciado por iniciativa do 

Usuário, com efeitos imediatos e sem encargos, antes da data proposta para a entrada 

em vigor das alterações.  

7. PRAZO E DENÚNCIA 

7.1 As presentes Condições Gerais aplicar-se-ão por prazo indeterminado. 

7.2 No caso de denúncia das Condições Gerais pelo Banco, a mesma deverá ser 

realizada por comunicação escrita dirigida ao Usuário, em suporte papel ou noutro 

suporte duradouro, com uma antecedência mínima de dois meses em relação à data 

indicada para cessação das Condições Gerais, salvo se for invocada justa causa, 

decorrente designadamente de violação das Condições Gerais ou da ocorrência de 

qualquer das causas de resolução previstas nas presentes Condições Gerais, caso em que 
a denúncia produzirá efeitos imediatos. 

7.3 No caso de denúncia das Condições Gerais pelo Usuário, a mesma deverá ser 

realizada por comunicação escrita dirigida ao Banco, em suporte papel ou noutro 

suporte duradouro, com uma antecedência mínima de um mês  em relação à data 

indicada para cessação das Condições Gerais, estando a mesma isenta de encargos.  

7.4 A cessação das Condições Gerais não prejudica a manutenção da responsabilidade 

do Usuário pelo pagamento integral ao Banco de todas as quantias que eventualmente 

lhe sejam devidas emergentes dos serviços prestados ao abrigo das Condições Gerais. 

8. FORMA, VALIDADE E REGISTO DAS ORDENS 
8.1 O Usuário poderá emitir ordens de Remessas, por uma das seguintes formas: 

a) Via rede de caixas automáticas Multibanco em Portugal; 
b) Via portal de banca eletrónica do Banco (“internet banking”); 

c) Nas agências do Banco, em Portugal; 

d) Outras formas que o Banco venha a implementar em momento posterior, desde que 

divulgadas ao Usuário e em conformidade as Condições Gerais e a legislação em vigor. 

8.2 As Remessas serão sempre efetuadas a favor do beneficiário indicado pelo Usuário 

nas Condições Particulares. 

8.3 As ordens efetuadas pelo Usuário por alguma das formas enunciadas no número 1 

da presente cláusula serão objeto de registo pelo Banco num ficheiro comprovativo das 

Remessas efetuadas. 

8.4 As ordens de Remessas serão canceladas, automaticamente, 90 dias após o dia em 

que forem ordenadas pelo Usuário, nos termos do número 1 da presente cláusula, caso 
os respetivos fundos não sejam levantados ou por qualquer forma recebidos pelo 

beneficiário até tal data, ficando à disposição do Usurário, para levantamento em 

qualquer agência do Banco em Portugal, sem prejuízo da cláusula 4 das Condições 

Gerais. 

9. TRATAMENTO DAS ORDENS DO USUÁRIO 

9.1 Sem prejuízo da legislação aplicável, o Banco fixará, por Usuário, os limites 

máximos, por ordem, diário, mensal ou anual agregado para realização de Remessas (o 

“Limite de Transferências”). O Limite de Transferências é divulgado pelo Banco ao 

Usuário em suas Agências em Portugal, no sitio de internet www.bb.com.br/portugal e 

pela Central de Atendimento telefónico. 

9.2 No caso de Remessa com valor superior ao correspondente à BRL 10.000,00, 
convertidos pela taxa de câmbio praticada pelo Banco no dia da Remessa em questão,  o 

valor líquido da Remessa será convertido para Dólares Norte-Americanos (USD), 

segundo a taxa de câmbio utilizada pelo Banco no dia da transferência dos fundos para 

o Brasil. Esse valor líquido em Dólares Norte-Americanos (USD) será convertido para 

