
 

 

OF.DIR. 006/18 

São Paulo, 29 de março de 2018. 

 

Ao  

Banco Central 

Deban (Departamento de Operações Bancárias e Sistema de Pagamentos) 

 

Assunto: Resposta ao edital de consulta pública do Banco Central 58/18 

 

Prezados, 

 

Primeiramente, gostaríamos de congratular o BC por mais esta iniciativa, ao colocar em audiência 

pública a proposta de circular (“minuta”) que disciplina a constituição de ônus e gravames sobre ativos 

financeiros registrados em entidades registradoras, aprimorando e complementando o marco 

regulatório relativo às atividades de registro e de depósito centralizado de ativos financeiros. 

 

A ANBIMA, por meio de um grupo de trabalho interdisciplinar (“grupo”) vinculado ao Comitê de 

Produtos de Tesouraria, vem discutindo este tema nos últimos anos, o que resultou no envio ao BC: 

(i) de estudos técnicos, em dezembro de 2015 e março de 2017; (ii) da resposta ao Edital 51, em 2 de 

maio de 2017; e (iii) do documento a respeito do prazo para adaptação à nova sistemática de gravames 

de ativos financeiros e ao marco regulatório, em 2 de outubro de 2017. 

 

O mesmo grupo reuniu-se para analisar a referida minuta, que altera dispositivos da Circular BC 3.743, 

de 8 de janeiro de 2015 (“Circular 3.743”), e do seu RA (regulamento anexo) com o intuito de continuar 

contribuindo para o aperfeiçoamento da regulamentação sobre registro e depósito de ativos 

financeiros, bem como da constituição de ônus e gravames sobre estes. 

 



 

 

Como resultado de tais discussões, a ANBIMA serve-se do presente para apresentar seus comentários 

e sugestões, elencados a seguir. 

 

1) Dos procedimentos relacionados à constituição de ônus e gravames contidos no 

regulamento do sistema que realizar as atividades de registro de ativos financeiros 

 

Sugerimos a inclusão das expressões “extinção” e “prorrogação” no inciso I, §1º-A, do art. 3º e do 

regulamento, visto que há, por exemplo, (i) nos casos de extinção, situações em que o gravame pode 

ser extinto, seja pela liquidação de uma obrigação a que garanta, seja pelo fim do prazo de vigência 

da garantia; e (ii) nos casos de prorrogação,  situações em que é preciso informar que determinada 

operação (operação de crédito) teve seu prazo de vencimento prorrogado por meio de aditamento, 

entre outras condições prorrogáveis que podem surgir. 

 

Ainda nesta esteira, é comum que a operação principal, objeto do ônus e gravame, por possuir em 

muitos casos vencimento determinado, sofra aditamentos e prorrogações de vencimento, razão pela 

qual o acessório (ônus e gravame) também precisa ser aditado ou prorrogado. Diante dessas 

situações, entendemos ser necessário ter mecanismos para realizar a prorrogação do registro e 

garantir a sua continuidade, sem que tal fato possa se configurar uma novação, ou um cancelamento 

com nova constituição do ônus e gravame. 

 

Sendo assim, segue proposta de alteração de redação do inciso I, § 1º-A, do art. 3º:  

 

I – a forma de constituição, prorrogação, retificação, cancelamento e extinção de ônus e 

gravames, inclusive sobre conjuntos ou universalidades de ativos financeiros; 

 

2) Responsabilidades, direitos e obrigações dos envolvidos nos atos de constituição, 

prorrogação, retificação, cancelamento ou extinção de ônus e gravames 

 



 

 

Sugerimos a inclusão das expressões “prorrogação, retificação, cancelamento ou extinção” no inciso 

II, § 1º-A, do art. 3º do RA à Circular 3.743, a fim de que o regulamento preveja não só as 

responsabilidades, os direitos e as obrigações dos envolvidos, nos atos de constituição de ônus e 

gravames, mas também nos atos de retificação, cancelamento e extinção relativos aos ônus e 

gravames. 

