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DEFINIÇÕES, ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES 

Para o melhor entendimento e intepretação deste Manual Operacional, os termos que aqui 
constam em letras maiúsculas foram definidos no “Glossário do Sistema de Registro Operado 
pela TAG Tecnologia para o Sistema Financeiro S.A.”. 

CAPÍTULO I – OBJETIVO 

Este Manual Operacional define e detalha os processos para que os Participantes operem junto 
à Registradora por meio do “Sistema de Registro da TAG IMF”. 

A existência de um repositório de transações para Registro de Ativos Financeiros e Averbação 
de Operações traz eficiência e benefícios a todos os agentes de mercado, democratizando o 
acesso às informações, facilitando a supervisão de Operações relacionadas a esses Ativos 
Financeiros, padronizando dados, procedimentos e a comunicação entre as partes interessadas. 

CAPÍTULO II – DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Documentos que se relacionam com este Manual Operacional e que o Participante deve ter 
conhecimento: 

• Declaração de Capacidade Operacional e Adesão; 

• Regulamento; 

• Manual de Entrada de Participante; 

• Manual de Segurança da Informação; e 

• Plano de Homologação. 

CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Seção 1 – Critérios de acesso 

Os critérios de acesso à Registradora encontram-se definidos no “CAPÍTULO II – CRITÉRIOS DE 
ACESSO À REGISTRADORA” do Regulamento. 

Seção 2 – Funcionalidades 

A Registradora possui as funcionalidades abaixo listadas, as quais serão descritas ao longo deste 
Manual Operacional, e cujos fluxogramas detalhados encontram-se no “ANEXO I – FLUXOS 
OPERACIONAIS DETALHADOS” deste Manual Operacional: 

• Cadastro de Participantes; 

• Atualização de Cadastro de Participantes; 
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• Registro de Ativos Financeiros; 

• Averbação de Ônus e Gravames; 

• Averbação de Alteração de Titularidade; 

• Averbação de Antecipação Pós-Contratada; 

• Atualização de Ativo Financeiro; 

• Atualização de Averbação de Ônus e Gravames; 

• Atualização de Averbação de Alteração de Titularidade; 

• Consulta; 

• Envio de Opt-in; 

• Envio de Opt-out; 

• Emissão de Certidão de Ônus e Gravames; 

• Portabilidade; 

• Conciliação; 

• Operações Fora do Padrão; 

• Fiscalização; e 

• Contestação. 

As funcionalidades listadas acima serão oferecidas pela Registradora tão somente em relação a 
Ativos Financeiros de responsabilidade de Credenciadoras ou Subcredenciadoras que sejam 
operacionalmente ativas com a Registradora ou com outra entidade registradora signatária da 
Convenção. 

CAPÍTULO IV – AMBIENTE TECNOLÓGICO DA REGISTRADORA 

Os Participantes devem efetuar a inclusão das informações referentes aos processos 
operacionais constantes do “CAPÍTULO VI – PROCESSOS OPERACIONAIS” deste Manual 
Operacional, bem como referentes à “Seção 1 – Conciliação” do “CAPÍTULO VIII – PROCESSOS 
DE SUPERVISÃO” deste Manual Operacional, via requisição em API HTTPS utilizando protocolo 
seguro, com contrato de dados definidos pela Registradora, seguindo as boas práticas de 
autenticação e permissionamento. 
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Os detalhes técnicos de acesso para troca de informações entre a Registradora e os 
Participantes, os quais observam, inclusive, as regras e procedimentos de interoperabilidade 
entre registradoras dispostos na Convenção, estão contidos na documentação de integração da 
Registradora, que deve ser acessada por meio do link https://docs.taginfraestrutura.com.br/. 
Para acesso especificamente ao Plano de Homologação, basta acessar o referido link e clicar, no 
topo da página, em “Guias” e, em seguida, do lado esquerdo da página, nos menus abaixo de 
“Plano de Homologação”. 

CAPÍTULO V – CADASTRO DE PARTICIPANTES 

Todas as instituições interessadas em aderir à Registradora devem cumprir com o disposto no 
Regulamento e seguir os procedimentos definidos neste “CAPÍTULO V – CADASTRO DE 
PARTICIPANTES”. 

Além de sua classificação usual de Participante, alguns Participantes podem tomar a classificação 
específica de Credenciadoras, Subcredenciadoras ou Participantes Favorecidos. Uma 
Credenciadora ou Subcredenciadora será denominada Participante Favorecido nas ocasiões em 
que atuar junto à Registradora na condição de beneficiária de uma Operação objeto de uma 
Averbação de Alteração de Titularidade, Averbação de Ônus e Gravames e/ou das respectivas 
Atualizações de Averbação. 

Seção 1 – Solicitação de Cadastro de Participante 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Demonstração de interesse. Instituição interessada envia correspondência 
eletrônica para a Registradora formalizando 
intenção de aderir à Registradora. 

2 Registradora analisa solicitação da 
instituição interessada. 

Registradora analisa cumprimento dos critérios 
de acesso, com base nas informações enviadas 
pela instituição interessada. 

Caso cumpridos os critérios de acesso, 
Registradora envia: Manual de Entrada de 
Participante, Regulamento, Manual Operacional 
e Formulário de Contratação. 

Se for do interesse do Participante, previamente 
à assinatura do Formulário de Contratação 
poderá ser assinado um Memorando de 
Entendimentos exclusivamente para a 
homologação do Participante junto à 
Registradora, para, em ambiente de testes, 

https://docs.taginfraestrutura.com.br/
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avaliarem a sua infraestrutura para que a 
instituição interessada esteja apta a se tornar 
um Participante. 

3 Solicitação de adesão. Instituição interessada envia Memorando de 
Entendimentos ou Formulário de Contratação, 
conforme o caso, preenchido e assinado por 
seus representantes legais. 

4 Envio de Plano de Homologação. Registradora envia o Plano de Homologação e a 
minuta da Declaração de Capacidade 
Operacional e Adesão para instituição 
interessada. 

5 Homologação. Instituição realiza testes de infraestrutura e de 
cenários para homologação junto à 
Registradora, conforme Plano de Homologação. 

6 Envio de Declaração de 
Capacidade Operacional e Adesão 
e finalização do Cadastro. 

Após conclusão da homologação, caso a 
instituição interessada ainda não tenha 
assinado o Formulário de Contratação, este 
deverá ser enviado assinado por seus 
representantes legais, conforme Passo 3. 

Adicionalmente, instituição interessada envia 
Declaração de Capacidade Operacional e 
Adesão assinada por seus representantes 
legais, indicando que está apta a aderir ao 
sistema, em ambiente de produção. 

Registradora passa a reconhecer a instituição 
como Participante. 

7 Produção. Participante agenda e inicia entrada em 
produção. 

 

Passo 1 – Demonstração de interesse: 

Para dar início ao processo de adesão, um representante da instituição interessada em aderir à 
Registradora deverá formalizar essa intenção junto à Registradora, através do envio de 
correspondência eletrônica. 
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Passo 2 – Registradora analisa solicitação da instituição interessada: 

a) Após o recebimento de correspondência eletrônica da instituição interessada manifestando a 
intenção de se tornar Participante, Registradora analisa as informações enviadas e verifica 
cumprimento dos critérios de acesso, conforme definido no “CAPÍTULO II – CRITÉRIOS DE 
ACESSO À REGISTRADORA” do Regulamento, e consistência de dados cadastrais da instituição 
interessada. 

b) Caso seja elegível, Registradora retorna confirmação à instituição interessada e envia Manual de 
Entrada de Participante, Regulamento, Manual Operacional e Formulário de Contratação. 

c) Se for do interesse do Participante, previamente à assinatura do Formulário de Contratação 
poderá ser assinado um Memorando de Entendimentos exclusivamente para a homologação do 
Participante junto à Registradora, para, em ambiente de testes, avaliarem a sua infraestrutura 
para que a instituição interessada esteja apta a se tornar um Participante. 

Passo 3 – Solicitação de adesão: 

a) Instituição interessada envia Memorando de Entendimentos ou Formulário de Contratação, 
conforme o caso, preenchido e assinado por seus representantes legais, indicando concordância 
com documentos recebidos no “Passo 2– Registradora analisa solicitação da instituição 
interessada” desta ”Seção 1 – Solicitação de Cadastro de Participante”. 

b) Registradora analisa informações recebidas da instituição, tais como CNPJ, endereço e razão 
social. A exemplo de validações efetuadas, não serão aceitos cadastros de CNPJ com status 
diferente de ativo. 

c) Se a instituição interessada contratar Participante Integrador para atuar em seu nome, este 
deverá ser informado no Formulário de Contratação, o qual deverá ser assinado conjuntamente 
pela instituição interessada e o respectivo Participante Integrador. 

d) Na situação indicada no item “b)” deste “Passo 3 – Solicitação de adesão”, as menções à 
“instituição interessada” nos Passos seguintes desta “Seção 1 – Solicitação de Cadastro de 
Participante”, quando se tratar de obrigações sistêmicas, deverão ser lidas como menções ao 
“Participante Integrador” contratado pela instituição interessada. 

Passo 4 – Envio de Plano de Homologação: 

a) Após recebimento do Formulário de Contratação preenchido e assinado, Registradora envia o 
Plano de Homologação e a minuta da Declaração de Capacidade Operacional e Adesão à 
instituição interessada. 

Passo 5 – Homologação: 

a) As instituições interessadas em aderir à Registradora devem realizar uma série de testes de 
infraestrutura e de cenários para homologação junto à Registradora. Estes testes buscam 
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projetar o ambiente real de utilização do sistema operacional da Registradora, sendo um pré-
requisito no processo de Cadastro. 

b) Para que a instituição interessada esteja apta a operar na Registradora é obrigatória a aprovação 
em todas as etapas de homologação definidas no Plano de Homologação. 

c) A etapa de homologação é supervisionada pela equipe de suporte ao Participante da 
Registradora. 

Passo 6 – Envio de Declaração de Capacidade Operacional e Adesão e finalização do 
Cadastro: 

a) Após conclusão do “Passo 5 – Homologação” desta “Seção 1 – Solicitação de Cadastro de 
Participante”, caso a instituição interessada ainda não tenha assinado o Formulário de 
Contratação, este deverá ser enviado assinado por seus representantes legais, conforme “Passo 
3 – Solicitação de adesão” desta “Seção 1 – Solicitação de Cadastro de Participante”. 

b) Adicionalmente, a instituição interessada enviará Declaração de Capacidade Operacional e 
Adesão assinada por seus representantes legais conjuntamente com os representantes legais do 
Participante Integrador, quando contratado, indicando que está apta a aderir à Registradora em 
ambiente de produção. 

c) A assinatura da Declaração de Capacidade Operacional e Adesão formaliza que a instituição: 

i. Tem pleno conhecimento das regras de negócio definidas pela Registradora e que estão 
descritas no Regulamento; 

ii. Declara sua ciência e anuência aos termos e condições constantes nos Documentos 
Obrigatórios; 

iii. Tem conhecimento de todos os processos operacionais do sistema da Registradora 
descritos no Manual Operacional, e cumprirá todos os requisitos de segurança sob sua 
responsabilidade; e 

iv. Realizou e foi aprovada em todos os testes descritos no Plano de Homologação. 

d) Registradora passa a reconhecer a instituição interessada como Participante. 

Passo 7 – Produção: 

a) Participante agenda e realiza entrada em produção junto à Registradora. 

b) Registradora envia informações de ativação da conexão operacional do Participante às Bases 
Externas, no prazo estipulado na Convenção. 
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Seção 2 – Atualização de Cadastro de Participante 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Solicitação de atualização de 
Cadastro. 

Participante envia informações necessárias 
para atualização de Cadastro. 

2 Resposta de solicitação de 
atualização de Cadastro. 

Se não houver pendência de documentação ou 
reprovação na verificação de dados, 
Registradora atualiza dados do Participante. 

 

Passo 1 – Solicitação de atualização de Cadastro: 

a) O Participante envia solicitação de atualização de Cadastro, por meio do preenchimento e 
assinatura de novo Formulário de Contratação, com informações necessárias para que a 
Registradora realize a atualização. 

b) A Registradora recebe e analisa informações referentes à atualização de dados cadastrais. 

c) O Participante deverá realizar a atualização do seu Cadastro, dentre outros motivos, sempre que 
(i) contratar um Participante Integrador para passar a atuar em seu nome; (ii) realizar a troca 
de seu Participante Integrador anterior; ou (iii) rescindir o contrato com um Participante 
Integrador, para que passe a atuar em seu próprio nome. A realização de atualização de 
Cadastro do Participante por força do item “(iii)” está condicionada à realização do Passo 7 e 
seguintes da “Seção 1 – Solicitação de Cadastro de Participante” deste “CAPÍTULO V – 
CADASTRO DE PARTICIPANTES”, pelo Participante. 

Passo 2 – Resposta de solicitação de atualização de Cadastro: 

a) Após verificações, a Registradora envia resposta ao Participante para: 

i. informar a atualização de Cadastro do Participante; ou 

ii. solicitar a retificação das informações enviadas, ou o envio de novas informações, caso 
as informações disponibilizadas à Registradora sejam incompletas ou inconsistentes, 
sob pena da aplicação de penalidades, conforme disposto no “CAPÍTULO V – 
PENALIDADES” do Regulamento. 

b) As informações completas atualizadas do Participante poderão ser por ele solicitadas por meio 
do endereço eletrônico suporte@taginfraestrutura.com.br. 

mailto:suporte@taginfraestrutura.com.br
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CAPÍTULO VI – PROCESSOS OPERACIONAIS 

A seguir são descritos os fluxos operacionais dos processos, com o detalhamento do passo a 
passo das funcionalidades disponibilizadas pela Registradora, os quais deverão respeitar grade 
específica, definida no “CAPÍTULO XI – GRADE HORÁRIA DE PROCESSAMENTO” deste Manual 
Operacional. 

Seção 1 – Registro de Ativos Financeiros 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Solicitação de Registro de Ativos 
Financeiros. 

Credenciadora ou Subcredenciadora solicita 
Registro de Ativos Financeiros junto à 
Registradora. 

2 Validação. Registradora verifica solicitação de acordo com 
algoritmos próprios e lógicas internas de 
verificação, e realiza troca de informações com 
Bases Externas, quando aplicável, para fins de 
Validação. 

3 Resposta da Validação e Registro. Registradora retorna resultado da Validação 
para Credenciadora ou Subcredenciadora 
solicitante. 

Caso não haja inconsistência, os Ativos 
Financeiros serão objeto de Registro e passarão 
a estar disponíveis para Averbação junto à 
Registradora, devendo serem informadas as 
Bases Externas sobre o Registro de Ativos 
Financeiros de novos Detentores Originários de 
Ativos Financeiros, quando aplicável. 

Se houver inconsistências, as mesmas deverão 
ser informadas à Credenciadora ou 
Subcredenciadora solicitante e o Registro será 
rejeitado. 

 

Passo 1 – Solicitação de Registro de Ativos Financeiros: 

a) Credenciadora ou Subcredenciadora envia à Registradora as informações referentes ao Ativo 
Financeiro objeto de Registro. 
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b) As informações enviadas devem conter: 

i. CNPJ da Credenciadora ou Subcredenciadora solicitante do Registro; 

ii. Ativo(s) Financeiro(s) objeto de Registro: (1) CNPJ do Devedor Originário do 
Ativo Financeiro; (2) CNPJ ou CPF do Detentor Originário do Ativo Financeiro; 
(3) arranjo de pagamento (tabela SPB); e (4) data de liquidação do Ativo 
Financeiro prevista pelo arranjo de pagamento ou com os efeitos de operação 
de Antecipação Pré-Contratada; 

iii. Valor constituído total do(s) Ativo(s) Financeiro(s), em reais, ou seja, o valor 
total líquido a ser pago; 

iv. Valor constituído pré-contratado, se aplicável, em reais, ou seja, no caso de 
contratação de operação de Antecipação Pré-Contratada, conforme definido nas 
normas aplicáveis, o valor líquido a ser pago, com prazo inferior ao máximo do 
arranjo de pagamento; e 

v. Domicílio de pagamento, composto, pelas seguintes informações: (1) 
Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiros (ISPB); (2) tipo de conta, 
se conta bancária ou conta de pagamento); (3) agência e número da conta; e 
(4) CPF ou CNPJ do titular da conta. 

c) Será, ainda, facultado à Credenciadora ou Subcredenciadora, nos termos das normas aplicáveis, 
o envio de informações detalhadas sobre os recebíveis constituídos que compõe o Ativo 
Financeiro, por meio dos seguintes atributos: (i) CNPJ ou CPF do Usuário Final Recebedor; (ii) 
Credenciadora ou Subcredenciadora; (iii) arranjo de pagamento (tabela SPB); (iv) data de 
liquidação do Ativo Financeiro prevista arranjo de pagamento ou com os efeitos de operação de 
Antecipação Pré-Contratada; (v) data da transação comercial; e (vi) identificação da transação 
comercial. 