Reais (BRL) pela agência do Banco do Brasil, SA onde se encontrar sedeada a conta do 

beneficiário, à taxa de câmbio praticada pelo Banco do Brasil, SA no dia da liquidação 

da ordem de pagamento por crédito em conta do beneficiário, ou no dia da liquidação da 

ordem de pagamento por caixa, numa das agências do Banco do Brasil, SA, no Brasil, 

conforme o caso; 

9.3 No caso de Remessa enviadas em Dólares Note-Americanos (USD), a ordem será 

disponibilizada automaticamente na conta do beneficiário: 

a) até o limite de USD 3.000,00, se o beneficiário da ordem for diferente do próprio 
Usuário; ou 

b) até o limtie de USD 10.000,00, se o beneficiário da ordem for o próprio Usuário e 

mediante o preenchimento do Formulário de Autorização Permanente disponível nas 

Agências do Banco em Portugal; 

9.4 No caso de Remessa enviada em Dólares Note-Americanos (USD) e que não se 

enquadre  nas situações previstas no 3 da presenta cláusula, a disponibilização da ordem 

na conta do beneficiário será feita mediante autorização específica do beneficiário na 

agência do Banco do Brasil  SA, no Brasil, onde está sedeada a conta de destino da 

ordem; 

9.5 As ordens de Remessas: 

c) se registadas até às 20:00, serão processadas até dois dias úteis;  
d) se registadas após às 20:00, serão consideradas como tendo sido registadas no dia 

seguinte (útil ou não). 

10. RESPONSABILIDADE DO BANCO 

10.1 Caberá ao Banco realizar as Remessas, nas condições estabelecidas no presente 

contrato e na conformidade com a legislação em vigor; 

10.2 No caso do pagamento ao beneficiário não ocorrer no prazo máximo de 90 

(noventa) dias a contar da data de processamento das respetivas ordens de Remessa, O 

Banco reembolsará o Usuário, mediante solicitação escrita deste, do montante das 

Remessas em questão, à taxa de câmbio praticada pelo Banco no dia do reembolso dos 

fundos e, sem prejuízo da cláusula 4 das Condições Gerais.. 

10.3 Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, no caso de prejuízo resultante do 

atraso, falta de pagamento ou pagamento incompleto da Remessa, por comprovada 
culpa do Banco, este obriga-se a pagar uma indemnização ao Usuário que, a título de 

cláusula penal, se fixa no montante máximo de €500,00 (quinhentos Euros), e que as 

partes consideram como justa. 

11. RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO 

11.1 O Usuário responsabiliza-se pela origem dos fundos objeto das Remessas, pela 

veracidade e validade dos respetivos documentos comprovativos, pela identificação do 

beneficiário e pelo efetivo levantamento das Remessas por si ordenadas. 

12. Em caso de alteração dos elementos de identificação do beneficiário (morada, 

agência do Banco do Brasil, SA onde se encontre sedeada a conta a creditar e número 

da respetiva conta), o Usuário deverá, previamente à nova Remessa, comunicar tais 

alterações ao Banco. 

13. LIMITE ANUAL DE TRANSFERÊNCIAS 

13.1 O Usuário fica autorizado a enviar, em cada ano civil, Remessas até ao montante 

de €15.000,00 (quinze mil Euros) (o “Limite Anual de Transferências”). 

13.2 O Limite Anual de Transferências poderá ser aumentado, mediante a apresentação 

de um comprovativo de rendimentos, que se mostre aceitável pelo Banco, e que 

comprove que o Usuário recebe rendimentos compatíveis para a elevação do Limite 

Anual de Transferências. 

13.3 O Banco não será obrigado a executar ordens de Remessas que ultrapassem o 

Limite Anual de Transferências. 

13.4 Na eventualidade de o Usuário ultrapassar o seu Limite Anual de Transferências, 

a(s) Remessa(s) será(ão) retida(s) provisoriamente em conta interna do Banco, ficando à 

disposição do Usuário, para levantamento em qualquer agência do Banco, em Portugal 
ou, em caso de alteração do Limite Anual de Transferências nos previstos na presente 

cláusula, realização de nova ordem de Remessa. 

14. PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

14.1 O Usuário autoriza o Banco a:  

a) proceder à recolha, registo, conservação, utilização, comunicação e demais 

operações de tratamento informático ou automatizado dos seus dados de 

natureza pessoal e financeira fornecidos ao abrigo das presentes Condições 

Gerais com a finalidade de permitir ao Banco a execução e gestão das relações 

contratuais aí estabelecidas, incluindo quaisquer operações conexas, o 

cumprimento de todas as disposições legais ou regulamentares aplicáveis 

como da informação referente ao disposto nas presentes Condições Gerais com 
vista à sua análise e gestão; 

b) ceder ou transmitir, nos limites da lei, a qualquer entidade do grupo Banco 

do Brasil, SA, a quaisquer entidades por estas subcontratadas ou quaisquer 

outras legalmente habilitadas a proceder ao tratamento de dados referidos na 

alínea a) acima, comprometendo-se o Banco a assegurar a confidencialidade 

dos mesmos, em cumprimento do disposto na Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro. 

14.2 Será garantido ao Usuário o direito ao acesso, atualização, retificação e eliminação 

dos seus dados pessoais, nos termos legais. 

15. SIGILO E BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 
15.1 O Banco encontra-se legalmente obrigado a guardar sigilo sobre a relação 

com o Usuário, nomeadamente a não revelar ou utilizar informações sobre 

factos ou elementos respeitantes ao Usuário, salvo autorização expressa do 

mesmo ou em caso de imposição legal.  

15.2 O Banco pode recusar ou suspender a execução de operação ordenada 

pelo Usuário, bem como cessar a relação comercial com efeitos imediatos, 

quando tenha conhecimento ou suspeite da mesma estar relacionada com a 

prática dos crimes de branqueamento de capitais ou de financiamento do 

terrorismo, e bem assim se o Usuário não prestar a informação referida no 

número seguinte. 

15.3 O Usuário reconhece que, ao abrigo da legislação e das normas aplicáveis 
sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do 

terrorismo, o Banco tem, entre outras obrigações legais, o dever de examinar 

os movimentos efetuados nas contas do Usuário e de exigir toda a informação 

que considere pertinente, nomeadamente no que respeita à origem e destino 

dos fundos depositados. 

16. ERROS DE TRANSMISSÃO 

16.1 As partes assumem toda a responsabilidade pelos danos decorrentes das 

perdas, extravios, atrasos, mutilações, violações ou falsificações e, em geral, 

de erros de comunicação originados ou verificados em qualquer mensagem 

enviada à distância, seja qual for o meio ut ilizado no envio, salvo quando 

houver dolo ou grave erro da outra parte. 

17. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM CASOS DE FORÇA 

MAIOR 

17.1 As disposições previstas nas Presentes Condições Gerais que atribuem 

responsabilidades ao Banco não serão aplicáveis, na máxima extensão legalmente 

permitida e salvo disposição legal imperativa em contrário, sempre que os factos 

geradores de tais responsabilidades forem provocados ou decorrerem de circunstâncias 

anormais e imprevisíveis alheias à vontade do Banco se as respetivas consequências não 

pudessem ter sido evitadas apesar de todos os esforços desenvolvidos e, bem assim, 

sempre que a atuação do Banco em causa decorra do cumprimento de obrigações legais, 

nomeadamente as decorrentes da legislação relativa à prevenção do branqueamento de 

capitais e ao combate ao financiamento do terrorismo. 

18. OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESPECÍFICA 
18.1 Sem prejuízo do que, em cada caso, Usuário e Banco acordarem, as 

obrigações contratadas em determinada moeda devem ser cumpridas nessa 

moeda, exceto se no momento do cumprimento esta deixar de ter curso legal, 

caso em que a obrigação deve ser cumprida na moeda que com curso legal 

nessa data a tiver substituído. 