 

Apresentamos, assim, a seguinte proposta de alteração do inciso II, § 1º-A, do art. 3º: 

 

II – as responsabilidades, os direitos e as obrigações dos envolvidos nos atos de 

constituição, prorrogação, retificação, cancelamento ou extinção de ônus e gravames, 

inclusive quanto ao estabelecimento de prazos; 

 

3) Notificação 

 

Sugerimos alterar o inciso III, § 1º-A, do art. 3º do RA à Circular 3.743 para que o regulamento do 

sistema que realizar a atividade de registro de ativos financeiros estabeleça os prazos necessários 

para: 

 

I. A notificação, pela entidade registradora, ao participante que detém o controle da titularidade 

do ativo financeiro sobre constituição, prorrogação, retificação, cancelamento ou extinção de 

ônus e gravames sobre o ativo financeiro; e  

II. A eficácia da notificação da constituição, prorrogação, retificação, cancelamento ou extinção 

de ônus e gravames perante o participante que detenha o controle da titularidade do ativo 

financeiro, visto que no ambiente de registro, que é meramente informacional, torna-se de 

suma importância a definição de prazos aos envolvidos para a confirmação de viabilidade de 

operacionalização dos ônus e gravames, bem como sua produção de efeitos.  

 



 

 

Solicitamos tais alterações, pois o participante que detém o controle da titularidade toma 

conhecimento de constituição, prorrogação, retificação, cancelamento ou extinção de ônus e 

gravames sobre o ativo financeiro no momento em que é notificado pela entidade registradora; 

contudo, o registro da informação em seus sistemas não ocorre de forma automática, sendo 

necessária a operacionalização de tais informações pelo participante.  

 

A título de exemplo, enquanto o participante que detém o controle de titularidade do ativo financeiro 

não registrar em seu sistema a informação de constituição de ônus e gravame, o ativo financeiro 

permanecerá livre para resgate por seu titular. Do ponto de vista operacional, seria possível traçar um 

paralelo com o prazo de eficácia da notificação recebida via Bacenjud, caso em que a instituição 

financeira notificada tem um prazo para operacionalizar/efetivar a ordem. 

 

Sugerimos também a inclusão de um novo inciso no referido artigo com o objetivo de prever os 

procedimentos para a manifestação do participante que detiver o controle sobre a titularidade do 

ativo financeiro acerca da impossibilidade de operacionalização do bloqueio desse ativo, assim como 

o momento da eficácia da notificação perante o participante que detiver o controle da titularidade do 

ativo financeiro.  

 

Portanto, considerando o indicado nos parágrafos anteriores, segue proposta de alteração de redação 

para o inciso III, § 1º-A, do art. 3º do RA à Circular 3.743 e inclusão de um novo inciso IV, com 

consequente renumeração deste para inciso V: 

 

III – os procedimentos e os prazos para notificar o participante que detém o controle da 

titularidade do ativo financeiro sobre a necessidade de averbação da constituição, 

prorrogação, retificação, ou cancelamento ou extinção de ônus e gravames; 

 

IV – os procedimentos para a manifestação pelo participante que detenha o controle sobre 

a titularidade do ativo financeiro acerca da impossibilidade de operacionalização do 



 

 

bloqueio do ativo financeiro indicado e o momento da eficácia da notificação perante o 

participante que detenha o controle da titularidade do ativo financeiro; 

 

IV – (...) 

 

4) Disponibilização de informações 

 

Sugerimos ajustes na atual redação do inciso IV, a ser renumerado como inciso V, § 1º-A, do art. 3º do 

RA à Circular 3.743, visto que a entidade registradora deve garantir a publicidade e eficácia perante 

terceiros de ônus e gravames constituídos sobre o ativo financeiro registrado, de modo a garantir o 

previsto pelo legislador no art. 26, caput, da Lei 12.810/13, com a redação alterada pela Lei 13.476/17. 

 

A disponibilização imediata, por meio eletrônico, a qualquer momento e sempre que for solicitado, 

das informações armazenadas sobre ônus e gravames de ativos registrados é importante para dar 

publicidade ao gravame e evitar que sejam constituídos outros gravames por terceiros de boa-fé sobre 

o mesmo ativo registrado. A emissão de certidões e de cópia do contrato ou instrumento é importante 

para dar publicidade, assegurando a eficácia perante terceiros. 