Passo 2 – Validação: 

Registradora recebe as informações e efetua a Validação com base em algoritmos próprios, 
lógicas internas e troca de informações com as Bases Externas, quando aplicável, de modo a 
verificar se há registro de outro Ativo Financeiro com as mesmas características, evitando 
multiplicidade de informações. 

Passo 3 – Resposta da Validação e Registro: 

a) Esta etapa consiste no retorno do resultado do processo de Validação dos Ativos Financeiros 
objeto de Registro à Credenciadora ou Subcredenciadora solicitante, quais sejam: 

i. Ativos Financeiros rejeitados: Caso as informações enviadas pela 
Credenciadora ou Subcredenciadora solicitante sejam inconsistentes ou 
insuficientes, ou ainda, sejam referentes a Ativos Financeiros duplicados, a 
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Registradora retornará à Credenciadora ou Subcredenciadora solicitante, 
informando que o Registro não foi realizado e apontando os motivos. A 
Credenciadora ou Subcredenciadora deverá, então, realizar um novo processo 
de solicitação de Registro, corrigindo a origem da inconsistência informada. 

ii. Ativos Financeiros registrados: Serão objeto de Registro os Ativos Financeiros 
que apresentarem dados consistentes com as lógicas de verificação interna da 
Registradora e com as informações trocadas com as Bases Externas, quando 
aplicável. A Registradora informará à Credenciadora ou Subcredenciadora 
solicitante que os Ativos Financeiros foram aprovados no processo de Validação 
e, portanto, foram objeto de Registro e estão disponíveis para Averbação de 
Operações. Adicionalmente, a Registradora enviará informações às Bases 
Externas sobre o Registro de Ativos Financeiros de novos Detentores Originários 
de Ativos Financeiros, quando aplicável. 

b) O retorno conterá, ainda, o identificador único do Ativo Financeiro, gerado pela Registradora no 
ato do Registro, caso o Ativo Financeiro seja objeto de Registro. 

Seção 2 – Averbação 

O Participante poderá solicitar vínculo de Operações a Ativos Financeiros, conforme processos 
de Averbação descritos nas seções abaixo. 

Será admitida a Averbação de Operações relativas a Ativos Financeiros constituídos ou não 
constituídos, conforme indicado no pedido de Averbação. 

Seção 2.1 – Averbação de Ônus e Gravames 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Solicitação de Averbação de Ônus 
e Gravames sobre Ativo(s) 
Financeiro(s). 

Participante Favorecido solicita Averbação de 
Ônus e Gravames sobre Ativo Financeiro 
através do apontamento, na Registradora, das 
regras definidas em instrumento contratual 
celebrado. 

2 Análise de solicitação de 
Averbação de Ônus e Gravames e 
envio de dados às Bases Externas, 
quando aplicável. 

Registradora verifica solicitação de acordo com 
algoritmos próprios e lógicas internas de 
verificação, e envia informações para Bases 
Externas, quando aplicável, para verificação da 
existência e disponibilidade de Ativos 
Financeiros nelas registrados. 
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Registradora confronta informações internas 
com as informações recebidas das Bases 
Externas, quando aplicável. 

Caso não haja inconsistências, Registradora 
efetua a Averbação de Ônus e Gravames, ou 
envia a ordem para a constituição de ônus e 
gravames em Ativos Financeiros registrados nas 
Bases Externas, quando aplicável. 

3 Retorno da solicitação de 
Averbação de Ônus e Gravames. 

Registradora retorna o resultado da solicitação 
ao Participante Favorecido e envia informações 
às Bases Externas, quando aplicável. 

 

Passo 1 – Solicitação de Averbação de Ônus e Gravames sobre Ativo(s) Financeiro(s): 

a) A solicitação de Averbação de Ônus e Gravames deverá ser realizada pelo Participante 
Favorecido através do apontamento na Registradora das regras definidas em instrumento 
contratual celebrado, observado o disposto no item “d)” deste “Passo 1 – Solicitação de 
Averbação de Ônus e Gravames sobre Ativo(s) Financeiro(s)”. As informações a serem 
imputadas junto à Registradora são compostas pelos elementos essenciais do instrumento 
contratual, quais sejam: 

i. CNPJ do Participante Favorecido; 

ii. CNPJ ou CPF do Detentor do Ativo Financeiro; 

iii. Código de identificação do instrumento contratual nos controles do Participante 
Favorecido ou, na hipótese do item “f)” deste “Passo 1 – Solicitação de 
Averbação de Ônus e Gravames sobre Ativo(s) Financeiro(s)”, número do 
processo judicial (numeração CNJ – Resolução CNJ nº 65 de 16/12/2008); 

iv. Regra de repartição que define o alcance do instrumento contratual em relação 
às Credenciadoras ou Subcredenciadoras, que poderá ser: (1) a determinação 
explícita de Credenciadoras ou Subcredenciadoras dos Ativos Financeiros, 
constituídos ou não, abrangidos pela Averbação de Ônus e Gravames; ou (2) a 
indicação de que a Averbação de Ônus e Gravames abrange todo o conjunto de 
Ativos Financeiros do Detentor do Ativo Financeiro, sem a indicação de 
Credenciadoras ou Subcredenciadoras específicas. Em qualquer dos casos, 
será: (a) considerada a aplicação dos efeitos devidos da Averbação de Ônus e 
Gravames, considerando o critério de valor definido, ou o critério de percentual, 
devendo o mesmo critério ser utilizado para toda a Averbação de Ônus e 
Gravames; e (b) aplicada a proporcionalidade entre os valores efetivamente 
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constituídos nas Credenciadoras ou Subcredenciadoras e atualizados nos 
respectivos Registros na Registradora ou nas Bases Externas, quando aplicável; 

v. Domicílio bancário, composto, pelas seguintes informações: (1) Identificador 
do Sistema de Pagamentos Brasileiros (ISPB); (2) tipo de conta, se conta 
bancária ou conta de pagamento); (3) agência e número da conta; e (4) CPF 
ou CNPJ do titular da conta; 

vi. Saldo devedor ou limite da operação garantida; 

vii. Valor de recebíveis constituídos a ser mantido permanentemente em garantia; 

viii. Data de assinatura do instrumento contratual; 

ix. Data de vencimento do instrumento contratual; 

x. Indicador da delegação à Registradora para efetuar a gestão dos ônus conforme 
a atualização do conjunto de recebíveis e/ou parâmetros do instrumento 
contratual; 

xi. Valor a onerar nos Ativos Financeiros, de acordo com o critério de 
comprometimento escolhido, o qual pode ser por valor definido ou percentual 
do Ativo Financeiro (regra de divisão); 

xii. Tipo de efeito, sendo que, para Averbação de Ônus e Gravames, deverá sempre 
ser escolhido o efeito “guarantee”; 

xiii. Tipo de ônus, para informar se a Averbação de Ônus e Gravames possui ou não 
natureza jurídica de cessão fiduciária; e 

xiv. Ativo(s) Financeiro(s) a ser(em) onerado(s): (1) CNPJ do Devedor Originário 
do Ativo Financeiro; (2) CNPJ ou CPF do Detentor Originário do Ativo Financeiro; 
(3) arranjo de pagamento (tabela SPB); e (4) data de liquidação do Ativo 
Financeiro prevista pelo arranjo de pagamento ou com os efeitos de operação 
de Antecipação Pré-Contratada. 

b) Na definição dos Ativos Financeiros a serem onerados, o Participante Favorecido poderá 
indicar, desde que consistente com o instrumento contratual: 

i. Para Detentor do Ativo Financeiro: (1) uma determinada pessoa física ou 
jurídica; ou no caso de pessoa jurídica, (1.1) do CNPJ completo; ou (1.2) 
apenas CNPJ raiz (correspondente às primeiras oito posições do CNPJ); ou (3) 
um grupo de pessoas físicas ou jurídicas (CPFs e CNPJs distintos). No caso 
(1.2), a definição dos efeitos da Averbação de Ônus e Gravames considerará 
todos os Ativos Financeiros de Detentores do Ativo Financeiro cujo CNPJ 
contenha o CNPJ raiz; 
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ii. Para Devedor Originário do Ativo Financeiro: (1) um determinado Devedor 
Originário do Ativo Financeiro; (2) um conjunto de Devedores Originários do 
Ativo Financeiro; ou (3) não indicar Devedores Originários do Ativo Financeiro 
específicos. No caso (3), a definição dos efeitos da Averbação de Ônus e 
Gravames considerará todos os Devedores Originários do Ativo Financeiro de 
Ativos Financeiros dos Detentores do Ativo Financeiro, aplicada a regra de 
repartição; 

iii. Para Detentor Originário do Ativo Financeiro: (1) uma determinada pessoa 
física ou jurídica ou, (1.1) no caso de pessoa jurídica, do CNPJ completo; ou 
(1.2) apenas CNPJ raiz (correspondente às primeiras oito posições do CNPJ); 
(2) um grupo de pessoas; ou (3) mesmo não especificar pessoa alguma. No 
caso (3), a definição dos efeitos de Averbação de Ônus e Gravames considerará 
todos os Detentores Originários do Ativo Financeiro que componham aqueles 
Ativos Financeiros do Detentor do Ativo Financeiro. No caso (1.2), a definição 
dos efeitos da Averbação de Ônus e Gravames considerará todos os Ativos 
Financeiros de Detentores Originários do Ativo Financeiro cujo CNPJ contenha 
o CNPJ raiz; 

iv. Para arranjo de pagamento: (1) um determinado arranjo de pagamento; (2) 
um conjunto de arranjos de pagamento; ou (3) não especificar arranjos de 
pagamento. No caso (3), a definição dos efeitos da Averbação de Ônus e 
Gravames considerará todos os arranjos de pagamento de Ativos Financeiros 
do Detentor do Ativo Financeiro; e 

v. Para data de liquidação: (1) uma determinada data; (2) um conjunto de datas; 
ou (3) um período que corresponderá a todas as datas nele compreendidas. 

c) Estarão disponíveis para serem objeto de constituição de ônus e gravames os Ativos 
Financeiros: (1) a constituir ou que tenham sido objeto de Registro junto à Registradora ou 
tenham sido registrados nas Bases Externas, quando aplicável, sendo que, neste último caso, a 
Registradora apenas enviará a ordem para que os ônus e gravames sejam constituídos sobre os 
Ativos Financeiros registrados nas Bases Externas; (2) que não estejam integralmente 
vinculados a Averbação(ões) de Ônus e Gravames, conforme regra de divisão estabelecida; e 
(3) que não tenham ainda atingido a sua data de liquidação. 

d) Caso a Averbação de Ônus e Gravames seja solicitada pela Credenciadora ou 
Subcredenciadora que detém o controle de titularidade dos Ativos Financeiros na condição de 
representante do Detentor do Ativo Financeiro, em conformidade com as normas aplicáveis, esta 
Averbação de Ônus e Gravames deverá restringir-se, tão somente, a Ativos Financeiros sob a 
responsabilidade da respectiva Credenciadora ou Subcredenciadora. 

e) Caso os ônus e gravames sejam constituídos sobre conjuntos ou universalidade de 
Ativos Financeiros, o Participante Favorecido deverá informar, no item “a)xiv” deste “Passo 1 – 
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Solicitação de Averbação de Ônus e Gravames sobre Ativo(s) Financeiro(s)”, todos os Ativos 
Financeiros que serão objeto de ônus e gravames. 

f) A Averbação de Ônus e Gravames comportará, também, o recebimento de ordens 
judiciais de penhora de Ativos Financeiros. Esta Averbação poderá ser realizada exclusivamente, 
por Credenciadoras ou Subcredenciadoras, mediante o envio das informações constantes do 
item “a)” deste “Passo 1 – Solicitação de Averbação de Ônus e Gravames sobre Ativo(s) 
Financeiro(s)” observado o seguinte: 

i. Para Detentor do Ativo Financeiro: (1) uma determinada pessoa física ou 
jurídica; ou no caso de pessoa jurídica, (1.1) do CNPJ completo; ou (1.2) 
apenas CNPJ raiz (correspondente às primeiras oito posições do CNPJ). No caso 
(1.2), a definição dos efeitos da Averbação de Ônus e Gravames considerará 
todos os Ativos Financeiros de Detentores do Ativo Financeiro cujo CNPJ 
contenha o CNPJ raiz; 

ii. Para Devedor Originário do Ativo Financeiro: um determinado Devedor 
Originário do Ativo Financeiro (a Credenciadora ou Subcredenciadora à qual foi 
endereçada a ordem judicial apenas poderá enviar à Registradora ordens que 
afetem Ativos Financeiros sob sua responsabilidade); 

iii. Para Detentor Originário do Ativo Financeiro: (1) uma determinada pessoa 
física ou jurídica ou (1.1) no caso de pessoa jurídica, do CNPJ completo; ou 
(1.2) apenas CNPJ raiz (correspondente às primeiras oito posições do CNPJ); 
(2) um grupo de pessoas; ou (3) mesmo não especificar pessoa alguma. No 
caso (3), a definição dos efeitos de Averbação de Ônus e Gravames considerará 
todos os Detentores Originários do Ativo Financeiro que componham aqueles 
Ativos Financeiros do Detentor do Ativo Financeiro. No caso (1.2), a definição 
dos efeitos da Averbação de Ônus e Gravames considerará todos os Ativos 
Financeiros de Detentores Originários do Ativo Financeiro cujo CNPJ contenha 
o CNPJ raiz; 

iv. Para arranjo de pagamento: (1) um determinado arranjo de pagamento; (2) 
um conjunto de arranjos de pagamento; ou (3) não especificar arranjos de 
pagamento. No caso (3), a definição dos efeitos da ordem judicial considerará 
todos os arranjos de pagamento de Ativos Financeiros do Detentor do Ativo 
Financeiro; e 

v. Para data de liquidação: (1) uma determinada data; (2) um conjunto de datas; 
ou (3) um período que corresponderá a todas as datas nele compreendidas. 

g) Os atos judiciais de constrição sobre Ativos Financeiros terão prioridade sobre os demais 
efeitos de Averbações, excetuadas as Averbações de Alteração de Titularidade ou cuja natureza 
jurídica seja de cessão fiduciária, respeitadas as regras de divisão. 
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h) Para fins de observância de eventuais privilégios ou preferências legais instituídas 
anteriormente, as ordens judiciais que não sejam atendidas pelas regras mencionadas nesta 
“Seção 2.1 – Averbação de Ônus e Gravames” deverão ser analisadas e tratadas conforme o 
caso. 

Passo 2 – Análise de solicitação de Averbação de Ônus e Gravames e envio de dados 
às Bases Externas, quando aplicável: 

a) A Registradora efetuará validações com base em algoritmos próprios e lógicas internas para 
verificação de consistência das informações recebidas. 

b) Registradora verifica internamente em sua base a existência e disponibilidade de Ativos 
Financeiros sobre os quais deverão ser constituídos os ônus e gravames. Caso os Ativos 
Financeiros não sejam objeto de Registro na Registradora, a Registradora enviará informações 
às Bases Externas para verificação da existência e disponibilidade de Ativos Financeiros nelas 
registrados. 

c) Após o recebimento de informações das Bases Externas, a Registradora as confronta com 
informações internas. 

d) Caso não haja inconsistências, a Registradora efetua a Averbação de Ônus e Gravames em sua 
base ou envia a ordem para a constituição de ônus e gravames em Ativos Financeiros registrados 
nas Bases Externas. 

