
Conta bancária no exterior 

 

O Ministério das Relações Exteriores, considerando a necessidade de efetuar pagamentos 

no exterior aos seus servidores, abriu, em cumprimento a recomendação da Consultoria 

Jurídica do Itamaraty, processo de credenciamento de instituições bancárias para 

manutenção de contas particulares, em dólares norte-americanos, de servidores ativos e 

inativos. 

O edital de credenciamento e demais documentos pertinentes podem ser acessados na 

página https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos 

Tendo em conta que o Banco do Brasil Miami não renovou seu credenciamento para a 

prestação daqueles serviços, as contas mantidas naquela instituição deverão ser migradas 

para o Banco do Brasil Américas, único banco que completou todas as etapas necessárias 

ao credenciamento. 

O processo de migração contemplará, inicialmente, os servidores lotados no exterior, 

seguidos daqueles lotados no Brasil, e por fim, dos inativos. Em todos os casos, será 

obedecido o critério alfabético. 

Segue, abaixo, lista de perguntas e respostas sobre o tema. 

 

1. Qual o motivo da migração para o BB Américas? 

1.1. A migração tem o propósito de atender recomendação da Consultoria Jurídica do 

Itamaraty de adoção de modelo de contratação que viabilize a participação de maior 

número de instituições bancárias na prestação dos serviços no exterior. 

1.2. O edital de credenciamento foi publicado no Diário Oficial da União de 06/10/2021. 

Até o momento, apenas o Banco do Brasil Américas apresentou os requisitos necessários 

ao credenciamento. 

1.3. Como o Banco do Brasil Miami não renovou seu credenciamento junto ao Ministério 

das Relações Exteriores, as contas dos servidores ativos e inativos do Itamaraty serão 

migradas para o novo banco credenciado. 

 

2. Por que o servidor não pode escolher livremente a instituição bancária na qual 

pretende receber seus salários? 

2.1. Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exploração da folha de 

pagamento pode ocorrer de forma exclusiva, mediante pregão eletrônico, ou de forma não 

exclusiva, por meio de credenciamento. 

2.2. A opção pelo credenciamento tem o objetivo de viabilizar a participação do maior 

número possível de instituições bancárias e de permitir a escolha pelo servidor. 

2.3. No momento, apenas o BB Américas se credenciou, e o edital segue aberto para 

futuros credenciamentos. 

2.4 Caso haja o credenciamento de outras instituições bancárias, o plano de migração de 

contas será reformulado para contemplar a possibilidade de escolha do servidor. 

 

3. Como abro minha conta no Banco do Brasil Américas? 

https://www.gov.br/mre/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos


3.1. O cronograma de abertura das contas prevê que a migração começará pelos servidores 

lotados no exterior, seguidos dos servidores lotados no Brasil e, posteriormente, dos 

servidores inativos. As listas obedecerão o critério alfabético. 

3.2. Gradativamente, e de acordo com o critério informado (item 3.1), os servidores ativos 

receberão e-mail do BB Américas intitulado “BB Americas Bank- Agência Gov Expats - 

Abertura de conta MRE”, com as instruções necessárias para a abertura da conta. 

3.3. Informações sobre a abertura de contas de servidores inativos serão veiculadas, 

primordialmente, no portal inativos.itamaraty.gov.br, sem prejuízo de estratégias 

complementares de comunicação, como o envio de mensagens diretamente pelo Banco 

do Brasil Miami. 

3.4. Estima-se que o cronograma para servidores inativos terá início em janeiro de 2023. 

 

4. Não tenho conta no BB Miami nem no BB Américas e fui designado(a) para 

missão no exterior. O que devo fazer? 

4.1. Roga-se entrar em contato com a Divisão de Pagamentos pelo e-mail 

dpag.chefia@itamaraty.gov.br 

 

5. Estou em processo de remoção e não tenho residência fixa, o que fazer? 

5.1. Recomenda-se a servidores em processo de remoção que utilizem o campo de 

informação de “endereço alternativo” para registrar o endereço do posto (ou outro 

endereço que julgar conveniente) para o recebimento de correspondência. 

5.2. Servidores em processo de remoção poderão, igualmente, iniciar a abertura da conta 

após encerrada a instalação no novo destino. 

 

6. Quais os novos termos e tarifas das contas no Banco do Brasil Américas? 

6.1. Os termos a que o BB Américas está vinculado e as suas tarifas estão previstos no 

edital de credenciamento, disponível no endereço eletrônico https://www.gov.br/mre/pt-

br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos 

 

7. Os depósitos da Allianz serão feitos automaticamente nas novas contas? 

7.1. Não. Considerando que o servidor pode optar por receber os pagamentos referentes 

ao PCAMSE em contas diversas, inclusive no Brasil, a atualização dos dados bancários 

deverá ser feita pelo próprio servidor diretamente junto à Allianz. 

 

8. O que acontecerá com minha conta no Banco do Brasil Miami? 

8.1. Tão logo a abertura de sua conta corrente no BB Américas seja concluída e os meios 

para a sua operacionalização estejam disponíveis (recebimento e ativação do cartão de 

débito, acesso aos canais de atendimento e senhas), deverá ser solicitada à equipe do BB 

Americas o formulário de transferência de fundos e encerramento de sua conta no BB 

Miami. 

8.2. Todos os débitos automáticos em conta corrente ou cartão de crédito cadastrados no 

BB Miami deverão ser atualizados pelo próprio servidor com os dados da conta/cartões 
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de crédito e débito do BB Americas, previamente ao encerramento da conta corrente no 

BB Miami. 

8.3. O MRE não encerrará as contas no BB Miami de ofício. Cabe ao próprio servidor 

requerer o seu encerramento por meio de comunicação ao BB Américas ou ao BB Miami 

(Vide 8.1). 

 

9. O que acontecerá com meus investimentos no Banco do Brasil Miami? 

9.1. Os produtos já contratados pelos servidores junto ao BB Miami serão incorporados 

pelo BB Américas. Cabe ao próprio servidor tratar do tema junto àquelas instituições. 

 

10. Servidores inativos também terão que migrar suas contas para o Banco do 

Brasil Américas? 

10.1. Não há obrigatoriedade para a manutenção de conta aberta no exterior para 

servidores inativos. Aqueles que tencionarem manter sua conta no exterior deverão 

integrar o processo de migração, uma vez que o BB Miami não renovou seu 

credenciamento junto ao MRE. 

10.2. Recorda-se que os pagamentos referentes aos seguros do PCAMSE podem ser 

efetuados em contas bancárias no Brasil, sem prejuízo no disposto no item 7.1. 

10.3. A SERE/DPAG e o EFNY dedicarão especial atenção à migração das contas dos 

servidores inativos e lhes oferecerão o devido apoio. 

 

11. As contas de pensionistas eventualmente mantidas no BB Miami também serão 

migradas para o BB Américas? 

11.1. Não. O processo de credenciamento contempla exclusivamente as contas de 

servidores ativos e inativos. 

11.2. Tal como no caso de servidores ativos e inativos, pensionistas podem optar por 

receber os pagamentos referentes ao PCAMSE em contas diversas, inclusive no Brasil. A 

atualização dos dados bancários deverá ser feita pelo próprio interessado diretamente 

junto à Allianz, sem prejuízo do disposto no item 7.1. 

 