 

Ademais, o art. 26, § 3º, da Lei 12.810/13, com a redação alterada pela Lei 13.476/17, prevê a 

necessidade de registro do instrumento ou disposição contratual específica para a constituição de 

ônus e gravames, nas hipóteses em que a lei aplicável exigir. Assim, no caso da alienação fiduciária de 

bem infungível, consoante o previsto pelo art. 1.361, § 1º, do Código Civil, constitui-se a propriedade 

fiduciária com o registro do contrato, de modo que a constituição de referida alienação fiduciária 

sobre ativos financeiros e valores mobiliários objetos de registro ou de depósito centralizado 

dependerá do registro do instrumento (por meio de upload eletrônico) em entidades registradoras ou 

depositárias, conforme aplicável, devidamente autorizadas pelo BC e pela CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários). 

 



 

 

No caso do penhor, que se constitui por meio da transferência efetiva da posse de uma coisa móvel, 

suscetível de alienação, consoante o previsto pelo art. 1.431 do Código Civil, o registro do instrumento 

faz-se necessário para garantir publicidade e eficácia perante terceiros (vide art. 1.432 do Código Civil, 

que faz menção expressa ao registro do instrumento do penhor). 

 

Assim, considerando que a legislação civil vigente, aplicável à constituição de ônus e gravames, exige 

o registro do instrumento ou contrato aplicável para constituição e/ou publicidade e eficácia perante 

terceiros, entendemos que o novo sistema para constituição de gravames e ônus sobre ativos 

financeiros e valores mobiliários, objetos de registro ou de depósito, deverá disponibilizar 

comando/mecanismo que possibilite o registro do instrumento ou contrato aplicável, de modo a 

garantir aos participantes de mercado a possibilidade de constituir/aperfeiçoar ônus e gravames, 

conforme a legislação aplicável. 

 

Sem prejuízo do exposto, cumpre ressaltar, ainda, que a divulgação de cópia integral de instrumento 

ou contrato aplicável, na visão da ANBIMA, não viola questões de sigilo, visto que é característica 

essencial na constituição de ônus e gravames a publicidade do instrumento ou contrato aplicável 

(imprescindível em caso de um concurso creditório, como uma recuperação judicial ou extrajudicial), 

tal como ocorre em registros realizados sob a égide da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

conforme alterada.  

 

Nesse sentido, a análise do instrumento ou contrato aplicável faz-se imprescindível, por exemplo, caso 

o mesmo ativo financeiro seja objeto de alienação fiduciária por meio de dois diferentes contratos e 

para dois distintos credores, hipótese em que caberá a verificação, pelas partes competentes, se os 

requisitos exigidos pelo artigo 1.362 do Código Civil foram devidamente observados, além de uma 

análise de anterioridade, ou seja, a verificação acerca de qual instrumento ou contrato de alienação 

fiduciária tem precedência e, por conseguinte, deverá ser considerado válido. 

 



 

 

Considerando todo o exposto, segue proposta de redação para o atual inciso IV, a ser renumerado 

como inciso V, § 1º-A, do art. 3º: 

 

IV – o regime e a forma de disponibilização imediata, por meio eletrônico, de informações 

armazenadas sobre as operações os ônus e gravames, inclusive no que tange à prestação 

de informações e à emissão de certidões e de cópia do contrato ou instrumento, sempre 

que existente. 

 

5) Tratamento operacional nas situações de execução dos direitos decorrentes de ônus e 

gravame 

 

Sugerimos a inclusão de mais um inciso no § 1º-A do art. 3º do RA à Circular 3.743 para deixar clara a 

necessidade de o regulamento do sistema que realizar as atividades de registro prever 

obrigatoriamente o procedimento operacional aplicável às situações de execução dos direitos 

decorrentes do ônus ou gravame. A execução desses direitos pode não ocorrer nos ambientes 

administrados pela entidade registradora e esse é um evento relevante no histórico do ativo 

financeiro, objeto de registro, tanto para as partes envolvidas quanto para terceiros eventualmente 

interessados.  

 

Desta forma, entendemos que a previsão, em regulamento, do tratamento operacional seria um 

importante fator de segurança jurídica para aqueles eventualmente impactados pela execução dos 

direitos decorrentes dos ônus e gravames. 

 

Assim, apresentamos a seguinte redação como proposta de um novo inciso, de número VI, no § 1º-A 

do art. 3º:  

 

I, II, III e IV (...) 

 



 

 

VI – o tratamento operacional aplicável às situações de execução dos direitos decorrentes 

do ônus ou gravames. 