Passo 3 – Retorno da solicitação de Averbação de Ônus e Gravames: 

a) A Registradora retornará ao Participante Favorecido, informando se a solicitação foi: 

i. Rejeitada: A Registradora notificará o Participante Favorecido sobre o motivo 
da rejeição apresentada durante a Averbação de Ônus e Gravames. O 
Participante Favorecido deverá, então, realizar um novo processo de solicitação 
de Averbação de Ônus e Gravames, corrigindo a origem da inconsistência 
informada; ou 

ii. Aprovada: A Registradora informará ao Participante Favorecido que foram 
constituídos, em seu favor, ônus e gravames sobre os Ativos Financeiros 
selecionados, na Registradora ou nas Bases Externas e enviará informações 
tratadas às Bases Externas, quando aplicável, na forma do quanto disposto na 
Convenção. Adicionalmente, em cumprimento às normas aplicáveis, notificará, 
via API, no dia da ocorrência da Averbação de Ônus e Gravames, a 
Credenciadora ou Subcredenciadora que detém o controle da titularidade do 
Ativo Financeiro. Caso sejam identificadas inconsistências pela Credenciadora 
ou Subcredenciadora, esta deverá realizar o procedimento de Contestação, 
conforme previsto no “CAPÍTULO IX – CONTESTAÇÃO” deste Manual 
Operacional, e, então, a Registradora comunicará o Participante Favorecido, 
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para que, em conjunto com a Credenciadora ou Subcredenciadora, adotem as 
medidas cabíveis. 

b) O retorno conterá, ainda, o identificador único da Operação, gerado pela Registradora no ato da 
Averbação de Ônus e Gravames, caso a solicitação seja aprovada. 

c) Os Ativos Financeiros objeto da Averbação de Ônus e Gravames estarão indisponíveis, no todo 
ou em parte, para vínculo a outra Averbação de Ônus e Gravames ou Averbação de Alteração 
de Titularidade, conforme proporção do Ativo Financeiro objeto da constituição de ônus e 
gravames de acordo com a regra de divisão adotada. 

d) A Averbação de Ônus e Gravames ficará ativa na base da Registradora: (1) até a data de 
vencimento do instrumento contratual, caso à Registradora tenha sido delegada a gestão dos 
ônus, conforme o disposto no item “a)x” do “Passo 1 – Solicitação de Averbação de Ônus e 
Gravames sobre Ativo(s) Financeiro(s)” desta “Seção 2.1 – Averbação de Ônus e Gravames”; 
ou (2) até que o Participante Favorecido solicite Atualização de Averbação de Ônus e Gravames, 
para fins de desconstituição de ônus e gravames ou para comunicação do vencimento antecipado 
das obrigações objeto de ônus e gravames, conforme descrito na “Seção 4.1 – Atualização de 
Averbação de Ônus e Gravames” deste “CAPÍTULO VI – PROCESSOS OPERACIONAIS”. 

e) A Registradora possui procedimentos para manutenção da rastreabilidade das informações e 
armazena o histórico de Averbação de Ônus e Gravames, para fins diversos, o que inclui a 
geração das informações necessárias para o exercício do direito de sequela pelos seus 
Participantes e a expedição de Certidão de Ônus e Gravames. 

Seção 2.2 – Averbação de Alteração de Titularidade 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Solicitação de Averbação de 
Alteração de Titularidade de 
Ativo(s) Financeiro(s). 

Participante Favorecido solicita Averbação de 
Alteração de Titularidade através do 
apontamento, na Registradora, das regras 
definidas em instrumento contratual celebrado. 

2 Análise de solicitação de 
Averbação de Alteração de 
Titularidade e envio de dados às 
Bases Externas, quando aplicável. 

Registradora verifica solicitação de acordo com 
algoritmos próprios e lógicas internas de 
verificação, e envia informações para Bases 
Externas, quando aplicável, para verificação da 
existência e disponibilidade de Ativos 
Financeiros nelas registrados. 
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Registradora confronta informações internas 
com as informações recebidas das Bases 
Externas, quando aplicável. 

Caso não haja inconsistências, Registradora 
efetua a Averbação de Alteração de 
Titularidade, ou envia a ordem para a alteração 
de titularidade de Ativos Financeiros registrados 
nas Bases Externas, quando aplicável. 

3 Retorno da solicitação de 
Averbação de Alteração de 
Titularidade. 

Registradora retorna o resultado da solicitação 
ao Participante Favorecido e envia informações 
às Bases Externas, quando aplicável. 

 

Passo 1 – Solicitação de Averbação de Alteração de Titularidade de Ativo(s) 
Financeiro(s): 

a) A solicitação de Averbação de Alteração de Titularidade deverá ser realizada pelo 
Participante Favorecido no mesmo dia em houver sido celebrado instrumento contratual para 
alteração de titularidade de Ativo Financeiro, através do apontamento, na Registradora, das 
regras definidas em instrumento contratual celebrado. As informações a serem imputadas junto 
à Registradora são compostas pelos elementos essenciais do instrumento contratual, quais 
sejam: 

i. CNPJ do Participante Favorecido; 

ii. CNPJ ou CPF do Detentor do Ativo Financeiro; 

iii. Código de identificação do instrumento contratual nos controles do Participante 
Favorecido; 

iv. Regra de repartição que define o alcance do instrumento contratual em relação 
às Credenciadoras ou Subcredenciadoras, que poderá ser: (1) a determinação 
explícita de Credenciadoras ou Subcredenciadoras dos Ativos Financeiros, 
constituídos ou não, abrangidos pela Averbação de Alteração de Titularidade; 
ou (2) a indicação de que a Averbação de Alteração de Titularidade abrange 
todo o conjunto de Ativos Financeiros do Detentor do Ativo Financeiro, sem a 
indicação de Credenciadoras ou Subcredenciadoras específicas. Em qualquer 
dos casos, será: (a) considerada a aplicação dos efeitos devidos da Averbação 
de Alteração de Titularidade, considerando o critério de valor definido, ou o 
critério de percentual, devendo o mesmo critério ser utilizado para toda a 
Averbação de Alteração de Titularidade; e (b) aplicada a proporcionalidade 
entre os valores efetivamente constituídos nas Credenciadoras ou 
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Subcredenciadoras e atualizados nos respectivos Registros na Registradora ou 
nas Bases Externas, quando aplicável; 

v. Domicílio bancário, composto, pelas seguintes informações: (1) Identificador 
do Sistema de Pagamentos Brasileiros (ISPB); (2) tipo de conta, se conta 
bancária ou conta de pagamento); (3) agência e número da conta; e (4) CPF 
ou CNPJ do titular da conta; 

vi. Data de assinatura do instrumento contratual; 

vii. Data de vencimento do instrumento contratual; 

viii. Valor a ser cedido dos Ativos Financeiros, de acordo com o critério de 
comprometimento escolhido, o qual pode ser por valor definido ou percentual 
do Ativo Financeiro (regra de divisão); 

ix. Tipo de efeito, sendo que, para Averbação de Alteração de Titularidade, deverá 
sempre ser escolhido o efeito “ownershipAssignment”; e 

x. Ativo(s) Financeiro(s) a ser(em) cedido(s): (1) CNPJ do Devedor Originário do 
Ativo Financeiro; (2) CNPJ ou CPF do Detentor Originário do Ativo Financeiro; 
(3) arranjo de pagamento (tabela SPB); e (4) data de liquidação do Ativo 
Financeiro prevista pelo arranjo de pagamento ou com os efeitos de operação 
de Antecipação Pré-Contratada. 

b) Na definição dos Ativos Financeiros a serem cedidos, o Participante Favorecido poderá 
indicar, desde que consistente com o instrumento contratual: 

i. Para Detentor do Ativo Financeiro: (1) uma determinada pessoa física ou 
jurídica; ou (2) no caso de pessoa jurídica, do CNPJ completo; ou (3) apenas 
CNPJ raiz (correspondente às primeiras oito posições do CNPJ); ou (4) um grupo 
de pessoas físicas ou jurídicas (CPFs e CNPJs distintos). No caso (3), a definição 
dos efeitos da Averbação de Alteração de Titularidade considerará todos os 
Ativos Financeiros de Detentores do Ativo Financeiro cujo CNPJ contenha o CNPJ 
raiz; 

ii. Para Devedor Originário do Ativo Financeiro: (1) um determinado Devedor 
Originário do Ativo Financeiro; (2) um conjunto de Devedores Originários do 
Ativo Financeiro; ou (3) não indicar Devedores Originários do Ativo Financeiro 
específicos. No caso (3), a definição dos efeitos da Averbação de Alteração de 
Titularidade considerará todos os Devedores Originários do Ativo Financeiro de 
Ativos Financeiros dos Detentores do Ativo Financeiro, aplicada a regra de 
repartição; 

iii. Para Detentor Originário do Ativo Financeiro: (1) uma determinada pessoa 
física ou jurídica ou, no caso de pessoa jurídica, do CNPJ completo ou apenas 
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CNPJ raiz (correspondente às primeiras oito posições do CNPJ); (2) um grupo 
de pessoas; ou (3) mesmo não especificar pessoa alguma. No caso (3), a 
definição dos efeitos de Averbação de Alteração de Titularidade considerará 
todos os Detentores Originários do Ativo Financeiro que componham aqueles 
Ativos Financeiros do Detentor do Ativo Financeiro. Em caso do uso de CNPJ 
raiz, a definição dos efeitos da Averbação de Alteração de Titularidade 
considerará todos os Ativos Financeiros de Detentores Originários do Ativo 
Financeiro cujo CNPJ contenha o CNPJ raiz; 

iv. Para arranjo de pagamento: (1) um determinado arranjo de pagamento; (2) 
um conjunto de arranjos de pagamento; ou (3) não especificar arranjos de 
pagamento. No caso (3), a definição dos efeitos da Averbação de Alteração de 
Titularidade considerará todos os arranjos de pagamento de Ativos Financeiros 
do Detentor do Ativo Financeiro; e 

v. Para data de liquidação: (1) uma determinada data; (2) um conjunto de datas; 
ou (3) um período que corresponderá a todas as datas nele compreendidas. 

c) Estarão disponíveis para serem objeto de alteração de titularidade os Ativos Financeiros: 
(1) a constituir ou que tenham sido objeto de Registro junto à Registradora ou tenham sido 
registrados nas Bases Externas, quando aplicável, sendo que, neste último caso, a Registradora 
apenas enviará a ordem para que a alteração de titularidade seja realizada sobre os Ativos 
Financeiros registrados nas Bases Externas; (2) que não estejam integralmente vinculados a 
Averbação de Ônus e Gravames, conforme regra de divisão estabelecida; e (3) que não tenham 
ainda atingido a sua data de liquidação. 

d) Caso a alteração de titularidade seja realizada sobre conjuntos ou universalidade de 
Ativos Financeiros, o Participante Favorecido deverá informar, no item “a)x” deste “Passo 1 – 
Solicitação de Averbação de Alteração de Titularidade de Ativo(s) Financeiro(s)”, todos os Ativos 
Financeiros que deverão ser objeto da alteração de titularidade. 

Passo 2 – Análise de solicitação de Averbação de Alteração de Titularidade e envio de 
dados às Bases Externas, quando aplicável: 

a) A Registradora efetuará validações com base em algoritmos próprios e lógicas internas para 
verificação de consistência das informações recebidas. 

b) Registradora verifica internamente em sua base a existência e disponibilidade de Ativos 
Financeiros os quais deverão ser objeto de alteração de titularidade. Caso os Ativos Financeiros 
não sejam objeto de Registro na Registradora, a Registradora envia informações às Bases 
Externas para verificação da existência e disponibilidade de Ativos Financeiros nelas registrados. 

c) Após o recebimento de informações das Bases Externas, a Registradora as confronta com 
informações internas. 
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d) Caso não haja inconsistências, Registradora efetua a Averbação de Alteração de Titularidade em 
sua base ou envia a ordem para alteração de titularidade de Ativos Financeiros registrados nas 
Bases Externas. 

Passo 3 – Retorno da solicitação de Averbação de Alteração de Titularidade: 

a) A Registradora retornará ao Participante Favorecido, informando se a solicitação foi: 

i. Rejeitada: A Registradora notificará o Participante Favorecido sobre o motivo 
da rejeição apresentada durante a Averbação da Alteração de Titularidade. O 
Participante Favorecido deverá, então, realizar um novo processo de solicitação 
de Averbação de Alteração de Titularidade, corrigindo a origem da 
inconsistência informada; ou 

ii. Aprovada: A Registradora informará ao Participante Favorecido que foi alterada, 
para seu nome, a titularidade dos Ativos Financeiros selecionados, na 
Registradora ou nas Bases Externas, bem como notificará a realização da 
Averbação de Alteração de Titularidade, via API, à Credenciadora ou 
Subcredenciadora que detém o controle da titularidade do Ativo Financeiro e 
enviará informações tratadas às Bases Externas, quando aplicável, na forma do 
quanto disposto na Convenção. 

b) O retorno conterá, ainda, o identificador único da Operação, gerado pela Registradora no ato da 
Averbação de Alteração de Titularidade, caso a solicitação seja aprovada. 

c) A Averbação de Alteração de Titularidade ficará ativa na base da Registradora até que o 
Participante Favorecido solicite Atualização de Averbação de Alteração de Titularidade, conforme 
descrito na “Seção 4.2 – Atualização de Averbação de Alteração de Titularidade” deste 
“CAPÍTULO VI – PROCESSOS OPERACIONAIS”. 

d) A Registradora possui procedimentos para manutenção da rastreabilidade das informações e 
armazena o histórico de eventos de Averbação de Alteração de Titularidade. 

Seção 2.3 – Averbação de Antecipação Pós-Contratada 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Solicitação de Averbação de 
Antecipação Pós-Contratada. 

Credenciadora ou Subcredenciadora solicita 
Averbação de Antecipação Pós-Contratada, 
através do apontamento, na Registradora, das 
regras definidas conjuntamente com o Usuário 
Final Recebedor. 
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2 Análise e retorno da solicitação de 
Averbação de Antecipação Pós-
Contratada. 

Registradora verifica solicitação e, caso não 
haja inconsistências, efetua a Averbação de 
Antecipação Pós-Contratada. 

Registradora retorna o resultado da solicitação 
à Credenciadora ou Subcredenciadora 
solicitante e envia informações às Bases 
Externas, quando aplicável. 

 

Passo 1 – Solicitação de Averbação de Antecipação Pós-Contratada: 

a) A solicitação de Averbação de Antecipação Pós-Contratada deverá ser realizada por 
Credenciadora ou Subcredenciadora, através do apontamento, na Registradora, das regras 
definidas junto ao Usuário Final Recebedor. As informações a serem imputadas junto à 
Registradora são compostas pelos elementos essenciais da operação, quais sejam: 

i. Valor antecipado, de acordo com o critério de comprometimento escolhido, o 
qual pode ser por valor definido ou percentual do Ativo Financeiro (regra de 
divisão); 

ii. Data prevista para a realização do pagamento referente à Antecipação Pós-
Contratada ao Usuário Final Recebedor; e 

iii. Ativo(s) Financeiro(s) objeto da Antecipação Pós-Contratada: (1) CNPJ ou CPF 
do Usuário Final Recebedor; (2) CNPJ da Credenciadora ou Subcredenciadora; 
(3) arranjo de pagamento (tabela SPB); e (4) data de liquidação do Ativo 
Financeiro prevista pelo arranjo de pagamento ou com os efeitos de operação 
de Antecipação Pré-Contratada. 

b) Estarão disponíveis para serem objeto de Antecipação Pós-Contratada os Ativos 
Financeiros que: (1) são objeto de Registro junto à Registradora; e (2) não tenham ainda 
atingido a sua data de liquidação. 

c) Caso a Antecipação Pós-Contratada tenha como objeto Ativos Financeiros constituídos 
na Credenciadora ou Subcredenciadora que ainda não tenham sido objeto de Registro, a 
Credenciadora ou Subcredenciadora deverá informar, no ato da Averbação de Antecipação Pós-
Contratada, os Ativos Financeiros, para fins de Registro, que serão objeto da Antecipação Pós-
Contratada, respeitados os efeitos de Averbações pré-existentes. 

d) Caso a Antecipação Pós-Contratada seja realizada sobre conjuntos ou universalidade de 
Ativos Financeiros, a Credenciadora ou Subcredenciadora deverá informar, no item “a)iii” deste 
“Passo 1 – Solicitação de Averbação de Antecipação Pós-Contratada”, todos os Ativos Financeiros 
que deverão ser objeto da Antecipação Pós-Contratada. 
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Passo 2 – Análise e retorno da solicitação de Averbação de Antecipação Pós-
Contratada: 

a) A Registradora efetuará validações com base em algoritmos próprios e lógicas internas para 
verificação de consistência das informações recebidas, devendo, ainda, considerar os efeitos de 
Averbações realizadas sobre os Ativos Financeiros objeto de Antecipação Pós-Contratada, de 
modo a verificar as condições da Operação e orientar a devida liquidação. 

b) A Registradora retornará à Credenciadora ou Subcredenciadora informando se a solicitação foi: 

i. Rejeitada: A Registradora notificará a Credenciadora ou Subcredenciadora 
solicitante sobre o motivo da rejeição apresentada durante a Averbação de 
Antecipação Pós-Contratada. A Credenciadora ou Subcredenciadora solicitante 
deverá, então, realizar um novo processo de solicitação de Averbação de 
Antecipação Pós-Contratada, corrigindo a origem da inconsistência informada; 
ou 

ii. Aprovada: A Registradora informará à Credenciadora ou Subcredenciadora 
solicitante que foi realizada a Averbação de Antecipação Pós-Contratada e 
enviará informações às Bases Externas, quando aplicável, inclusive para 
informar as demais entidades registradoras eventualmente envolvidas em 
Averbações que tenham efeitos sobre os Ativos Financeiros objeto da 
Averbação de Antecipação Pós-Contratada. 

c) O retorno conterá, ainda, o identificador único da Operação, gerado pela Registradora no ato da 
Averbação de Antecipação Pós-Contratada, caso a solicitação seja aprovada. 

d) A Registradora possui procedimentos para manutenção da rastreabilidade das informações e 
armazena o histórico de eventos de Averbação de Antecipação Pós-Contratada. 

