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CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO 

PRDA 

Apropriação de Receitas  

101 Taxa estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (quando cobrada do 
cliente). 

C  

102 Taxa, tarifa e demais valores especificados na Tabela de Produtos e 
Serviços Bancários 

C  

103 Comissão recebida pela administração de fundos e performance C  

104 Comissão recebida pela administração de bens e negócios de terceiros C  

105 Comissão recebida pela administração de carteira de clientes C  

106 Comissão recebida pela prestação de serviços de correspondente (câmbio). C  

107 Comissão recebida pelo agenciamento e/ou intermediação na venda de 
produtos e serviços de terceiros, tais como: pacotes de turismo, seguros, 
cartões de crédito, leasing, previdência privada, títulos de capitalização, 
planos de saúde etc. 

C  

108 Comissão recebida pela intermediação de títulos, colocação de títulos no 
mercado.   

C  

109 Comissão recebida pela prestação de serviços não especificados C  

110 Corretagem recebida sobre quaisquer operações C  

111 Taxa ou tarifa não especificada na Tabela de Produtos e Serviços Bancários C  

112 Valor proveniente de prestação de serviços de assessoria, consultoria, 
assistência técnica e serviços técnicos especializados, tais como: análise de 
projetos, vistoria, avaliação de bens, perícias, laudos etc. 

C  

113 Valor referente ao rateio de receitas por prestação de serviços C  

114 Ressarcimento de despesas na prestação de serviços C  

115 Ressarcimento de custos / despesas entre dependências da instituição C  

116 Multa ou correção monetária C  

117 Juros ou amortização C  

118 Outras receitas não especificadas de natureza exclusivamente financeira C  

Estornos  

201 Estorno de lançamento classificado em Conta indevida C/D  

202 Estorno referente à reclassificação contábil C/D  

203 Estorno referente à devolução parcial ou integral de taxa ou tarifa cobrada 
de cliente 

D  

204 Estorno para correção do valor e/ou data  C/D  

205 Ressarcimento de despesas na prestação de serviços C  

 