 

 

6) Prazo das alterações nos dispositivos do regulamento 

 

Em relação ao § 2º, art. 3º, do RA à Circular 3.743, gostaríamos de confirmar se nosso entendimento 

está correto no que diz respeito ao prazo mencionado nesse dispositivo.  

 

Entendemos que o prazo de 30 dias, estabelecido no referido parágrafo, (i) seria aplicável ao BC e à 

entidade registradora e (ii) teria sido estabelecido com o objetivo de dirimir dúvida existente sobre o 

momento em que as alterações realizadas nos regulamentos da entidade registradora passariam a ter 

validade, quando não há manifestação expressa pelo BC.  

 

Se confirmado esse entendimento, solicitamos que os prazos entre a central depositária e as 

entidades registradoras e seus participantes sejam previstos em seus regulamentos, de modo que 

possam ser negociados diretamente entre eles, como já ocorre atualmente.  

 

Caso o entendimento anterior seja o mesmo desta autarquia, entendemos, tendo em vista o exposto, 

não haver necessidade de propor alteração à redação do § 2º do art. 3º.  

 

7) Conciliação diária no depositário central 

 

Solicitamos alteração da redação do caput, bem como do inciso II, parágrafo único, do art. 6º do RA à 

Circular 3.743, conforme segue. 

 

Referente ao art. 6º, caput, sugerimos a substituição da expressão “do participante que levou o ativo 

financeiro a depósito centralizado” para “dos participantes relevantes”, a fim de abarcar, além do 



 

 

participante que levou o ativo financeiro a depósito centralizado, outro participante, como o 

custodiante/participante que realizou o registro do ônus e gravames junto à depositária central e, 

como tal, deverá realizar a conciliação.  

 

Segue a proposta de alteração do caput do art.6º: 

 

Art. 6º – O depositário central deve adotar procedimentos de conciliação diária para que o 

total de ativos financeiros depositados reflita fielmente as informações mantidas nos 

controles dos participantes que levou o ativo financeiro a depósito centralizado relevantes. 

 

No que diz respeito ao inciso II, parágrafo único, do art.6º, sugerimos alterações com o objetivo de 

prever duas situações de conciliação:  

 

(i) O participante conhece a quantidade e os tipos dos ativos financeiros que levou a depósito 

centralizado; e 

(ii) O ativo financeiro, que foi levado a depósito, foi gravado por um terceiro, neste caso seria 

o participante/custodiante quem conseguiria fazer a conciliação, visto que o participante 

que levou o ativo financeiro a depósito não necessariamente possui a informação relativa 

ao ônus e gravames. 

 

Essa proposta está alinhada com conciliações realizadas atualmente com as ações de companhia 

aberta, que são realizadas (i) pelo emissor/escriturador para as ações do(s) controlador(es), as quais 

permanecem sob o controle do banco escriturador contratado pelo emissor; e (ii) pelo custodiante 

das ações depositadas para as ações mantidas no freefloat. 

 

Assim, segue proposta de alteração de redação do inciso II, parágrafo único, do art. 6º: 

 



 

 

II – abranger, no mínimo, informações sobre (i) quantidade e tipos de ativos financeiros, 

quando realizada junto ao participante que os levou a depósito centralizado; ou (ii) bem 

como sobre ônus e gravames eventualmente constituídos, quando realizado junto ao 

custodiante. (NR) 

 

8) Conciliação na entidade registradora 

 

Sugerimos a substituição da expressão “mensal” para “em periodicidade mínima mensal” no caput do 

art. 12 do RA à Circular 3.743, tendo em vista que esse procedimento já é previsto em outros 

normativos e seria desejável que a conciliação se dê no mínimo mensalmente, embora existam 

participantes que realizam a conciliação com uma frequência maior. 

Adicionalmente a essa conciliação realizada com o participante que levou o ativo financeiro a registro, 

também é desejável que nas hipóteses em que não seja obrigatório o depósito do ativo financeiro 

para transferência de custódia (o art. 4º da Resolução 4.593 prevê a obrigação de depósito apenas 

para os ativos financeiros do art. 2º, I, “a” da mesma resolução) a entidade registradora adote 

procedimentos de conciliação diária com o custodiante do investidor.  