Seção 3 – Atualização de Ativo Financeiro 

Pass
o 

Etapa do Processo Descrição 

1 Solicitação de Atualização de Ativo 
Financeiro. 

Credenciadora ou Subcredenciadora solicita 
Atualização de Ativo Financeiro, informando os 
Ativos Financeiros que serão objeto de 
Atualização de Ativo Financeiro junto à 
Registradora. 

2 Análise e retorno de solicitação de 
Atualização de Ativo Financeiro. 

Registradora verifica solicitação e, caso não haja 
inconsistências formais, executa a Atualização 
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de Ativo Financeiro, mantendo a rastreabilidade 
em seu sistema. 

Registradora retorna resultado da solicitação de 
Atualização de Ativo Financeiro à Credenciadora 
ou Subcredenciadora solicitante. 

 

Passo 1 – Solicitação de Atualização de Ativo Financeiro: 

a) Credenciadora ou Subcredenciadora solicitará Atualização de Ativo(s) Financeiro(s) de sua 
titularidade até o dia útil subsequente ao da realização das transações comerciais subjacentes, 
para fins de (i) atualizar o valor do(s) Ativo(s) Financeiro(s), inclusive para contemplar a adição 
dos valores de recebíveis constituídos após a data do Registro; ou (ii) informar à Registradora o 
valor efetivamente liquidado de Ativo(s) Financeiro(s), bem como a data de liquidação de seu 
efetivo pagamento, observado o disposto na “Seção 3.1 – Liquidação de Ativo Financeiro” deste 
“CAPÍTULO VI – PROCESSOS OPERACIONAIS”. Para a realização do processo, a Credenciadora 
ou Subcredenciadora deverá informar o(s) Ativo(s) Financeiro(s) que será(ão) objeto de 
atualização. 

b) No caso em que uma Atualização de Ativo Financeiro atualize o valor do Ativo Financeiro para 
um valor inferior ao prévio objeto de Registro, e este Ativo Financeiro esteja vinculado a uma 
ou mais Averbações vigentes – de acordo com uma Regra de Divisão –, o efeito da redução do 
valor do Ativo Financeiro se dará na seguinte ordem: (1) a primeira parte dos valores 
constituídos a ser debitada corresponderá à parte livre, se houver, até sua totalidade; (2) em 
seguida, será debitado até sua totalidade da parte relativa ao último efeito decorrente de 
Averbação que, cronologicamente, tenha sido acatada pela Registradora ou pelas Bases 
Externas, conforme o caso, no respectivo Ativo Financeiro; e (3) assim sucessivamente, até que 
se debite a parte relativa ao primeiro efeito decorrente de Averbação que, cronologicamente, 
tenha sido acatada pela Registradora ou pelas Bases Externas, conforme o caso, no mesmo Ativo 
Financeiro, havendo valor constituído suficiente. 

c) As informações enviadas para a atualização do valor dos Ativos Financeiros objeto de Registro, 
até seu vencimento, deverão conter os dados indicados no item “b)” do “Passo 1 – Solicitação 
de Registro de Ativos Financeiros” da “Seção 1 – Registro de Ativos Financeiros” deste 
“CAPÍTULO VI – PROCESSOS OPERACIONAIS”. 

Passo 2 – Análise e retorno de solicitação de Atualização de Ativo Financeiro: 

a) No caso de identificar inconsistências formais na solicitação de Atualização de Ativo Financeiro, 
a Registradora envia retorno à Credenciadora ou Subcredenciadora solicitante informando o 
motivo e rejeitando a Atualização de Ativo Financeiro. Caso contrário, a Registradora executa a 
Atualização de Ativo Financeiro e informa a Credenciadora ou Subcredenciadora solicitante. 
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b) A Registradora possui procedimentos para manutenção da rastreabilidade das informações e 
armazena o histórico de eventos de Atualização de Ativo Financeiro. 

Seção 3.1 – Liquidação de Ativo Financeiro 

a) As informações enviadas para a atualização do valor dos Ativos Financeiros objeto de Registro, 
quando de seu vencimento (data de liquidação), deverão observar o disposto na “Seção 3 – 
Atualização de Ativo Financeiro” deste “CAPÍTULO VI – PROCESSOS OPERACIONAIS”, e deverão, 
ainda, conter a indicação da liquidação final dos respectivos Ativos Financeiros, além de: 

i. CNPJ da Credenciadora ou Subcredenciadora responsável pelos Ativos 
Financeiros objeto de liquidação; 

ii. Ativo(s) Financeiro(s) objeto de liquidação: (1) CNPJ do Devedor Originário do 
Ativo Financeiro; (2) CNPJ ou CPF do Detentor Originário do Ativo Financeiro; 
(3) arranjo de pagamento (tabela SPB); e (4) data de liquidação do Ativo 
Financeiro prevista pelo arranjo de pagamento ou com os efeitos de operação 
de Antecipação Pré-Contratada; 

iii. Domicílio de pagamento, composto, pelas seguintes informações: (1) 
Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiros (ISPB); (2) tipo de conta, 
se conta bancária ou conta de pagamento); (3) agência e número da conta; e 
(4) CPF ou CNPJ do titular da conta; 

iv. Data da liquidação efetiva do Ativo Financeiro; e 

v. Valor da liquidação efetiva do Ativo Financeiro, em reais. 

b) A liquidação financeira do Ativos Financeiros deve ser realizada na seguinte ordem cronológica 
e sucessiva: (1) o valor relativo à primeira Averbação de Ônus e Gravames ou Averbação de 
Alteração de Titularidade que tenha sido acatada pela Registradora ou pelas Bases Externas; (2) 
os valores das próximas Averbações de Ônus e Gravames ou Averbações de Alteração de 
Titularidade que foram acatados pela Registradora ou pelas Bases Externas, até que se liquide 
a parte relativa à última Averbação, havendo valor constituído suficiente; e (3) a parte livre, se 
houver, até a sua totalidade. 

c) Quando da liquidação de Antecipação Pós-Contratada, a Credenciadora ou Subcredenciadora 
deverá enviar à Registradora as seguintes informações: 

i. Identificador da Averbação de Antecipação Pós-Contratada; 

ii. Data da liquidação efetiva da Antecipação Pós-Contratada; 

iii. Domicílio de pagamento, composto, pelas seguintes informações: (1) 
Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiros (ISPB); (2) tipo de conta, 



 
DENOMINAÇÃO: Manual Operacional  ID DO DOCUMENTO: MN_OP_004 FOLHA: Página 29 de 67  

ÁREA EMITENTE: Operações  VIGÊNCIA: 1 ano  VERSÃO: 4.0  
  

Classificação: Público  

se conta bancária ou conta de pagamento); (3) agência e número da conta; e 
(4) CPF ou CNPJ do titular da conta; 

iv. Valor da liquidação efetiva da Antecipação Pós-Contratada, em reais. 

d) A liquidação dos valores objeto de Antecipação Pós-Contratada deverá seguir a ordem de 
prioridade dos efeitos decorrentes de Averbações existentes sobre cada Ativo Financeiro objeto 
da Antecipação Pós-Contratada. 

Seção 4 – Atualização de Averbação 

O Participante poderá solicitar a Atualização de Averbação de Ônus e Gravames e a Atualização 
de Averbação de Alteração de Titularidade, conforme processos descritos nas seções abaixo. 

Na Atualização de Averbação, os efeitos sobre Ativos Financeiros estarão sujeitos à prioridade 
de outros efeitos de Averbações eventualmente já existentes sobre os Ativos Financeiros 
alcançados, observadas as seguintes regras: 

(i) Em caso de renegociação ou repactuação será mantida a prioridade dos efeitos das 
Averbações originais sobre os Ativos Financeiros alcançados pelas referidas 
Averbações; e 

(ii) A Atualização de Averbação para fins de aumento dos valores comprometidos dos 
Ativos Financeiros deverá respeitar a prioridade de outros efeitos de Averbações 
eventualmente já existentes sobre os Ativos Financeiros alcançados. 

Seção 4.1 – Atualização de Averbação de Ônus e Gravames 

Pass
o 

Etapa do Processo Descrição 

1 Solicitação de Atualização de 
Averbação de Ônus e Gravames. 

Participante Favorecido solicita Atualização de 
Averbação de Ônus e Gravames informando o 
que será atualizado, inclusive para fins de 
alteração ou desconstituição de ônus e 
gravames, bem como para comunicação do 
vencimento antecipado das obrigações objeto 
de ônus e gravames. 

2 Análise de Atualização de 
Averbação de Ônus e Gravames. 

Registradora verifica solicitação de acordo com 
algoritmos próprios e lógicas internas de 
verificação, e envia informações para Bases 
Externas, quando aplicável, para verificação da 
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existência e disponibilidade de Ativos 
Financeiros nelas registrados. 

Registradora confronta informações internas 
com as informações recebidas das Bases 
Externas, quando aplicável. 

Caso não haja inconsistências formais, 
Registradora efetua a Atualização de Averbação 
de Ônus e Gravames ou envia a ordem para a 
atualização de ônus e gravames em Ativos 
Financeiros registrados nas Bases Externas, 
quando aplicável. 

3 Retorno de Atualização de 
Averbação de Ônus e Gravames. 

Registradora informa ao Participante Favorecido 
resultado da Atualização de Averbação de Ônus 
e Gravames e envia informações às Bases 
Externas, quando aplicável. 

 

Passo 1 – Solicitação de Atualização de Averbação de Ônus e Gravames: 

a) Este processo é utilizado unicamente para fins de atualização de uma Averbação de 
Ônus e Gravames, o que inclui a alteração ou desconstituição de ônus e gravames, respeitados 
os limites e prazos previstos neste “Passo 1 – Solicitação de Atualização de Averbação de Ônus 
e Gravames”, bem como para comunicação do vencimento antecipado das obrigações objeto de 
ônus e gravames. 

b) A Atualização de Averbação de Ônus e Gravames pode ser solicitada pelo mesmo 
Participante Favorecido que tiver realizado a respectiva Averbação de Ônus e Gravames, desde 
que a Operação objeto da Averbação de Ônus e Gravames não tenha, ainda, atingido a sua data 
de vencimento. 

c) A solicitação de Atualização de Averbação de Ônus e Gravames, para fins de alteração 
de ônus e gravames, deverá observar as seguintes regras: 

i. Ao longo da vigência da operação de crédito, o valor de recebíveis constituídos 
a ser mantido permanentemente em garantia, durante a vigência da operação, deve ser 
reduzido, quando for o caso, de forma que ele se mantenha limitado ao saldo devedor 
da operação de crédito, ou ao valor do limite concedido, no caso de operação de 
concessão de limite de crédito não cancelável incondicional e unilateralmente pelo 
Participante Favorecido, nos termos das normas aplicáveis; e 
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ii. Na situação em que o valor de recebíveis constituídos a ser mantido 
permanentemente em garantia, durante a vigência da operação, seja inferior ao saldo 
devedor da operação de crédito, é facultado ao Participante Favorecido o aumento desse 
valor até o limite do saldo devedor, desde que verificada a inadimplência do devedor da 
operação de crédito ou outra ocorrência prevista em contrato que possibilite essa 
alteração, nos termos das normas aplicáveis. 

d) A solicitação de Atualização de Averbação de Ônus e Gravames, para fins de 
desconstituição de ônus e gravames, terá seu prazo de efetivação considerado a partir da 
confirmação de recebimento das respectivas informações pela Registradora, e deverá ocorrer 
sobre (i) os Ativos Financeiros remanescentes dados em garantia das operações de crédito em 
até 2 (dois) dias úteis após o cumprimento das obrigações pelo Usuário Final Recebedor relativas 
às operações de crédito contratadas; (ii) o valor excedente de recebíveis constituídos mantido 
em garantia de operação de concessão de limite de crédito não cancelável incondicional e 
unilateralmente pelo Participante Favorecido em relação ao saldo devedor dessa operação, (1) 
em até 1 (um) dia útil após a solicitação de desconstituição de gravames e de ônus pelo Usuário 
Final Recebedor, quando a solicitação ocorrer diretamente junto ao Participante Favorecido; e 
(2) até 2 (dois) dias úteis após a solicitação de desconstituição de gravames e de ônus pelo 
Usuário Final Recebedor, quando a solicitação ocorrer indiretamente, na forma prevista nas 
normas aplicáveis; e (iii) o valor excedente de recebíveis constituídos mantido em garantia em 
relação ao valor máximo de recebíveis constituídos a ser mantido permanentemente em 
garantia, durante a vigência da operação, no mesmo dia em que for verificado esse excedente. 

e) O Participante Favorecido deverá informar a Averbação de Ônus e Gravames que será 
objeto de Atualização de Averbação de Ônus e Gravames e as novas características da Averbação 
de Ônus e Gravames, de acordo com as mudanças sofridas. 

f) A Atualização de Averbação de Ônus e Gravames se dará para fins de alterar as 
informações de uma Averbação de Ônus e Gravames, e, ainda, alterar ou desconstituir os ônus 
e gravames, respeitados os limites e prazos previstos neste “Passo 1 – Solicitação de Atualização 
de Averbação de Ônus e Gravames”, ou, ainda, e para comunicar o vencimento antecipado das 
obrigações objeto de ônus e gravames, referentes à Averbação de Ônus e Gravames a ser 
atualizada. 

Passo 2 – Análise de solicitação de Atualização de Averbação de Ônus e Gravames: 

a) A Registradora efetuará validações com base em algoritmos próprios e lógicas internas para 
verificação de consistência das informações recebidas. 

b) Registradora verifica internamente em sua base a existência e disponibilidade de Ativos 
Financeiros sobre os quais deverão incidir os efeitos da Atualização de Averbação de Ônus e 
Gravames. Caso os Ativos Financeiros não sejam objeto de Registro na Registradora, a 
Registradora enviará informações às Bases Externas para verificação da existência e 
disponibilidade de Ativos Financeiros nelas registrados. 
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c) Após o recebimento de informações das Bases Externas, a Registradora as confronta com 
informações internas. 

d) Caso não haja inconsistências, Registradora efetua a Atualização de Averbação de Ônus e 
Gravames em sua base ou envia a ordem para alteração ou desconstituição, ou ainda, para 
comunicar o vencimento antecipado das obrigações objeto de ônus e gravames que tenham sido 
constituídos sobre Ativo(s) Financeiro(s) objeto de Registro nas Bases Externas. 

e) A Registradora possui procedimentos para manutenção da rastreabilidade das informações e 
armazenamento do histórico de eventos de Atualização de Averbação de Ônus e Gravames, o 
que inclui a geração das informações necessárias para o exercício do direito de sequela pelos 
seus Participantes. 

Passo 3 – Retorno de solicitação de Atualização de Averbação de Ônus e Gravames: 

A Registradora retornará ao Participante Favorecido, informando se a solicitação foi: 

i. Rejeitada: A Registradora notificará o Participante Favorecido sobre o motivo 
da rejeição apresentada durante a Atualização de Averbação de Ônus e 
Gravames. O Participante Favorecido deverá, então, realizar um novo processo 
de solicitação de Atualização de Averbação de Ônus e Gravames, corrigindo a 
origem da inconsistência informada; ou 

ii. Aprovada: A Registradora informará ao Participante Favorecido que foi 
realizada a Atualização de Averbação de Ônus e Gravames, na Registradora ou 
nas Bases Externas, e enviará informações às Bases Externas, quando 
aplicável. Adicionalmente, em cumprimento às normas aplicáveis, notificará, 
via API, no dia da ocorrência da Atualização de Averbação de Ônus e Gravames, 
a Credenciadora ou Subcredenciadora que detém o controle da titularidade do 
Ativo Financeiro. Caso sejam identificadas inconsistências pela Credenciadora 
ou Subcredenciadora, esta deverá realizar o procedimento de Contestação, 
conforme previsto no “CAPÍTULO IX – CONTESTAÇÃO” deste Manual 
Operacional, e, então, a Registradora comunicará o Participante Favorecido, 
para que, em conjunto com a Credenciadora ou Subcredenciadora, adotem as 
medidas cabíveis. 

Seção 4.2 – Atualização de Averbação de Alteração de Titularidade 

Pass
o 

Etapa do Processo Descrição 
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1 Solicitação de Atualização de 
Averbação de Alteração de 
Titularidade. 

Participante Favorecido solicita Atualização de 
Averbação de Alteração de Titularidade, 
informando o que será atualizado. 

2 Análise de Atualização de 
Averbação de Alteração de 
Titularidade. 

Registradora verifica solicitação de acordo com 
algoritmos próprios e lógicas internas de 
verificação, e envia informações para Bases 
Externas, quando aplicável, para verificação da 
existência e disponibilidade de Ativos 
Financeiros nelas registrados. 

Registradora confronta informações internas 
com as informações recebidas das Bases 
Externas, quando aplicável. 

Caso não haja inconsistências formais, 
Registradora efetua a Atualização de Averbação 
de Alteração de Titularidade ou envia a ordem 
para a atualização de alteração de titularidade 
de Ativos Financeiros registrados nas Bases 
Externas, quando aplicável. 

