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A Resolução nº 4.734/19 do Conselho Monetário Nacional e a Circular nº 3.952/19 do Banco Central

do Brasil têm como escopo ampliar a competitividade no mercado de recebíveis de cartão e

desonerar o custo do crédito em instituições financeiras. Para tanto, os usuários finais dos recebíveis

poderão utilizar os créditos em operações de desconto ou oferecer como garantia em operações de

crédito. Assim, os estabelecimentos comerciais poderão, por exemplo, utilizar os seus recebíveis de

cartão de crédito como moeda de troca no mercado financeiro, mediante cessão definitiva a terceiros,

tais como FIDCs e fornecedores, ou para obter empréstimos ou financiamentos em instituições

financeiras com melhores condições e taxas de juros. Em suma, a Resolução do CMN visa diminuir a

burocracia para antecipação de recebíveis e a Circular, estabelecer como esse processo deverá ser

realizado.

A atualização normativa está inserida no contexto da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, que

introduziu no ordenamento jurídico conceitos e definições específicos para as atividades de registro

e de depósito centralizado de ativos financeiros e de valores mobiliários, tema que foi

posteriormente disciplinado por meio da Circular nº 3.743/BACEN, de 8 de janeiro de 2015.

A Resolução nº 4.593/2017, editada pelo Conselho Monetário Nacional, que também se inclui no

contexto da Lei nº 12.810/2013, definiu os ativos financeiros passíveis de registro ou depósito. Esse

ato normativo também definiu o direito creditório derivado de recebíveis de arranjo de pagamento

como ativo financeiro e, portanto, passível de registro. Dentre os ativos financeiros definidos,

encontram-se também os direitos creditórios de existência futura e montante desconhecido.

Por sua vez, a Lei nº 13.476/2017 definiu que a constituição de ônus e gravames sobre ativos

registrados deve ser realizada exclusivamente na entidade registradora. Isso permitiu maior

agilidade, redução de custos e segurança jurídica para operações de financiamento que utilizam tais

ativos como garantia.

Referidos marcos legais e regulatórios estabeleceram os pilares para que o Banco Central

propusesse, por meio da Consulta Pública nº 68, de 5 de setembro de 2018, uma nova

regulamentação para negociação de recebíveis de arranjo de pagamento, com o intuito de conferir

maior eficiência e competitividade a esse mercado. O alcance desse objetivo viria do registro desses

recebíveis em sistemas próprios, resultando em maior segurança operacional e jurídica para essas

negociações, assim como em acesso mais amplo para potenciais agentes financiadores.

São impactos da Resolução nº 4.734/2019 e da Circular nº 3.952/2019: (i) a criação da figura da

Registradora de Recebíveis (Cartório de Recebíveis de Cartão); (ii) a obrigação de as Credenciadoras

registrarem os recebíveis na Registradora; e (iii) a possibilidade de os estabelecimentos negociarem

os recebíveis com qualquer Instituição Financeira ou Não Financeira.
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O Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional deliberaram o adiamento do prazo

inicial previsto para a entrada em vigor da Circular BCB nº 3.952/2019 e da Resolução CMN nº

4.734/2019 de 03 de novembro de 2020 para 17 de fevereiro de 2021, exceto quanto aos

dispositivos relativos à convenção entre entidades registradoras, os quais entraram em vigor em 1°

de julho de 2019.

A norma do Banco Central prevê, ainda, a possibilidade de negociação parcial da unidade de

recebíveis, especificando um valor fixo ou percentual da unidade, a ser objeto de negociação, que

implicará alteração da posse ou titularidade efetiva ou fiduciária até o limite do valor fixo informado

ou proporcionalmente ao percentual informado, respectivamente, permitindo uma ampla variedade

na construção de contratos de negociação que envolva múltiplas unidades ou agendas de recebíveis.