Neste sentido, propomos renumerar o parágrafo único para § 1º no mesmo artigo, devido à sugestão 

de inclusão de um § 2º, e alteração de redação do caput do art. 12, da seguinte forma: 

Art. 12. A entidade registradora deve adotar procedimentos de conciliação, em 

periodicidade mínima mensal, das informações dos ativos financeiros registrados com 

relação às informações mantidas pelo participante que levou o ativo financeiro a registro. 

 

Parágrafo único § 1º - 

 

§ 2º – Nas hipóteses em que a regulamentação não prevê o depósito obrigatório para a 

transferência de custódia, a entidade registradora deve adotar procedimentos de 

conciliação com o custodiante contratado pelo investidor, em periodicidade diária. 



 

 

 

 

 

9) Ônus e gravames sobre ativos financeiros registrados 

 

No que diz respeito ao caput do art. 15-A do RA à Circular 3.743, sugerimos a inclusão das expressões 

“prorrogação, retificação, cancelamento e extinção” com o objetivo de abranger não só os atos de 

constituição de ônus e gravames, mas também os atos de prorrogação, retificação, cancelamento e 

extinção relativos aos ônus e gravames.  

 

Sugerimos, também, a substituição da expressão “pela” por “na” de modo a identificar o local onde 

os gravames são realizados, qual seja, a própria entidade registradora.  

 

Referente ao pedido de inclusão da expressão “na qual os ativos financeiros estejam registrados”, na 

mesma linha do previsto acima, tal proposta tem como objetivo clarificar que os ônus e gravames 

devem ocorrer, necessariamente, onde os ativos financeiros estejam registrados, ou seja, na entidade 

registradora. 

 

Dessa forma, segue proposta de redação do caput do art. 15-A: 

 

Art. 15-A – A constituição, a prorrogação, a retificação, o cancelamento e a extinção 

de ônus e gravames sobre ativos financeiros registrados somente podem ser 

realizadas pela na entidade registradora, na qual os ativos financeiros estejam 

registrados, que deve adotar procedimentos voltados a: 

 

10) Exercício do direito de sequela 

 



 

 

Referente ao inciso II, art. 15-A, do RA à Circular 3.743, sugerimos a substituição da expressão 

“credores garantidos” para “beneficiários de ônus e gravames”, visto que outras relações jurídicas, 

que não necessariamente de crédito, podem dar causa à constituição de ônus e gravames, como, por 

exemplo, direitos de uso ou usufruto.   

 

Assim, segue proposta de alteração de redação do inciso II, art. 15-A, da seguinte forma: 

II – gerar as informações necessárias para o exercício do direito de sequela pelos 

credores garantidos, beneficiários de ônus e gravames, inclusive outras entidades 

operadoras de infraestruturas do mercado financeiro; 

 

11) Acesso às informações sobre ônus e gravames 

 

Sugerimos a alteração da redação do inciso III do art. 15-A, tendo em vista que a entidade registradora 

deve dar publicidade a terceiros interessados sobre os direitos e as obrigações que recaem sobre o 

ativo financeiro registrado, objeto de ônus e gravames, a qualquer momento e sempre que for 

solicitado. A disponibilização imediata e, preferencialmente, por meio eletrônico de certidão é 

importante para dar publicidade ao gravame e evitar que sejam constituídos outros gravames por 

terceiros de boa-fé sobre o mesmo ativo registrado.  

 

Sendo assim, segue sugestão de redação do inciso III, art. 15-A: 

 

III – controlar o acesso às informações de ônus e gravames constituídos no âmbito 

da entidade, observado o disposto na legislação aplicável, permitindo, inclusive, a 

emissão imediata e, preferencialmente, por meio eletrônico de certidão em favor 

dos eventuais interessados. 

 

12) Informações disponibilizadas pela entidade registradora 

 



 

 

Sugerimos a inclusão de um § 2º no art. 15-A do RA à Circular 3.743, com consequente alteração do 

parágrafo único para 1º, com o intuito de clarificar a importância de a entidade registradora 

disponibilizar o tratamento que será dado aos rendimentos dos ativos financeiros objeto de ônus e 

gravames, inclusive para que terceiros possam ter acesso a esta informação. 

 

Assim, sugerimos a seguinte redação para o § 2º no art. 15-A: 

 

Parágrafo único § 1º - 

 

§ 2º – Dentre as informações disponibilizadas pela entidade registradora, deverá 

constar o tratamento a ser dado aos rendimentos dos ativos financeiros objetos de 

ônus e gravame. 