3 Retorno de Atualização de 
Averbação de Alteração de 
Titularidade. 

Registradora informa ao Participante Favorecido 
resultado da Atualização de Averbação de 
Alteração de Titularidade e envia informações às 
Bases Externas, quando aplicável. 

 

Passo 1 – Solicitação de Atualização de Averbação de Alteração de Titularidade: 

a) Este processo é utilizado unicamente para fins de atualização de uma Averbação de 
Alteração de Titularidade, inclusive para o seu encerramento. 

b) A Atualização de Averbação de Alteração de Titularidade pode ser solicitada a qualquer 
tempo, pelo mesmo Participante que tiver realizado a respectiva Averbação de Alteração de 
Titularidade, desde que a Operação objeto da Averbação de Alteração de Titularidade não tenha, 
ainda, atingido a sua data de vencimento. 

c) O Participante solicitante deverá informar a Averbação de Alteração de Titularidade que 
será objeto de Atualização de Averbação de Alteração de Titularidade e as novas características 
da Averbação, de acordo com as mudanças sofridas. 
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Passo 2 – Análise de solicitação de Atualização de Averbação de Alteração de 
Titularidade: 

a) A Registradora efetuará validações com base em algoritmos próprios e lógicas internas para 
verificação de consistência das informações recebidas. 

b) Registradora verifica internamente em sua base a existência e disponibilidade de Ativos 
Financeiros sobre os quais deverão incidir os efeitos da Atualização de Averbação de Alteração 
de Titularidade. Caso os Ativos Financeiros não sejam objeto de Registro na Registradora, a 
Registradora enviará informações às Bases Externas para verificação da existência e 
disponibilidade de Ativos Financeiros nelas registrados. 

c) Após o recebimento de informações das Bases Externas, a Registradora as confronta com 
informações internas. 

d) Caso não haja inconsistências, Registradora efetua a Atualização de Averbação de Alteração de 
Titularidade em sua base ou envia ordem para atualização nas Bases Externas. 

e) A Registradora possui procedimentos para manutenção da rastreabilidade das informações e 
armazenamento do histórico de eventos de Atualização de Averbação de Alteração de 
Titularidade. 

Passo 3 – Retorno de solicitação de Atualização de Averbação de Alteração de 
Titularidade: 

A Registradora retornará ao Participante Favorecido, informando se a solicitação foi: 

i. Rejeitada: A Registradora notificará o Participante Favorecido sobre o motivo 
da rejeição apresentada durante a Atualização de Averbação de Alteração de 
Titularidade. O Participante Favorecido deverá, então, realizar um novo 
processo de solicitação de Atualização de Averbação de Alteração de 
Titularidade, corrigindo a origem da inconsistência informada; ou 

ii. Aprovada: A Registradora informará ao Participante Favorecido que foi 
realizada a Atualização de Averbação de Alteração de Titularidade, na 
Registradora ou nas Bases Externas, bem como notificará a realização da 
Atualização de Averbação de Alteração de Titularidade, via API, à Credenciadora 
ou Subcredenciadora que detém o controle da titularidade do Ativo Financeiro 
e enviará informações às Bases Externas, quando aplicável. 

Seção 5 – Consulta 

Passo Etapa do Processo Descrição 
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1 Solicitação de Consulta. Participante solicita consulta informando o tipo 
de Consulta. 

2 Verificação interna e troca de 
informações com Bases Externas. 

Registradora verifica internamente informações 
solicitadas pelo Participante solicitante e, 
quando aplicável, realiza troca de informações 
com Bases Externas. 

3 Retorno solicitação de Consulta. Registradora retorna informações da Consulta 
de acordo com solicitação do Participante. 
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Passo 1 – Solicitação de Consulta: 

a) Qualquer Participante pode consultar a base da Registradora para obter informações 
acerca de Operações objeto de Averbação e de Ativos Financeiros objeto de Registro junto à 
Registradora ou em Bases Externas, quando aplicável, desde que preservado os critérios 
definidos nesta “Seção 5 – Consulta”. 

b) A disponibilização de informações da Registradora só se dará mediante lei ou norma, 
Opt-in, ou por força de instrumento contratual, previamente à Consulta, nos termos previstos 
neste “Passo 1 – Solicitação de Consulta”. 

c) A Registradora disponibiliza informações, as quais incluem informações referentes à 
constituição, alteração e desconstituição de ônus e gravames, com visão histórica, presente e 
futura.  

d) Deve o Participante interessado em efetuar Consulta, informar o tipo de Consulta que 
irá realizar, conforme a seguir: 

i. Consulta de Ativos Financeiros; 

ii. Consulta de Averbação; 

iii. Consulta de Conciliação; e 

iv. Consulta de Opt-in. 

e) A realização da Consulta de Ativos Financeiros dependerá de Opt-in vigente, a ser 
enviado à Registradora conforme processo descrito na “Seção 6 – Envio de Opt-in” do “CAPÍTULO 
VI – PROCESSOS OPERACIONAIS” deste Manual Operacional, ou de instrumento contratual 
celebrado com o Detentor do(s) Ativo(s) Financeiro(s) objeto da Consulta. O Opt-in será 
dispensado quando o Participante interessado for a Credenciadora ou Subcredenciadora 
responsável pelo envio do(s) respectivo(s) Ativo(s) Financeiro(s) para Registro, ou o próprio 
Detentor do Ativo Financeiro. 

f) A realização da Consulta de Averbação dependerá de Opt-in vigente, a ser enviado à 
Registradora conforme processo descrito na “Seção 6 – Envio de Opt-in” do “CAPÍTULO VI – 
PROCESSOS OPERACIONAIS” deste Manual Operacional. O Opt-in será dispensado quando o 
Participante for parte no instrumento contratual da Operação referente à Averbação objeto de 
Consulta, o que inclui, mas não se limita a, o Participante Favorecido. 

g) A realização da Consulta para fins de consulta da situação de ordens judiciais deverá 
ser feita por meio de Consulta de Averbação, e será restrita às Credenciadoras ou 
Subcredenciadoras que enviaram as informações da ordem judicial à Registradora. 
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h) A realização da Consulta de Conciliação só poderá ser feita pela Credenciadora ou 
Subcredenciadora responsável pelo envio do(s) respectivo(s) Ativo(s) Financeiro(s) para 
Registro. 

i) As informações de efeitos de Averbação sobre os Ativos Financeiros objeto de Registro 
na Registradora estarão disponíveis para Consulta pelo Participante imediatamente após o seu 
processamento pela Registradora. 

j) A resposta da Consulta de Ativos Financeiros, pela Registradora ao Participante, conterá 
as seguintes informações: 

i. CNPJ da registradora em que o Ativo Financeiro é objeto de Registro; 

ii. CNPJ da Credenciadora ou Subcredenciadora responsável pelo Ativo Financeiro; 

iii. CNPJ ou CPF do Detentor do Ativo Financeiro; 

iv. Ativo(s) Financeiro(s) objeto da Consulta: (1) CNPJ do Devedor Originário do 
Ativo Financeiro; (2) CNPJ ou CPF do Detentor Originário do Ativo Financeiro; 
(3) arranjo de pagamento (tabela SPB); e (4) data de liquidação do Ativo 
Financeiro prevista pelo arranjo de pagamento ou com os efeitos de operação 
de Antecipação Pré-Contratada; 

v. Valor constituído total do(s) Ativo(s) Financeiro(s), em reais, ou seja, o valor 
total líquido a ser pago; 

vi. Valor constituído pré-contratado, se aplicável, em reais, ou seja, no caso de 
contratação de operação de Antecipação Pré-Contratada, conforme definido nas 
normas aplicáveis, o valor líquido a ser pago, com prazo inferior ao máximo do 
arranjo de pagamento; 

vii. Conjunto de efeitos de Averbações eventualmente existentes sobre o(s) 
Ativo(s) Financeiro(s), caso existam: (1) regra de divisão da Averbação; (2) 
indicador sequencial do item do conjunto de efeitos de Averbações existentes 
sobre o Ativo Financeiro, dada a possibilidade de coexistência de mais de um 
ônus sobre o mesmo Ativo Financeiro, considerada a regra de divisão; e (3) 
valor comprometido por Averbações; 

viii. Informações referentes à liquidação do(s) Ativo(s) Financeiro(s): (1) domicílio 
bancário, composto, pelas seguintes informações: (1.1) Identificador do 
Sistema de Pagamentos Brasileiros (ISPB); (1.2) tipo de conta, se conta 
bancária ou conta de pagamento); (1.3) agência e número da conta; e (1.4) 
CPF ou CNPJ do titular da conta; (2) data da liquidação efetiva do Ativo 
Financeiro; e (3) valor da liquidação efetiva do Ativo Financeiro, em reais. 
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k) A resposta da Consulta de Averbação, pela Registradora ao Participante, conterá as 
seguintes informações: 

i. Código de identificação do instrumento contratual nos controles do Participante 
Favorecido ou, na hipótese do item “f)” do “Passo 1 – Solicitação de Averbação 
de Ônus e Gravames sobre Ativo(s) Financeiro(s)” da “Seção 2.1 – Averbação 
de Ônus e Gravames” deste “CAPÍTULO VI – PROCESSOS OPERACIONAIS”, 
número do processo judicial (numeração CNJ – Resolução CNJ nº 65 de 
16/12/2008); 

ii. CNPJ ou CPF do Detentor do Ativo Financeiro; 

iii. Ativo(s) Financeiro(s) objeto da Averbação consultada: (1) CNPJ do Devedor 
Originário do Ativo Financeiro; (2) CNPJ ou CPF do Detentor Originário do Ativo 
Financeiro; (3) arranjo de pagamento (tabela SPB); e (4) data de liquidação do 
Ativo Financeiro prevista pelo arranjo de pagamento ou com os efeitos de 
operação de Antecipação Pré-Contratada; 

iv. Conjunto de efeitos de Averbações eventualmente existentes sobre o Ativo 
Financeiro, caso existam: (1) indicador sequencial do item do conjunto de 
efeitos de Averbações existentes sobre o Ativo Financeiro, dada a possibilidade 
de coexistência de mais de um ônus sobre o mesmo Ativo Financeiro, 
considerada a regra de divisão; (2) CNPJ da entidade registradora que instruiu 
o efeito decorrente da Averbação; (3) tipo de efeito da Averbação, se ônus ou 
troca de titularidade; (4) beneficiário ou titular em decorrência da Averbação; 
(5) valor comprometido em razão da Averbação; (6) domicílio bancário para a 
liquidação da parcela do Ativo Financeiro vinculada à Averbação; e 

v. Valor livre apurado com base no valor constituído e nos efeitos de Averbações 
existentes. 

l) As informações disponibilizadas pela Registradora para Consulta deverão contemplar a 
situação atualizada de Ativos Financeiros constituídos, bem como Ativos Financeiros a constituir, 
que estejam sob o efeito de Averbações. 

Passo 2 – Verificação interna e troca de informações com Bases Externas: 

a) Registradora recebe a solicitação de Consulta e verifica se todas as informações solicitadas estão 
disponíveis junto à Registradora. 

b) Caso as informações objeto da Consulta não estejam disponíveis junto à Registradora, a 
Registradora trocará informações com as Bases Externas para fins de obtenção das informações 
solicitadas pelo Participante. 

c) A Registradora então consolida informações internas com informações das Bases Externas, 
quando aplicável, e gera resultado da Consulta. 
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Passo 3 – Retorno solicitação de Consulta: 

Registradora retorna o resultado da Consulta ao Participante solicitante.  

Seção 6 – Envio de Opt-in 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Envio de Opt-in. Participante envia Opt-in à Registradora. 

2 Verificação interna e troca de 
informações com Bases Externas, 
quando aplicável. 

Registradora verifica internamente informações 
enviadas pelo Participante e realiza troca de 
informações com Bases Externas, quando 
aplicável. 

Caso não haja inconsistências, a Registradora 
armazena o Opt-in e envia às Bases Externas. 

3 Retorno da solicitação ao 
Participante. 

Registradora retorna ao Participante 
confirmando o Opt-in. 

 

Passo 1 – Envio de Opt-in: 

a) A realização de Consulta de Ativos Financeiros e de Consulta de Averbação, conforme 
itens “d)i” e “d)ii” do “Passo 1 – Solicitação de Consulta” da “Seção 5 – Consulta” deste 
“CAPÍTULO VI – PROCESSOS OPERACIONAIS”, dependerá de Opt-in vigente enviado à 
Registradora, observado o disposto nos itens “e)” e “f)” do mesmo “Passo 1 – Solicitação de 
Consulta” ora mencionado. 

b) O envio de Opt-in poderá ser realizado por qualquer Participante, e deverá definir 
Agendas de responsabilidade de Credenciadoras ou Subcredenciadoras específicas, além de 
conter as seguintes informações: 

i. CNPJ da Credenciadora ou Subcredenciadora responsável pela Agenda objeto 
do Opt-in; 

ii. CNPJ ou CPF do Detentor Originário do Ativo Financeiro que concedeu a 
autorização de Consulta; 

iii. arranjo de pagamento (tabela SPB) da Agenda objeto do Opt-in; 

iv. data em que foi concedida a autorização pelo Detentor Originário do Ativo 
Financeiro; 
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v. data do início da Consulta; e 

vi. data do fim da Consulta. 

c) A pedido de Detentor do Ativo Financeiro, poderá a Credenciadora ou Subcredenciadora 
enviar Opt-in que autorize o acesso a informações do referido Detentor do Ativo Financeiro por 
um Participante ou participante em Bases Externas, referente à totalidade das suas Agendas ou 
apenas de Credenciadoras ou Subcredenciadoras determinadas. O envio do Opt-in, neste caso 
deverá conter as seguintes informações: 

i. CNPJ do Participante ou do participante em Bases Externas autorizado a 
consultar; 

ii. CNPJ da Credenciadora ou Subcredenciadora responsável pelos Ativos 
Financeiros objeto do Opt-in; 

iii. CNPJ ou CPF do Detentor Originário do Ativo Financeiro que concedeu a 
autorização de Consulta; 

iv. arranjo de pagamento (tabela SPB) dos Ativo Financeiro objeto do Opt-in; 

v. data em que foi concedida a autorização pelo Detentor Originário do Ativo 
Financeiro; 

vi. data do início da Consulta; e 

vii. data do fim da Consulta. 

d) A partir do envio do Opt-in pela Credenciadora ou Subcredenciadora, o controle do Opt-
in será assumido pela registradora que tiver conexão operacional ativa com o Participante ou 
participante em Bases Externas. 

e) O Opt-in irá vigorar pelo prazo informado pelo Participante quando de seu envio à 
Registradora. Poderá, antes de findo o prazo de vigência, o Opt-in ser revogado, mediante envio 
de Opt-out, conforme processo descrito na “Seção 7 – Envio de Opt-out” deste “CAPÍTULO VI – 
PROCESSOS OPERACIONAIS”. 

f) O prazo de vigência do Opt-in é passível de atualização pelo Participante que o houver 
enviado à Registradora. 

Passo 2 – Verificação interna e troca de informações com Bases Externas, quando 
aplicável: 

a) A Registradora efetuará validações com base em algoritmos próprios e lógicas internas 
para verificação de consistência das informações recebidas, e realizará troca de informações com 
as Bases Externas, quando aplicável. 
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b) Após o recebimento de informações das Bases Externas, quando aplicável, a 
Registradora as confrontará com informações internas. 

c) Caso não haja inconsistências, a Registradora armazenará o Opt-in e enviará às Bases 
Externas. 

Passo 3 – Retorno da solicitação ao Participante: 

a) A Registradora retornará ao Participante, informando se a solicitação foi: 

i. Rejeitada: A Registradora notificará o Participante informando sobre o motivo 
da rejeição apresentada durante o envio de Opt-in. O Participante deverá, 
então, realizar um novo processo de envio de Opt-in, corrigindo a origem da 
inconsistência informada. A solicitação será sempre rejeitada pela Registradora 
caso os Ativos Financeiros objeto do Opt-in não sejam objeto de Registro na 
Registradora ou nas Bases Externas, ou ainda, caso o autorizado pelo Opt-in 
não possua conexão operacional ativa com a Registradora ou com registradoras 
das Bases Externas; ou 

ii. Aprovada: A Registradora irá (1) confirmar ao Participante que enviou o Opt-
in; e informar, via API ou Bases Externas, (2) ao Participante ou participante 
em Bases Externas que tenha recebido a autorização de acesso a informações 
(que poderá ser o próprio Participante que enviou o Opt-in); e (3) à 
Credenciadora ou Subcredenciadora que detém o controle da titularidade dos 
Ativos Financeiros objeto do Opt-in. 

b) O retorno indicado no item “a)ii” deste “Passo 3 – Retorno da solicitação ao Participante” 
conterá, ainda, o identificador único da solicitação, gerado pela Registradora no ato da aceitação 
do envio de Opt-in. 

c) Na situação descrita no item “c)” do “Passo 1 – Envio de Opt-in” desta “Seção 6 – Envio 
de Opt-in”, a vigência do Opt-in somente terá início após a confirmação do Opt-in junto à 
Registradora por parte do Participante ou participante em Bases Externas que tenha recebido a 
autorização de acesso a informações. 

d) A Registradora possui procedimentos para manutenção da rastreabilidade das 
informações e armazena o histórico de envios de Opt-in. 

e) A validade do Opt-in será verificada pela Registradora no âmbito da Fiscalização, 
conforme “Seção 3 – Fiscalização” do “CAPÍTULO VIII – PROCESSOS DE SUPERVISÃO” deste 
Manual Operacional. 
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Seção 7 – Envio de Opt-out 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Envio de Opt-out. Participante envia Opt-out à Registradora para 
revogar um Opt-in antes de findo o seu prazo 
de vigência. 