19. REDUÇÃO 
19.1 A eventual declaração judicial de invalidade ou ineficácia de alguma cláusula das 

presentes Condições Gerais não prejudica a validade e eficácia das demais, que 

continuarão a regular a relação entre o Banco e o Usuário. 

20. CONFLITO DE CLÁUSULAS 

21. Em caso de eventual conflito entre o disposto nas condições particulares aplicáveis a 
determinado produto ou serviço e nas presentes Condições Gerais, prevalecerá o 

disposto nas condições particulares em questão. 

22. INCUMPRIMENTO CONTRATUAL  

E RESOLUÇÃO 

22.1 O incumprimento das obrigações previstas nas presentes Condições Gerais 

constitui facto gerador da obrigação de indemnizar a contraparte pelos prejuízos que lhe 

tenham sido causados, nos termos gerais de direito, e justa causa de resolução 

contratual. 

22.2 O Banco poderá proceder à resolução do contrato consubstanciado nas presentes 

Condições Gerais caso ocorra qualquer uma das seguintes situações: 

a) o incumprimento pelo Usuário de qualquer uma das obrigações que para si decorrem 

das presentes Condições Gerais; 
b) qualquer atuação do Usuário violadora dos princípios da boa fé na execução do 

estabelecido nas presentes Condições Gerais que, pela sua gravidade e/ou 

consequências, torne praticamente impossível ou inexigível ao Banco a subsistência da 

relação contratual, nomeadamente a realização de Remessas para quaisquer fins ilícitos; 

c) a declaração judicial de inabilitação ou interdição do Usuário ou caso seja requerida a 

insolvência deste; 

d) O Banco tome conhecimento ou suspeite que a relação de negócio ou as operações 

instruídas pelo Usuário podem estar relacionadas com a prática de um crime de 

branqueamento ou de financiamento do terrorismo; 

e) caso o Usuário deixe de ordenar Remessas, ao abrigo das Condições Gerais, por 

prazo superior à 12 (doze) meses.  

23. LEI APLICÁVEL, RECLAMAÇÕES, MECANISMOS 

EXTRAJUDICIAIS DE RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS E JURISDIÇÃO  

23.1 As presentes Condições Gerais são regidas pela lei portuguesa. 

23.2 O Usuário poderá apresentar reclamações relacionadas com o 

cumprimento do disposto nas presentes Condições Gerais: 

a) junto do Banco, mediante envio de comunicação para a morada indicada nas 

presentes Condições Gerais ou diretamente nos livros de reclamações 

disponíveis nas agências do Banco; ou 

b) junto do Banco de Portugal, através dos contatos e demais instruções 

disponíveis em www.clientebancario.bportugal.pt. 

23.3 O Banco disponibiliza ao Usuário o recurso a mecanismos extrajudiciais 

de resolução de litígios para reparação de litígios emergentes das presentes 
Condições Gerais de valor igual ou inferior à alçada dos tribunais de 1.ª 

instância (atualmente, correspondente a 5.000 euros), podendo a informação 

relativa ao modo de acesso às entidades a que o Banco tiver aderido em cada 

momento ser consultada em www.clientebancario.bportugal.pt. 

23.4 Sem prejuízo do disposto no número anterior, para a resolução de 

quaisquer litígios decorrentes das presentes Condições Gerais serão 

competentes os tribunais da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a 

qualquer outro, salvo se diferentemente resultar de disposição legal 

imperativa. 

 

 

 

Declaro que tomei conhecimento das Condições Gerais do BB Remessa  
do Banco do Brasil, cuja cópia me foi entregue, as quais aceito integralmente.       __________________________ , _____ / _____ / _________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
O Usuário 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Assinatura do funcionário responsável pelo cadastramento 

 

mailto:lisboa@bb.com.br
http://www.bb.com.br/portugal