 

13) Momento da constituição do ônus e gravames 

 

No que diz respeito ao art. 15-B do RA à Circular 3.743, sugerimos ajustes na redação do caput para 

que fique claro o momento em que a entidade registradora considerará como constituído o gravame. 

A nosso ver, as alterações promovidas no art. 26 da Lei 12.810/13 não alteraram o regime jurídico 

aplicável à constituição dos direitos reais de garantia e uso (ônus e gravames), mas estabeleceram o 

ambiente no qual o registro relativo a tais direitos seria realizado. Com efeito, o caput do art. 26 da 

Lei 12.810/13 limita-se a determinar que a constituição do ônus e gravame será realizada “nas 

entidades registradoras ou nos depositários centrais em que os ativos financeiros e valores mobiliários 

estejam registrados ou depositados”, mas não esclarece como, ou quais os procedimentos para que 

ele se aperfeiçoe.  

 

A rigor, trata-se de aprimoramento efetuado pelo legislador, pois respeitou as peculiaridades de cada 

gravame e dos requisitos para a sua constituição adequada, que não necessariamente dependerá de 

“registro de instrumento”, como exigia o revogado art. 63-A da Lei 10.931/04. 



 

 

 

Destarte, preservadas as peculiaridades de cada ônus ou gravame1, para os casos em que a lei preveja 

a necessidade de registro de instrumento2, e ante a revogação do art. 63-A da Lei 10.931/043, parece-

nos que a definição por parte das entidades registradoras contribuirá para trazer segurança jurídica 

às partes.  

 

Há de se ressaltar, ainda, o entendimento da ANBIMA a respeito dos efeitos jurídicos da “constituição 

de gravames e ônus”, de que trata a nova redação do art. 26 da Lei 12.810/13.  

 

Consideramos que, em linhas gerais – e em particular na constituição de gravames sobre bens 

fungíveis, no âmbito do mercado de capitais –, constituir um gravame perante as entidades de registro 

ou perante o depositário central deve ser entendido como o ato pelo qual se atribui eficácia erga 

omnes ao gravame, sendo certo que o negócio jurídico de garantia se reputaria aperfeiçoado entre 

as partes anteriormente. Apenas nas hipóteses em que a lei aplicável expressamente exigir o registro 

como elemento constituidor do gravame – caso, por exemplo, da propriedade fiduciária sobre bens 

infungíveis, disciplinada pelo art. 1.361, § 1º, do Código Civil – é que o registro teria o condão de atuar 

no plano da existência do gravame. Nesse sentido, há vários precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça que reconhecem que “a constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária 

de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, 

afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes”, sendo certo que “consecução 

                                                           
1Nesse sentido, inclusive, o § 3º do art. 26 da Lei 12.810/13: “§ 3º Nas hipóteses em que a lei exigir instrumento ou disposição contratual 

específica para a constituição de gravames e ônus, deverá o instrumento ser registrado na entidade registradora ou no depositário 
central, para os fins previstos no caput deste artigo”. 
2 Conferir, a propósito, a propriedade fiduciária (CC, art. 1.361, § 1º: “Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, 
celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, 
ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”) e o 
penhor de direitos (CC, art. 1.452: “Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular, registrado no Registro 
de Títulos e Documentos”). 
3 Este dispositivo era expresso ao determinar que a constituição do ônus ou gravame ocorria “mediante o registro do respectivo 
instrumento”. 



 

 

do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando muito, para 

produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade”.4 

 

Com base no entendimento jurisprudencial acima, algumas instituições financeiras optam por não 

registrar o instrumento constitutivo do ônus ou gravame em determinadas circunstâncias, ao 

considerar risco de crédito do cliente, questões operacionais e custo aplicável ao registro do 

instrumento. Assim, considerando referida análise de risco realizada pelas instituições financeiras em 

suas respectivas operações, cumpre-nos ressaltar nossa preferência em não constar de norma infra-

legal a obrigatoriedade de registro de todos e quaisquer instrumentos constitutivos de ônus ou 

gravames, de modo que as instituições financeiras continuem com a prática existente hoje, adotada 

em vista da análise de risco aplicável, sempre determinada de maneira consistente com a boa prática 

bancária. 