2 Verificação interna e troca de 
informações com Bases Externas, 
quando aplicável. 

Registradora verifica internamente informações 
enviadas pelo Participante e realiza troca de 
informações com Bases Externas, quando 
aplicável. 

Caso não haja inconsistências, a Registradora 
armazena o Opt-out e envia às Bases Externas. 

3 Retorno solicitação ao 
Participante. 

Registradora retorna ao Participante 
confirmando o Opt-out. 

 

Passo 1 – Envio de Opt-out: 

a) O envio de Opt-out deverá ser realizado para a revogação de um Opt-in anteriormente 
enviado à Registradora, pelo mesmo Participante que comunicou o Opt-in. O Opt-out poderá ser 
enviado, ainda, à registradora onde os Ativos Financeiros objeto do Opt-out estejam registrados. 

b) A qualquer momento, um Opt-in poderá ser cancelado, qualquer que tenha sido a 
origem do pedido de disponibilização, mediante solicitação do Participante previamente 
autorizado para seu acesso ou da Credenciadora ou Subcredenciadora responsável pelos Ativos 
Financeiros, com base em solicitação explícita do Detentor do Ativo Financeiro ou do Detentor 
Originário do Ativo Financeiro. 

c) O Opt-out poderá não definir Ativos Financeiros específicos, tendo efeito sobre todos os 
Ativos Financeiros em que haja uma autorização vigente para o Participante indicado. O seu 
envio deverá conter as seguintes informações: 

i. CNPJ da Credenciadora ou Subcredenciadora responsável pelos Ativos 
Financeiros objeto do Opt-in; 

ii. CNPJ ou CPF do Detentor Originário do Ativo Financeiro que concedeu a 
autorização de Consulta; 

iii. arranjo de pagamento (tabela SPB) dos Ativo Financeiro objeto do Opt-in; e 
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iv. código de controle do Opt-in obtido quando da solicitação. 

Passo 2 – Verificação interna e troca de informações com Bases Externas, quando 
aplicável: 

a) A Registradora efetuará validações com base em algoritmos próprios e lógicas internas 
para verificação de consistência das informações recebidas, e realizará troca de informações com 
as Bases Externas, quando aplicável. 

b) Após o recebimento de informações das Bases Externas, quando aplicável, a 
Registradora as confrontará com informações internas. 

c) Caso não haja inconsistências, a Registradora armazenará o Opt-out e enviará às Bases 
Externas. 

Passo 3 – Retorno da solicitação ao Participante: 

a) A Registradora retornará ao Participante, informando se a solicitação foi: 

i. Rejeitada: A Registradora notificará o Participante informando sobre o motivo 
da rejeição apresentada durante o envio de Opt-out. O Participante deverá, 
então, realizar um novo processo de envio de Opt-out, corrigindo a origem da 
inconsistência informada. Se um Participante ou participante em Bases 
Externas for parte em uma Averbação, um Opt-out recebido pela Registradora 
que revogue seu direito de acesso a informações objeto da Averbação será 
sempre rejeitado; ou 

ii. Aprovada: A Registradora irá (1) confirmar ao Participante que enviou o Opt-
out; e informar, via API ou Bases Externas, (2) ao Participante ou participante 
em Bases Externas que tenha anteriormente recebido a autorização de acesso 
a informações (que poderá ser o próprio Participante que enviou o Opt-out); e 
(3) à Credenciadora ou Subcredenciadora que detém o controle da titularidade 
dos Ativos Financeiros objeto do Opt-out. 

b) Ao receber Opt-out válido, a Registradora irá interromper o acesso às correspondentes 
informações por seus Participantes, conforme instruções do Opt-out, bem como irá interromper 
a disponibilização das correspondentes informações, no caso de ter recebido o Opt-in das Bases 
Externas. 

c) Além da disponibilização dos Ativos Financeiros, a Registradora irá gerar uma 
comunicação sobre a solicitação de cancelamento ao Participante indicado, quando a ele estiver 
vinculada, ou às Bases Externas, caso tenha encaminhado a solicitação original de 
disponibilização via Bases Externas, e à Credenciadora ou Subcredenciadora responsável pelos 
Ativos Financeiros em questão, quando com essa tiver conexão operacional ativa, contendo as 
informações constantes da “Seção 8 – Notificações Operacionais” deste “CAPÍTULO VI – 
PROCESSOS OPERACIONAIS”. 
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d) A Registradora possui procedimentos para manutenção da rastreabilidade das 
informações e armazena o histórico de envios de Opt-out. 

Seção 8 – Notificações Operacionais 

As informações mínimas necessárias para comunicações sobre eventos entre a Registradora e 
os Participantes previstas nos procedimentos operacionais a que se refere este “CAPÍTULO VI – 
PROCESSOS OPERACIONAIS”, estão indicadas na tabela abaixo: 

Eventos sobre Unidades de Recebíveis 

Dado Conceito Regra de Consistência 

Entidade registradora de 
origem 

Documento identificador da 
entidade registradora que, via 
Bases Externas, está 
encaminhando a comunicação 

CNPJ da entidade registradora 

Tipo de Comunicação Código identificador do tipo da 
comunicação 

Códigos de tipos de 
comunicação:  

1. Realização de Averbação 
de Antecipação Pós-
Contratada  

2. Opt-in 

3. Opt-out 

4. Aplicação de efeitos de 
Averbações de Ônus e 
Gravames ou Averbações de 
Alteração de Titularidade 

Identificador da transação de 
origem 

Código de identificação da 
transação anterior que deu 
origem à notificação 

Código de identificação da 
Averbação de Antecipação 
Pós-Contratada, do Opt-in, do 
Opt-out ou da Averbação de 
Ônus e Gravames ou 
Averbações de Alteração de 
Titularidade 
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Dados de Referência Dados que permitam o 
encaminhamento de ações a 
partir da comunicação 

Indicação de: 

1. Detentor Originário do 
Ativo Financeiro ou do 
Detentor do Ativo Financeiro  

2. Agendas ou Unidades de 
Recebíveis 

3. Instituição Financeira ou 
não financeira 

Descrição Detalhamento da situação 
quando necessário  

Campo livre opcional com 
limite de 4000 caracteres 

 

CAPÍTULO VII – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS E GRAVAMES 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Solicitação de emissão de Certidão 
de Ônus e Gravames. 

Qualquer pessoa física ou jurídica, Participante 
ou não, solicita a emissão de Certidão de Ônus 
e Gravames no website da Registradora. 

2 Pagamento do boleto e 
acompanhamento da solicitação. 

Solicitante realiza o pagamento do boleto e 
poderá acompanhar a solicitação via website da 
Registradora. 

3 Disponibilização da Certidão de 
Ônus e Gravames. 

Registradora disponibiliza Certidão de Ônus e 
Gravames para download em seu website e 
comunica emissão via e-mail. 

 

Passo 1 – Solicitação da Certidão de Ônus e Gravames: 

a) Qualquer pessoa física ou jurídica, Participante ou não, poderá solicitar Certidão de Ônus e 
Gravames, a qual conterá informações armazenadas sobre ônus e gravames existentes sobre 
Ativos Financeiros. 

b) A solicitação da Certidão de Ônus e Gravames deverá ocorrer por meio do website da 
Registradora: www.taginfraestrutura.com.br. 

http://www.taginfraestrutura.com.br/


 
DENOMINAÇÃO: Manual Operacional  ID DO DOCUMENTO: MN_OP_004 FOLHA: Página 46 de 67  

ÁREA EMITENTE: Operações  VIGÊNCIA: 1 ano  VERSÃO: 4.0  
  

Classificação: Público  

c) Após solicitação, será gerado (i) número de protocolo de solicitação; e (ii) boleto para pagamento 
do preço referente à emissão. 

Passo 2 – Pagamento do boleto e acompanhamento da solicitação: 

a) Solicitante realiza o pagamento do boleto referente à emissão da Certidão de Ônus e Gravames. 

b) A Certidão de Ônus e Gravames terá a sua emissão iniciada automaticamente pela Registradora 
após o pagamento do boleto pelo solicitante. 

c) O acompanhamento da emissão da Certidão de Ônus e Gravames poderá ser realizado pelo 
solicitante no website da Registradora, por meio do número de protocolo de solicitação. 

Passo 3 – Disponibilização da Certidão de Ônus e Gravames: 

a) No prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de compensação do boleto referente à 
emissão da Certidão de Ônus e Gravames, a Registradora irá emitir a Certidão de Ônus e 
Gravames. 

b) Solicitante é comunicado da emissão da Certidão de Ônus e Gravames via e-mail, o qual conterá 
o link para download da Certidão de Ônus e Gravames por meio do número de protocolo de 
solicitação. 

c) O download da Certidão de Ônus e Gravames poderá ser realizado pelo solicitante diretamente 
no website da Registradora, por meio do número de protocolo de solicitação. 

CAPÍTULO VIII – PROCESSOS DE SUPERVISÃO 

A seguir são descritos os fluxos relacionados aos processos de supervisão mandatórios do 
ecossistema da Registradora. 

Seção 1 – Conciliação 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Solicitação de relatório de 
Conciliação pela Credenciadora ou 
Subcredenciadora. 

Credenciadora ou Subcredenciadora solicita, 
diariamente, relatório para Conciliação. 

2 Extração de dados da base 
interna. 

Registradora extrai informações constantes de 
sua base interna e gera relatório diário com 
informações consolidadas. 
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3 Disponibilização de relatório à 
Credenciadora ou 
Subcredenciadora. 

Disponibilização de relatório com informações 
consolidadas à Credenciadora ou 
Subcredenciadora. 

4 Conciliação e correções da 
Credenciadora ou 
Subcredenciadora. 

Credenciadora ou Subcredenciadora confronta 
relatório com suas informações internas. 

Em caso de inconsistências, Credenciadora ou 
Subcredenciadora realiza correções em sua 
base e/ou na Registradora, conforme aplicável. 

5 Confirmação de conclusão da 
Conciliação pela Credenciadora ou 
Subcredenciadora. 

Envio de confirmação, pela Credenciadora ou 
Subcredenciadora, de que a Conciliação foi 
concluída. 

 

Passo 1 – Solicitação de relatório de Conciliação pela Credenciadora ou 
Subcredenciadora: 

a) Credenciadora ou Subcredenciadora solicita, diariamente, relatório para Conciliação, o qual será 
emitido pela Registradora conforme item “a)” do “Passo 2 – Extração de dados da base interna 
e de Bases Externas” desta “Seção 1 – Conciliação”. 

b) A Credenciadora ou Subcredenciadora deverá observar a grade horária a que se refere o 
“CAPÍTULO XI – GRADE HORÁRIA DE PROCESSAMENTO” deste Manual Operacional, para a 
solicitação diária do relatório de Conciliação, sob pena da aplicação de penalidades, conforme 
disposto no “CAPÍTULO V – PENALIDADES” do Regulamento. 

Passo 2 – Extração de dados da base interna: 

a) Após solicitação da Credenciadora ou Subcredenciadora, Registradora extrai diariamente da sua 
base interna informações de Registros que não tenham sido liquidados, e Operações objeto de 
Averbação que não tenham vencido, o que inclui, mas não se limita a, a constituição de ônus e 
gravames incidentes sobre estes Ativos Financeiros, e consolida as informações. 

b) A Registradora gera relatório com as informações extraídas nos termos do item “a)” deste “Passo 
2– Extração de dados da base interna”. 

c) Os relatórios gerados pela Registradora terão a data-base do dia de sua emissão, quando 
emitidos nos termos do item “b)” do “Passo 1 – Solicitação de relatório de Conciliação pela 
Credenciadora ou Subcredenciadora” desta “Seção 1 – Conciliação”. 

  



 
DENOMINAÇÃO: Manual Operacional  ID DO DOCUMENTO: MN_OP_004 FOLHA: Página 48 de 67  

ÁREA EMITENTE: Operações  VIGÊNCIA: 1 ano  VERSÃO: 4.0  
  

Classificação: Público  

Passo 3– Disponibilização de relatório à Credenciadora ou Subcredenciadora: 

Registradora disponibiliza o relatório com informações consolidadas à Credenciadora ou 
Subcredenciadora. 

Passo 4 – Conciliação e correções da Credenciadora ou Subcredenciadora: 

a) A Credenciadora ou Subcredenciadora, após disponibilização do relatório pela Registradora, 
deverá confrontá-lo com suas informações internas. 

b) Em caso de inconsistências identificadas pela Credenciadora ou Subcredenciadora no ato da 
Conciliação, a Credenciadora ou Subcredenciadora deverá corrigi-las em sua própria base e/ou 
na base da Registradora, esta última por meio dos processos constantes deste Manual 
Operacional, em até 1 (um) dia útil contado da data do recebimento do relatório. 

c) Caso a Credenciadora ou Subcredenciadora identifique inconsistência cuja correção julgue não 
ser possível por meio dos processos constantes deste Manual Operacional, deverá realizar o 
procedimento de Contestação, conforme previsto no “CAPÍTULO IX – CONTESTAÇÃO” deste 
Manual Operacional. 

d) Caso haja problemas técnicos durante a Conciliação, a Credenciadora ou Subcredenciadora deve 
entrar em contato com a equipe de suporte da Registradora por meio do endereço eletrônico 
suporte@taginfraestrutura.com.br. 

Passo 5 – Confirmação de conclusão da Conciliação pela Credenciadora ou 
Subcredenciadora: 

a) Tendo sido realizadas as correções de inconsistências, ou, em caso de não necessidade de 
correções, a Credenciadora ou Subcredenciadora deverá enviar confirmação diária à 
Registradora de que a Conciliação foi concluída. 

b) Em caso do não envio da confirmação diária de finalização da Conciliação, a Registradora poderá 
aplicar à Credenciadora ou Subcredenciadora infratora as penalidades previstas no “CAPÍTULO 
V – PENALIDADES” do Regulamento. 

c) Visando a garantir a rastreabilidade da realização da Conciliação pela Credenciadora ou 
Subcredenciadora, a cada uma das confirmações de realização de Conciliação será atribuído um 
identificador único, ligado à Credenciadora ou Subcredenciadora responsável pela Conciliação. 

Seção 2 – Operações Fora do Padrão 

Passo Etapa do Processo Descrição 

mailto:suporte@taginfraestrutura.com.br
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1 Verificação de Operações Fora do 
Padrão. 

Registradora verifica se Operações objeto de 
Averbação e de Atualização de Averbação 
enquadram-se no conceito de Operações Fora 
do Padrão. 

2 Solicitação de esclarecimentos ao 
Participante. 

Registradora solicita esclarecimentos ao 
Participante acerca das Operações Fora do 
Padrão identificadas. 

3 Esclarecimentos do Participante. Participante presta esclarecimentos acerca das 
Operações Fora do Padrão. Registradora poderá 
solicitar esclarecimentos adicionais conforme 
“Passo 2 – Solicitação de esclarecimentos ao 
Participante”, se aplicável. 

4 Reporte ao BCB. Registradora reporta ao BCB Operações Fora do 
Padrão. 

 

Passo 1 – Verificação de Operações Fora do Padrão: 

Neste processo a Registradora verifica, durante a execução dos processos operacionais previstos 
neste Manual Operacional, se as Operações objeto de Averbação e de Atualização de Averbação 
encontram-se em conformidade com padrões do mercado, de acordo com lógicas internas, de 
modo a avaliar se há parâmetros ou variáveis que caracterizem Operações Fora do Padrão, nos 
termos das normas aplicáveis. 

Passo 2 – Solicitação de esclarecimentos ao Participante: 

Caso haja Operação Fora do Padrão, Registradora solicita esclarecimentos ao Participante. 

Passo 3 – Esclarecimentos do Participante: 

a) Participante retorna esclarecimentos acerca de Operações Fora do Padrão em resposta à 
solicitação da Registradora. 

b) Equipe da Registradora, a seu critério, poderá solicitar esclarecimentos adicionais conforme 
“Passo 2 – Solicitação de esclarecimentos ao Participante” desta “Seção 2 – Operações Fora do 
Padrão”. 

Passo 4 – Reporte ao BCB: 
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a) Registradora reporta Operações Fora do Padrão ao BCB, podendo aplicar penalidades ao 
Participante, conforme disposto no “CAPÍTULO V – PENALIDADES” do Regulamento. 

b) Operações classificados como Operações Fora do Padrão poderão ficar indisponíveis para 
associação a qualquer outro processo operacional na Registradora, se assim for determinado 
pelo BCB. 

Seção 3 – Fiscalização 

Seção 3.1 – Fiscalização Indireta 

 
Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Elaboração de relatório de 
Asseguração Razoável. 

Auditor independente contratado por 
Participante elabora relatório de Asseguração 
Razoável e envia ao Participante contratante. 

2 Envio de relatório de Asseguração 
Razoável à Registradora. 

Participante envia à Registradora relatório de 
Asseguração Razoável recebido do auditor 
independente. 

3 Análise e arquivamento. Registradora analisa relatório de Asseguração 
Razoável e, caso necessário, solicita mais 
informações. 

Caso não sejam necessários esclarecimentos 
adicionais, a Registradora arquiva relatório em 
sua base e envia aviso de arquivamento para 
Participante. 

 

Passo 1 – Elaboração de relatório de Asseguração Razoável: 

a) A Registradora realizará a Fiscalização indireta dos seus Participantes com perfil Credor, 
que atuem diretamente junto à TAG ou por meio de um Participante Integrador, que realizarem 
Averbações de Ônus e Gravames, Averbações de Alteração de Titularidade, Atualizações de 
Averbação e/ou Envio de Opt-in, que somem quantidade igual ou superior a 3.000 (três mil) 
operações por ano, independentemente do tipo de operação realizada dentre as ora listadas, 
bem como todos os Participantes com perfil Credenciadora, que atuem diretamente junto à TAG 
ou por meio de um Participante Integrador, independente da quantidade de operações 
realizadas. A Fiscalização indireta ocorrerá por meio de auditorias realizadas por auditores 
independentes, contratados pelos participantes ou de unidade específica de auditoria interna do 
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Participante, ou de outra instituição integrante do mesmo conglomerado empresarial ou 
prudencial do Participante, conforme previsto no Regulamento.  

b) A empresa de auditoria independente contratada pelo Participante para verificar o 
cumprimento e os propósitos da Fiscalização descrita nesse Manual Operacional, ou a estrutura 
de auditoria interna do Participante, conforme o caso, deverá elaborar, anualmente     , relatório 
de Asseguração Razoável, bem como prestar informações adicionais e esclarecimentos a pedido 
da Registradora. 

c) Os auditores devem seguir as diretrizes e critérios do trabalho de Asseguração Razoável, 
de acordo com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, convergentes com 
as normas internacionais emitidas pela International Federation of Accountants - IFAC, conforme 
detalhado em cartilha emitida pela TAG e disponibilizada a seus Participantes. 

d) O Relatório de Asseguração Razoável deve:  

i. ser elaborado conforme definição de metodologia aplicável de auditoria de 
modo a garantir a totalidade da base auditada, bem como critérios e 
metodologia de amostras; 

ii. esclarecer a data-base auditada (ou seja, período e datas da base selecionadas 
para auditoria); 

iii. avaliar e reportar se existem, efetivamente, controles para a salvaguarda das 
informações sobre os itens elencados a seguir, mas, também, assegurar que 
estes controles foram executados durante os ciclos semestrais retro 
mencionados: 

1 descrição, implementação e efetividade operacional dos controles 
internos relacionados aos sistemas dos Participantes que suportam os 
processos de Registros, Atualizações de Ativos Financeiros, Averbações 
e Atualizações de Averbação; 

2 itens como controles de acesso físico e sistêmicos, operações 
computacionais, gestão de mudanças e desenvolvimento de programas 
e aplicativos; 

3 verificação da existência e guarda de documentação que validam a 
existência da Operação e dos respectivos Ativos Financeiros; 

4 verificação do cumprimento, pelo Participante, do quanto disposto na 
legislação aplicável, inclusive em relação aos limites e prazos para a 
realização de Registros, Atualizações de Ativos Financeiros, Averbações 
e Atualizações de Averbação; 
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5 verificação da existência e validade do(s) Opt-in concedido(s) pelo 
Detentor do Ativo Financeiro ao Participante, para a realização de 
Consulta; 

6 especificamente no caso de Credenciadoras ou Subcredenciadoras, a 
verificação de que a Credenciadora ou Subcredenciadora detém o 
controle da titularidade do(s) Ativo(s) Financeiro(s), nos termos das 
normas aplicáveis; e 

7 especificamente no caso de Participantes Favorecidos, verificação da 
autorização concedida pelo Detentor do Ativo Financeiro para que o 
Participante Favorecido envie as informações dos respectivos 
instrumentos contratuais, mediante solicitação de Averbação de Ônus 
e Gravames, Averbação de Alteração de Titularidade, Atualização de 
Averbação de Ônus e Gravames e Atualização de Averbação de 
Alteração de Titularidade, nos termos das normas aplicáveis. 

iv. assegurar e evidenciar que as quantidades e parâmetros do(s) documento(s) 
fornecidos pelo Detentor do Ativo Financeiro para a auditoria como evidência 
das operações realizadas junto à TAG sejam, de fato, o que foi solicitado pelo 
Participante no Sistema de Registro da TAG IMF. 

e) Em caso de divergência identificada pela auditoria durante a análise das evidências 
disponibilizadas pelo Participante, este deverá analisar as situações identificadas e realizar a(s) 
respectiva(s) correção(ões) em tempo hábil para que o auditor registre todas as informações 
em seu relatório, sendo que, para as divergências não sanadas antes da emissão do relatório, 
deverão ser descritos os planos de ação e o cronograma para o seu saneamento. 

Passo 2 – Envio de relatório de Asseguração Razoável à Registradora: 

a) Os Participantes que forem objeto de Fiscalização indireta pela Registradora devem encaminhar, 
anualmente     , para a Registradora, o relatório de Asseguração Razoável, devidamente assinado 
pelos auditores. 

b) Adicionalmente ao relatório de Asseguração razoável, deve ser encaminhada à Registradora uma 
carta de responsabilidade da administração do Participante, de modo a confirmar a veracidade 
das informações fornecidas à auditoria na data de emissão do relatório de Asseguração Razoável, 
conforme normas do Conselho Federal de Contabilidade. 

Passo 3 – Análise e arquivamento: 

a) A Registradora analisa o relatório enviado pelo Participante e o arquiva em sua base, caso não 
haja pendências ou inconsistências. Nesse momento, a Registradora envia aviso de confirmação 
de arquivamento do relatório para o Participante. 
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b) Caso necessite de mais informações, a Registradora envia solicitação de esclarecimentos 
adicionais para o Participante ou diretamente ao auditor independente contratado pelo 
Participante, que deverá retornar no prazo constante da solicitação de esclarecimentos, sob pena 
das penalidades dispostas no “CAPÍTULO V – PENALIDADES” do Regulamento. 

Seção 3.2 – Fiscalização Direta 

a) A Registradora realizará a Fiscalização direta dos seus Participantes com perfil Credor, que atuem 
diretamente junto à TAG ou por meio de um Participante Integrador, que realizarem Averbações 
de Ônus e Gravames, Averbações de Alteração de Titularidade, Atualizações de Averbação e/ou 
Envio de Opt-in, que somem quantidade inferior a 3.000 (três mil) operações por ano, 
independentemente do tipo de operação realizada dentre as ora listadas.A Fiscalização direta 
será realizada por meio do envio, pela Registradora ao Participante, de um questionário a ser 
respondido e assinado por seus representantes legais. 

b) Após análise do referido questionário de fiscalização, a Registradora poderá solicitar 
esclarecimentos adicionais e/ou evidencias a respeito das operações realizadas pelo Participante, 
ou em seu nome, por meio do Participante Integrador. 

c) Em caso de identificação de inconsistências e/ou de descumprimento das normativas aplicáveis 
e/ou descumprimento do Regulamento e deste Manual Operacional, o Participante poderá 
incorrer nas penalidades dispostas no “CAPÍTULO V – PENALIDADES” do Regulamento. 

CAPÍTULO IX – CONTESTAÇÃO 

a) Qualquer Participante poderá contestar juntamente à Registradora, a qualquer tempo, via 
requisição em API HTTPS, quaisquer Registros, Averbações, Atualizações de Averbação e/ou 
Opt-in realizados, em razão das seguintes situações: 

01. Detentor do Ativo Financeiro ou Detentor Originário do Ativo Financeiro não 
reconhece a Operação; 

02. duplicidade de lançamento de operação; 

03. informações objeto da operação em desacordo com o instrumento contratual 
que a originou; 

04. Detentor do Ativo Financeiro ou Detentor Originário do Ativo Financeiro não 
tem relação com o Participante Favorecido; 

05. divergência entre valor esperado pelo Financiador ou pela Não Financeira e o 
valor efetivamente liquidado pela Instituição Credenciadora ou 
Subcredenciadora devedora da obrigação; e 

06. outros. 
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b) As informações enviadas devem conter: 

i. CNPJ ou CPF do Detentor Originário do Ativo Financeiro ou do Detentor do Ativo 
Financeiro a que se refere a Contestação; 

ii. CNPJ da entidade a que se destina a Contestação; 

iii. código identificador da operação que será afetada pela Contestação (Opt-in ou 
Contrato); 

iv. código do motivo da Contestação, conforme identificador numérico de 01 a 06 
constante do item “a)” deste “CAPÍTULO IX – CONTESTAÇÃO”; e 

v. justificativa detalhada da Contestação. 

c) Caso previamente acordado com a Registradora, e somente na hipótese de impossibilidade de 
envio de Contestação conforme procedimentos constantes do item “a)” deste “CAPÍTULO IX – 
CONTESTAÇÃO”, a Contestação poderá ser realizada por meio do endereço eletrônico 
contestacao@taginfraestrutura.com.br, desde que sejam enviadas à Registradora as 
informações a que se refere o item “b)” deste “CAPÍTULO IX – CONTESTAÇÃO”. 

d) A Registradora encaminhará a Contestação ao Participante contestado. 

e) Caso a Contestação refira-se a transações realizadas nas Bases Externas, a Registradora 
realizará troca de informações com as Bases Externas conforme os procedimentos previstos na 
Convenção, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Neste caso, a Registradora irá 
indicar especificamente as transações que deram causa à Contestação, possibilitando: (1) a sua 
perfeita identificação; (2) o encaminhamento à(s) entidade(s) registradora(s) com a(s) qual(is) 
a(s) instituição(ões) destino da Contestação possui(em) conexão operacional ativa; bem como 
(3) o retorno para esclarecimento da Contestação. 

f) Após receber o retorno do Participante contestado ou das Bases Externas, conforme o caso, a 
Registradora encaminhará a resposta da Contestação ao Participante, para que este avalie as 
informações e eventuais evidências recebidas e tome as providências cabíveis. 

g) Caso as informações e eventuais evidências recebidas sejam consideradas insuficientes pelo 
Participante que tiver enviado a Contestação, este deverá enviar à TAG um detalhamento do 
motivo pelo qual as informações e eventuais evidências recebidas foram consideradas 
insuficientes, para que a TAG solicite esclarecimentos ao Participante contestado ou às Bases 
Externas. 

h) Sem prejuízo do disposto no item “d)” deste “CAPÍTULO IX – CONTESTAÇÃO”, sempre que a 
Contestação for realizada por Credenciadora ou Subcredenciadora para informar inconsistência 
em relação a ônus e gravames constituídos, alterados ou desconstituídos sobre Ativos 
Financeiros dos quais detenha o controle de titularidade, nos termos do item “a)ii” do “Passo 3– 
Retorno da solicitação de Averbação de Ônus e Gravames” da “Seção 2.1 – Averbação de Ônus 

mailto:contestacao@taginfraestrutura.com.br
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e Gravames” e do item “ii” do “Passo 3 – Retorno de solicitação de Atualização de Averbação de 
Ônus e Gravames” da “Seção 4.1 – Atualização de Averbação de Ônus e Gravames”, ambos do 
“CAPÍTULO VI – PROCESSOS OPERACIONAIS” deste Manual Operacional, a Registradora irá, 
imediatamente, notificar o Participante Favorecido responsável pela Averbação de Ônus e 
Gravames ou pela Atualização de Averbação de Ônus e Gravames, conforme o caso, para que, 
juntamente com a Credenciadora ou Subcredenciadora, adote as medidas cabíveis. 

i) A Registradora possui procedimentos para manutenção da rastreabilidade das informações e 
armazenamento do histórico de eventos de Contestação. 

CAPÍTULO X – SUPORTE AO PARTICIPANTE 

a) Durante o processo de homologação e após entrada em produção na Registradora, o Participante 
poderá contatar a equipe de suporte da Registradora para esclarecimento de dúvidas por meio 
do endereço eletrônico: suporte@taginfraestrutura.com.br. 

b) A equipe de suporte da Registradora tem como responsabilidade atuar ao longo de todo o ciclo 
de gestão do Participante, realizando o relacionamento, acompanhamento operacional, técnico 
e administrativo necessário ao mesmo 

CAPÍTULO XI – GRADE HORÁRIA DE PROCESSAMENTO E REGRAS DE 
FUNCIONAMENTO 

A realização dos processos operacionais previstos neste Manual Operacional seguirá a grade 
horária constante abaixo: 

mailto:suporte@taginfraestrutura.com.br
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 Procedimentos Horário 

Registro e 
Consulta de 

Ativos 
Financeiros 

Registro e atualização de Ativos Financeiros 
por Credenciadoras e Subcredenciadoras 

De seg. a sex., 0h00 às 
5h59 

Disponibilização de Ativos Financeiros 
atualizados para Participantes Favorecidos 

De seg. a sex., 6h00 às 
8h29 

Consulta de Ativos Financeiros por 
Participantes Favorecidos 

De seg. a sex., 8h30 às 
20h59 

Averbação e 
Consulta de 
Averbações 

Averbação de Antecipação Pós-Contratada por 
Credenciadoras e Subcredenciadoras 

De seg. a sex., 8h30 às 
20h59 

Averbação de Ônus e Gravames, Averbação de 
Alteração de Titularidade e Atualizações de 
Averbação 

De seg. a sex., 8h30 às 
20h59 

Envio de efeitos de Averbações para 
Credenciadoras e Subcredenciadoras 

De seg. a sex., 8h30 às 
20h59 

Consulta de Averbações 
De seg. a sex., 8h30 às 

20h59 

Opt-in e Opt-
out 

Envio de Opt-in 
De seg. a sex., 8h30 às 

20h59 

Envio de Opt-out 
De seg. a sex., 8h30 às 

20h59 

Informe de 
Liquidação 

Atualização de Ativos Financeiros para fins de 
informar a sua liquidação 

De seg. a sex., 0h00 às 
20h59 

Conciliação 

Solicitação de relatório de Conciliação 
De seg. a sex., 21h00 às 

21h59 

Ajustes de inconsistências identificadas 
De seg. a sex., 00h00 às 

05h59 

Envio de confirmação de Conciliação 
De seg. a sex., 08h30 às 

20h59 

a) Deverá ser considerada, no âmbito da dinâmica de interações da Registradora, a indicação da 
data e hora de confirmação de recebimento, pela Registradora, de informações de Participantes 
e das Bases Externas, de forma a preservar prioridades e, eventualmente, solucionar conflitos 
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na sincronização de informações envolvendo os efeitos de Averbações sobre Ativos Financeiros 
objeto de Registro. 

b) Nas situações em que a Registradora estiver indisponível, considerado o quanto disposto na 
Convenção, Averbações e Atualizações de Averbação solicitadas pelos Participantes ou pelas 
Bases Externas envolvendo Ativos Financeiros objeto de Registro na Registradora serão 
recusadas, uma vez que as Bases Externas ficarão impedidas de realizar o envio dos efeitos 
dessas Averbações para a Registradora. Da mesma forma, nas situações em que uma 
registradora das Bases Externas estiver indisponível, considerado o quanto disposto na 
Convenção, Averbações e Atualizações de Averbação solicitadas pelos Participantes envolvendo 
Ativos Financeiros objeto de Registro na respectiva registradora das Bases Externas serão 
igualmente recusadas, uma vez que a Registradora ficará impedida de realizar o envio dos efeitos 
dessas Averbações para a respectiva registradora das Bases Externas. 

c) Caso a Registradora esteja indisponível, será admitida a realização de Averbação de Antecipação 
Pós-Contratadas por parte de Credenciadoras ou Subcredenciadoras, desde que as liquidações 
financeiras de tais Antecipações Pós-Contratadas observem a última posição dos efeitos de 
Averbações sobre os Ativos Financeiros objeto de Antecipação Pós-Contratadas recebida até a 
ocorrência de indisponibilidade. 

d) Uma vez restabelecida a disponibilidade de seus sistemas, a Registradora irá obter, junto às 
Credenciadoras e Subcredenciadoras, informações de Antecipações Pós-Contratadas porventura 
ocorridas durante a sua indisponibilidade, de modo a atualizar tais efeitos sobre os Registros dos 
Ativos Financeiros objeto da Antecipação Pós-Contratada, e enviará informações atualizadas das 
Agendas e efeitos de Averbações às Bases Externas, para só então restabelecer o processamento 
de informações ou atualizações de Averbações para seus Participantes ou para participantes das 
Bases Externas. 

e) Os instrumentos contratuais vigentes na data de entrada em vigor de todos os dispositivos da 
Circular 3.952 e inseridos no ambiente de produção da Registradora terão efeitos sobre os Ativos 
Financeiros objeto de Registro na data de vigência da Circular 3.952, antes do horário indicado 
na grade de horários deste “CAPÍTULO XI – GRADE HORÁRIA DE PROCESSAMENTO E REGRAS 
DE FUNCIONAMENTO”. 