 

Diante da disparidade de tratamento encontrada na legislação aplicável aos diferentes gravames, 

entende a ANBIMA que a obrigatoriedade de as entidades de registro preverem em regulamento os 

procedimentos para constituição do ônus ou gravame seria uma medida que contribuiria para os 

participantes e usuários formalizarem seus direitos reais da forma mais adequada e juridicamente 

hígida. 

 

Assim, considerando o exposto, segue proposta de redação do caput do art. 15-B: 

 

Art. 15-B. Constitui-se o ônus ou gravame na forma prevista em lei e, sempre que 

requerido o registro do instrumento, este será considerado realizado na data e hora 

do pedido do pelo registro na entidade registradora na qual os ativos financeiros 

estejam registrados, de acordo com o procedimento descrito em seus regulamentos. 

 

                                                           
4Cfr. o REsp 1412529/SP, rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17 de dezembro de 
2015, grifamos. No mesmo sentido, o REsp1.592.647/SP. 



 

 

 

 

14) Instrução do ônus e gravame 

 

Sugerimos a alteração da numeração do parágrafo único para § 1º, art. 15-B, do RA à Circular 3.743, 

bem como a substituição da expressão “promovido” por “instruído” para clarificar que é o participante 

quem instrui, e a entidade registradora é quem promove o registro: 

 

Parágrafo único § 1º – O registro de que trata o caput deve ser promovido 

instruído por participante da entidade registradora: 

 

Relativamente ao inciso I do atual parágrafo único, de acordo com nossa proposta este seria 

renumerado para § 1º do art. 15-B. Conforme indicado, sugerimos a inclusão da expressão 

“beneficiário do ônus e gravame”, a fim de abarcar, inclusive, a situação na qual o participante é o 

beneficiário do ônus e gravame e tem interesse em constituí-lo para que este tenha efeito perante 

terceiros (erga omnes). 

 

Neste sentido, segue proposta para alteração do inciso I: 

 

I – em nome próprio, caso seja o titular do ativo financeiro registrado, ou o 

beneficiário do ônus e gravames; ou 

 

Quanto ao inciso II do mesmo parágrafo, art. 15-B, sugerimos a inclusão da expressão “ou do 

beneficiário do ônus e gravames, se contratado para tanto”, visto que há possibilidade de o 

participante da entidade registradora ser nomeado contratualmente pelo beneficiário dos ônus e 

gravames. 

 

Desta forma, segue a proposta de alteração de redação do inciso II:  



 

 

 

II – em nome do titular do ativo financeiro registrado ou do beneficiário dos ônus e 

gravames, se contratado para tanto. 

 

15) Responsabilidade da entidade registradora 

 

Ainda no art. 15-B, sugerimos a inclusão de um § 2º com a consequente alteração do parágrafo único 

para § 1º, a fim de dispor que a entidade registradora deverá dar informação no que se refere à 

existência ou não de constituição de ônus e gravames mediante requerimento, possibilitando que um 

terceiro possa obter tais informações, bem como disponibilizar cópia do contrato ou instrumento, 

quando existente. Tal disponibilização faz-se necessária para atender ao princípio da publicidade 

requerida para produzir efeito perante terceiros. 

 

Diante disso, segue proposta de redação do novo § 2º, art. 15-B: 

 

Parágrafo único § 1º 

   

§ 2º – Caberá à entidade registradora apresentar, mediante requerimento, a 

existência da constituição de ônus e gravames, sobre o ativo, universalidade ou 

titular referido pelo solicitante, e disponibilizar cópia do contrato ou instrumento, 

quando existente. 

 

 

16) Notificação pela entidade registradora 

 

Sugerimos excluir a parte final do caput do art. 15-C do RA à Circular 3.743, qual seja, a expressão 

“para que sejam realizados os procedimentos necessários à sua averbação”. Isso porque a 

“averbação” é procedimento próprio de registros públicos, disciplinados pela Lei 6.015/73, e está 



 

 

relacionada à manutenção de livros necessários à escrituração dos atos objetos de registro em 

cartório. Considerando que entidades de registro e depositários centrais atuam com ativos 

desmaterializados, bem como que em geral os procedimentos e atividades são realizados de forma 

eletrônica, entendemos que a menção à “averbação” pode gerar interpretações equivocadas pelas 

entidades de registro e por seus participantes quanto às medidas a serem tomadas em relação ao 

procedimento de notificação tratado no art. 15-C. Assim, parece-nos que a supressão do trecho, ao 

mesmo tempo que eliminará possíveis dúvidas, não irá desonerar o participante que detém o controle 

da titularidade do ativo de adotar as medidas necessárias a partir da ciência da constituição do ônus 

e gravame. 