CAPÍTULO XII – SAÍDA DO PARTICIPANTE 

Seção 1 – Premissas e condições 

Os Participantes poderão renunciar voluntariamente à sua condição de Participante, a qualquer 
tempo, sem a incidência de ônus ou penalidades, mediante manifestação formal à Registradora, 
com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias e respeitadas as demais condições previstas no 
Regulamento. 
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Seção 2 – Procedimentos para saída 

a) O Participante deverá proceder com a notificação formal solicitando a sua saída junto à 
Registradora, por meio de envio de correspondência eletrônica para o seguinte endereço: 
suporte@taginfraestrutura.com.br. 

b) A partir do recebimento da notificação, a situação do Participante será alvo de verificações pela 
Registradora, onde serão levantadas quaisquer pendências operacionais, financeiras e 
administrativas, as quais deverão ser regularizadas como condição à saída do Participante. 

c) Para efetivar sua saída, o Participante não poderá ser (i) Credenciadora ou Subcredenciadora 
solicitante de Registro que ainda não atingiu a sua data de liquidação; e/ou (ii) parte em 
Operação que ainda não atingiu a sua data de vencimento. 

d) Caso verificado que o Participante apresenta os impeditivos a que refere o item “c)” desta “Seção 
2 – Procedimentos para saída”, apenas será permitido ao Participante desligar-se da 
Registradora se realizar a Portabilidade, conforme disposto na “Seção 2 – Saída de Participante 
via Portabilidade” do “CAPÍTULO XIII – PORTABILIDADE” deste Manual Operacional, exceto se, 
a critério da Registradora, for admitida solução alternativa. 

e) Não havendo qualquer pendência por parte do Participante, a Registradora formaliza o seu 
desligamento, o qual, a partir deste momento, ficará impossibilitado de realizar qualquer 
atividade junto à Registradora e será eximido de manter sua estrutura técnica e operacional com 
a mesma. 

f) Após a formalização do desligamento do Participante, Registradora envia informações de 
desativação da sua conexão operacional às Bases Externas, no prazo estipulado na Convenção. 

g) Mesmo após a confirmação do desligamento por parte da Registradora, fica ainda estipulado que 
o Participante pode ser acionado se forem identificadas pendências de qualquer natureza, tais 
como de cunho financeiro por força de faturas em aberto junto à Registradora. 

CAPÍTULO XIII – PORTABILIDADE 

O Participante poderá utilizar os procedimentos de Portabilidade para (i) aderir à Registradora, 
ao desligar-se de outra registradora, conforme “Seção 1 – Entrada de Participante via 
Portabilidade” deste “CAPÍTULO XIII – PORTABILIDADE”; ou (ii) desligar-se da Registradora para 
aderir a outra registradora, conforme “Seção 2 – Saída de Participante via Portabilidade” deste 
“CAPÍTULO XIII – PORTABILIDADE”. 

Serão objeto de Portabilidade: 

i. Quando solicitada por Credenciadora ou Subcredenciadora: Os Ativos 
Financeiros objeto de Registro que ainda não atingiram a sua data de 
liquidação, e as respectivas Averbações que ainda não atingiram a sua data de 

mailto:suporte@taginfraestrutura.com.br
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vencimento, bem como eventuais Opt-in que ainda não atingiram a sua data 
de vencimento; e 

ii. Quando solicitada por Participante Favorecido: A totalidade ou parte das 
Averbações que tenham sido realizadas pelo respectivo Participante Favorecido 
que ainda não atingiram a sua data de vencimento, bem como os Opt-in que 
ainda não atingiram a sua data de vencimento. 

A Portabilidade deverá ser sempre objeto de detalhamento de procedimentos e testes prévios, 
conforme previsto na Convenção, e deverá, ainda, ser realizada conforme planejamento de 
atividades definido por consenso e formalizado entre a Registradora e as Bases Externas 
(registradora de origem ou de destino), dentro de uma janela de tempo que não prejudique o 
funcionamento dos sistemas da Registradora e das Bases Externas. 

A Portabilidade solicitada por Credenciadora ou Subcredenciadora deverá considerar os 
seguintes passos: (1) baixa dos Registros e das Averbações na registradora de origem; (2) 
inclusão dos Registros e das Averbações na registradora de destino; e (3) em ambos os passos 
anteriores, a correspondente atualização das Bases Externas, para contemplar a Portabilidade. 

A Portabilidade solicitada por Participante Favorecido (i) poderá ocorrer sem a extinção da 
conexão operacional anterior com a registradora de origem (não exclusividade); e (ii) deverá 
observar os seguintes passos: (1) comunicação da registradora de origem para todas as demais 
registradoras envolvidas nos controles de Opt-in e Averbações sobre a Portabilidade para a 
registradora de destino, que passará a exercer esses controles; (2) atualização, nas demais 
registradoras, sobre os Opt-in e Averbações de responsabilidade da registradora de origem, que 
são objeto da Portabilidade; (3) baixa dos controles de Opt-in e Averbações na registradora de 
origem; (4) inclusão dos controles de Opt-in e Averbações na registradora de destino; e (5) em 
ambos os passos anteriores, a correspondente atualização da Registradora e das Bases Externas, 
conforme o caso, para contemplar a Portabilidade. 

A Registradora possui controles que asseguram a consistência e a integridade das informações 
transferidas no âmbito da Portabilidade, bem como da execução de procedimentos vigentes, 
inclusive, mas não limitados, aos seguintes aspectos: 

(i) Em relação à Portabilidade de Credenciadora ou Subcredenciadora: (1) Opt-in 
enviados pela Credenciadora a pedido do Detentor Originário do Ativo 
Financeiro, em favor de instituições financeiras e não financeiras; (2) 
Averbações de Ônus e Gravames; e (3) rotinas de troca de informações entre 
a Registradora e as Bases Externas sobre Agendas, em função de Averbações 
de Ônus e Gravames existentes sobre os respectivos Ativos Financeiros; e 

(ii) Em relação à Portabilidade de Participante Favorecido: (1) manutenção dos 
Opt-in a ele concedidos pelos Detentores Originários do Ativo Financeiro para 
consultas de Agendas, implicando o controle das informações correspondentes, 
oriundas de registros próprios ou de registros em outras registradoras, para 
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disponibilização ao Participante Favorecido; (2) manutenção de Averbações, 
implicando o controle das informações correspondentes, oriundas de registros 
próprios ou de registros em outras registradoras, incluindo ônus constituídos, 
para disponibilização ao Participante Favorecido; e (3) controle sobre os 
correspondentes ônus constituídos sobre Ativos Financeiros, na própria 
registradora ou em outras registradoras. 

Seção 1 – Entrada de Participante via Portabilidade 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Solicitação de entrada via 
Portabilidade. 

Instituição interessada, diretamente ou por 
meio das Bases Externas (registradora de 
origem), solicita a Portabilidade para a 
Registradora. 

2 Realização de Cadastro e 
agendamento da Portabilidade. 

Registradora recebe a solicitação de 
Portabilidade e procede ao Cadastro da 
instituição interessada. 

Após Cadastro, Registradora envia comunicado 
às Bases Externas. 

Registradora agenda data e horário para a 
realização da Portabilidade. 

3 Realização de Portabilidade e 
entrada em produção. 

Registradora conclui a Portabilidade e 
Participante entra em produção junto à 
Registradora. 

 

Passo 1 – Solicitação de Portabilidade: 

Representante da instituição interessada, diretamente ou por meio Bases Externas (registradora 
de origem), solicita à Registradora, por meio de correspondência eletrônica, a realização de 
Portabilidade para aderir à Registradora, ao desligar-se de outra registradora. 

Passo 2 – Realização de Cadastro e agendamento de Portabilidade: 

a) Registradora retorna solicitação à instituição interessada informando que deverão ser realizados 
os Passos 2 a 8 da “Seção 1 – Solicitação de Cadastro de Participante” do “CAPÍTULO V – 
CADASTRO DE PARTICIPANTES” deste Manual Operacional. 
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b) Após finalização do Cadastro, Registradora envia comunicado às Bases Externas (registradora 
de origem) solicitando a Portabilidade da instituição interessada. 

c) Registradora agenda data e horário para a realização da Portabilidade, os quais serão 
comunicados previamente à instituição interessada. 

Passo 3 – Realização de Portabilidade e entrada em produção: 

a) Após a confirmação das Bases Externas (registradora de origem), Registradora retornará à 
instituição interessada informando a conclusão da Portabilidade. 

b) Uma vez concluída a Portabilidade, o Participante entrará em produção junto à Registradora, e 
os Registros, as Averbações e/ou Opt-in, conforme o caso, que foram objeto da Portabilidade, 
terão sido baixados junto às Bases Externas (registradora de origem) e transferidos à 
Registradora. 

c) A partir da entrada em produção, o Participante passará a operar diretamente por meio da 
Registradora. 

d) Registradora envia informações de ativação da conexão operacional do Participante às Bases 
Externas, no prazo estipulado na Convenção. 

Seção 2 – Saída de Participante via Portabilidade 

Passo Etapa do Processo Descrição 

1 Solicitação de saída via 
Portabilidade. 

Registradora recebe, diretamente do 
Participante, ou das Bases Externas 
(registradora de destino), quando aplicável, 
solicitação de saída via Portabilidade. 

2 Verificação interna e agendamento 
da Portabilidade. 

Registradora verifica internamente se há, em 
nome do Participante solicitante, quaisquer 
pendências financeiras ou administrativas e 
agenda data e horário para realização da 
Portabilidade. 

3 Realização da Portabilidade. Registradora retorna ao Participante, ou às 
Bases Externas (registradora de destino), 
quando aplicável, informando a conclusão da 
Portabilidade. 
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Passo 1 – Solicitação de saída via Portabilidade: 

a) Registradora recebe, via Participante interessado ou Bases Externas (registradora de destino), 
quando aplicável, solicitação formal de Portabilidade. 

b) A solicitação a que se refere o item “a)” deste “Passo 1 – Solicitação de saída via Portabilidade” 
poderá ser enviada à Registradora, a qualquer tempo, desde que com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, sem incidência de ônus ou penalidades. 

c) O desligamento compulsório da Registradora à Convenção, ou a denúncia da Convenção pela 
Registradora, enseja a realização da Portabilidade de todos os seus Participantes, para uma 
outra registradora escolhida por cada um dos Participantes, a seu único e exclusivo critério, ou 
medida alternativa aceita pelo BCB. 

d) A Registradora poderá denunciar a Convenção caso (1) deixe de ser autorizada pelo BCB para a 
atividade de Registro de Ativos Financeiros, mediante a apresentação às Bases Externas do ofício 
correspondente expedido pelo BCB; ou (2) decida, voluntariamente, não mais realizar a 
atividade de Registro de Ativos Financeiros, mediante formalização desta decisão ao BCB e às 
Bases Externas. 

Passo 2 – Verificação interna e agendamento da Portabilidade: 

a) Registradora verifica internamente se há, em nome do Participante, quaisquer pendências 
financeiras ou administrativas, as quais deverão ser regularizadas como condição à Portabilidade 
do Participante. 

b) Para a realização da Portabilidade, o Participante deverá ter quitado todas as suas pendências 
financeiras, inclusive as faturas em aberto junto à Registradora que lhe tenham sido enviadas 
até a data de solicitação da Portabilidade. 

c) Não havendo qualquer pendência por parte do Participante junto à Registradora e estando o 
Participante homologado e apto a operar junto às Bases Externas (registradora de destino), a 
Registradora agenda data e horário para a realização da Portabilidade. 

d) Concluída a Portabilidade, o Participante, caso seja Credenciadora ou Subcredenciadora, ou 
ainda, caso seja Participante Favorecido que opte por extinguir a conexão operacional com a 
Registradora, ficará impossibilitado de realizar qualquer atividade junto à Registradora, e será 
eximido de manter sua estrutura técnica e operacional com a mesma. 

e) Na hipótese de Portabilidade de Participante Favorecido que opte por não extinguir a conexão 
operacional com a Registradora, a conclusão da Portabilidade implicará apenas na baixa das 
informações objeto da Portabilidade junto à Registradora, e na transferência das referidas 
informações para a registradora de destino, sendo que o Participante estará permitido a realizar 
novas atividades junto à Registradora, e a manter sua estrutura técnica e operacional com a 
mesma. 
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Passo 3 – Realização da Portabilidade: 

a) Registradora retornará ao Participante ou às Bases Externas (registradora de destino), quando 
aplicável, informando a conclusão da Portabilidade. 

b) Uma vez concluída a Portabilidade, os Registros, as Averbações e/ou Opt-in, conforme o caso, 
que foram objeto da Portabilidade, terão sido baixados junto à Registradora e transferidos às 
Bases Externas (registradora de destino). A Registradora, então enviará as informações de 
desativação da conexão operacional do Participante às Bases Externas, no prazo estipulado na 
Convenção, quando aplicável. 

c) Mesmo após a conclusão da Portabilidade, o Participante poderá ser acionado se forem 
identificadas pendências de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a, as de cunho 
financeiro por força de faturas em aberto junto à Registradora, o que inclui as obrigações 
financeiras que tenham fato gerador a partir do 30 (trigésimo) dia que antecede a data agendada 
para a Portabilidade e/ou cuja data de vencimento seja posterior à data agendada para a 
realização da Portabilidade. 

CAPÍTULO XIV – TARIFAÇÃO 

Seção 1 – Tarifas 

As tarifas da Registradora incidem sobre os eventos abaixo. O preço por evento será informado 
ao Participante por comunicação direta, por meio de correspondência eletrônica. 

a) Averbação de Operação: 

i. Averbação de Ônus e Gravames; 

ii. Averbação de Alteração de Titularidade; 

iii. Averbação de Antecipação Pós-Contratada; 

b) Atualização de Averbação: 

i. Atualização de Averbação de Ônus e Gravames; e 

ii. Atualização de Averbação de Alteração de Titularidade. 

c) Consulta: 

i. Relatório. 

d) Certidão: 

i. Emissão de Certidão de Ônus e Gravames. 
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e) Supervisão: 

i. Manutenção. 

Seção 2 – Cobrança das tarifas 

a) As tarifas devidas serão calculadas após o encerramento do período iniciado no 1º (primeiro) dia 
de cada mês e finalizado no último dia do mês correspondente. 

b) O faturamento será enviado pela Registradora aos Participantes até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao período indicado no item “a)” desta “Seção 2 – Cobrança das tarifas”, por meio 
de nota fiscal eletrônica, para pagamento, através de boleto registrado, até o último dia do mês 
de emissão da nota fiscal eletrônica. 

c) Especificamente no caso de emissão de Certidão de Ônus e Gravames, a cobrança ocorrerá por 
meio de boleto bancário e o seu pagamento será condição para que a Certidão de Ônus e 
Gravames seja emitida pela Registradora. 

Seção 3 – Inadimplemento do pagamento das tarifas 

Qualquer atraso no pagamento das tarifas cobradas pela Registradora sujeitará o Participante 
ao pagamento de multa de 2% (dois inteiros por cento) sobre o valor devido após o vencimento 
da fatura, além de juros de mora de 1% (um inteiro por cento) ao mês, calculados pro rata die, 
até o seu bastante adimplemento. 

CAPÍTULO XV – VIGÊNCIA 

Este Manual Operacional entra em vigor a partir da data de sua publicação, conforme indicada 
no “CAPÍTULO XVI – REVISÕES E ATUALIZAÇÕES”, e tem validade de 1 (um) ano, sujeito a 
alteração ou revogação a qualquer tempo. 

CAPÍTULO XVI – REVISÕES E ATUALIZAÇÕES 

As alterações ao presente Manual Operacional constarão da tabela abaixo e serão informadas 
pela Registradora aos Participantes, sendo tácita e irrestrita a aceitação pelos Participantes de 
tais alterações. É condição obrigatória à manutenção de sua condição de Participante a aceitação 
das referidas alterações. 

Versão Motivo Responsável Data 

01 Elaboração do documento. Operações 07/10/2020 

02 Revisão extraordinária. Estruturação 12/07/2021 
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03 Revisão extraordinária. Estruturação 15/06/2022 

04 Revisão extraordinária. Estruturação 22/10/2022 
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ANEXO I – FLUXOS OPERACIONAIS DETALHADOS 
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