 

Sendo assim, segue proposta de alteração de redação do caput do art.15-C: 

 

Art. 15-C. A entidade registradora deve notificar o participante que detém o controle da 

titularidade do ativo financeiro da constituição do ônus ou gravame, caso esse não 

tenha sido o responsável pelo registro de que trata o art.15-B. ,para que sejam 

realizados os procedimentos necessários à sua averbação. 

 

 

17) Comunicação de inconsistências pela entidade registradora 

 

Quanto ao § 2º, art. 15-C, do RA à Circular 3.743, não nos parece que, no âmbito das atividades e 

competências atribuídas pela regulamentação em vigor aos sistemas de registro, caber-lhes-ia 

apontar “irregularidades”, ou mesmo a existência de “vício”. Considerando que os sistemas de 

registro atuam como repositório de informações, não lhes compete avaliar, dispor ou mesmo 

declarar a existência de irregularidades ou vícios, sobretudo tendo em consideração que os 

negócios jurídicos levados a registro são efetuados fora dos ambientes administrados por essas 

instituições.  

 



 

 

Propõe-se a alteração da expressão “irregularidades” para “inconsistências” e exclusão da menção 

a “vícios”, bem como o cotejo com os registros da entidade registradora, para que os participantes 

que levaram o ônus e gravame a registro avaliem, ou consultem as partes interessadas, se de fato 

haveria alguma providência a ser tomada. Quanto às demais exclusões, as motivações encontram-

se comentadas anteriormente. 

 

Neste sentido, sugerimos a seguinte alteração de redação do § 2º, art. 15-C:  

 

§ 2º Caso sejam identificadas irregularidades inconsistências entre os controles do na 

averbação do ônus ou gravames pelo participante que detém o controle da titularidade 

do ativo financeiro, os registros da entidade registradora em relação aos ônus e 

gravames registrados, a entidade registradora deve comunicar imediatamente ao 

titular do ativo financeiro e ao credor garantido beneficiário do ônus ou gravame, ou 

seus representantes, sobre a existência do vício para que adotem as medidas que 

entenderem cabíveis. (NR) 

 

18) Prazos para adaptação 

 

Com relação ao art. 3º da minuta da Circular, não iremos propor sugestão de alteração com relação à 

entrada em vigor da norma, mas solicitamos que sejam concedidos, no mínimo 6 meses, para que as 

instituições financeiras desenvolvam seus sistemas, a partir da data de disponibilização, pela entidade 

registradora, dos layouts e regulamentos. Importante que este período respeite um prazo mínimo de 

3 meses, a partir da disponibilização do ambiente de homologação para cada ativo financeiro. 

 

19) Ponto adicional - importância da interoperabilidade  

 

Aproveitando a oportunidade, gostaríamos de ressaltar a importância da interoperabilidade para 

assegurar a possibilidade de migração de ativos financeiros entre as entidades registradoras e/ou os 



 

 

depositários centrais. A nosso ver, seria ideal que houvesse certa harmonização nos procedimentos 

para constituição de gravames sobre ativos financeiros ou valores mobiliários nas entidades 

registradoras ou nos depositários centrais, conforme o caso, visando evitar possíveis arbitragens, 

conforme mencionamos no estudo técnico enviado a esta autarquia em dezembro de 2015. 

 

 

Permanecemos à disposição desta autarquia para esclarecimentos e para nos aprofundarmos em 

qualquer item aqui tratado. Aproveitamos mais uma vez para agradecer a oportunidade de contribuir 

para os processos de consulta pública do BC e renovamos os nossos votos de elevada estima e 

consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

ORIGINAL ASSINADO POR 

 

Eric Altafim 
Presidente do Comitê de Produtos de 

Tesouraria da ANBIMA 

 

Aline Ferreira 
Coordenadora do Grupo de Trabalho  

Ônus e Gravames  
 

 