Uma vez que a unidade de recebíveis seja objeto de gravame, este incidirá tanto sobre o valor de

recebíveis constituídos dessa unidade na data da realização do gravame, quanto sobre o valor dos

recebíveis que vierem a constituir-se em decorrência das vendas realizadas após essa data

(chamado "fumaça"). Criou-se, assim, um mecanismo que permite "encapsular" e negociar os

recebíveis de existência futura e montante desconhecido – uma interessante ferramenta de captação

de crédito. Nesse sentido, caberá às credenciadoras e às subcredenciadoras o dever diário de registro

dos recebíveis de seus clientes finais junto à Registradora, além das informações sobre contratos de

negociação de recebíveis de arranjo de pagamento de sua responsabilidade realizados pelos

usuários finais recebedores com instituições não financeiras.

As instituições credenciadoras são obrigadas a realizar a liquidação das unidades de recebíveis

registradas com base nas informações de titularidade e de instituição domicílio disponibilizadas

pelos sistemas de registro. Essa exigência é fundamental para a segurança operacional do modelo

proposto e para evitar o pagamento de recebíveis em instituições domicílio diversas das que estão

indicadas nos sistemas de registro.

As instituições credenciadoras assegurarão que os subcredenciadores a elas ligados cumpram o

disposto no ato normativo proposto. Para tanto, a instituição credenciadora deverá prever, no

contrato de credenciamento firmado com o usuário final recebedor, que este último deve informar

sobre a realização das operações de negociação de recebíveis e autorizar o compartilhamento das

informações sobre as operações de negociação de recebíveis com as entidades registradoras.

Espera-se que essa possibilidade de melhor identificar os recebíveis e as operações de negociação

de recebíveis resulte, ao final, em uma maior competitividade no mercado de negociação de

recebíveis de cartão e em um barateamento do custo do crédito. Com a nova regra, será possível ao

usuário final recebedor (estabelecimento comercial) utilizar sua agenda, no todo ou parte, para

garantir mais de uma operação de crédito – o que não ocorria, por dificuldades operacionais de se

identificar as unidades de recebíveis.
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A título complementar, a Circular nº 3.952 permite que a própria instituição adquirente do recebível

encaminhe diretamente ao sistema de registro as informações sobre os contratos de negociação,

hipótese em que as credenciadoras irão se desincumbir do dever de providenciar a referida alteração

da titularidade (§2º, art. 7º).

Quanto ao sistema de registro, será operado por entidade própria, figura jurídica autorizada pelo

Banco Central (art. 2º, VIII). A Registradora controlará a unicidade de recebíveis, assegurando que ele

não seja dado em garantia em valor maior que o seu valor real, além de cuidar da titularidade do

recebível. Para a realização das operações, as instituições financeiras devem assegurar que os

recebíveis de arranjo de pagamento objeto dessas operações estejam cadastrados em sistemas de

registro. Caberá ao sistema de registro o dever de disponibilização das informações sobre instituição

domicílio dos recebíveis às instituições credenciadoras e subcredenciadores, para efeito de sua

liquidação financeira. Isso resultará em maior transparência e segurança operacional e jurídica, tendo

em vista que a legislação impõe que a constituição do gravame seja realizada no mesmo sistema de

registro em que o ativo financeiro esteja cadastrado.

A Circular do BACEN manteve a proibição de cobrança, pelos sistemas de registro, de tarifas das

instituições credenciadoras e subcredenciadoras, para efetivação do registro das agendas de

recebíveis. Essa proibição está inserida na lógica de que são os agentes financiadores os principais

beneficiados com a sistemática de registro de recebíveis adotada. No entanto, não há proibição da

cobrança de demais tarifas ou de ressarcimento de custo resultante de outros serviços prestados

entre os agentes.

Diante das novas possibilidades de antecipação de recebíveis a partir de 17 de fevereiro de 2021, o

interessado deverá autorizar as financiadoras a consultar sua Agenda de Recebíveis junto à

Registradora, e essas farão uma oferta, de acordo com as condições praticadas no mercado.

Importante lembrar, por fim, que devem ser implementadas pelos players deste segmento medidas

técnicas e administrativas, tais como controles de acessos, técnicas de criptografia e separação de

bancos de dados, capazes de proteger as informações de acessos não autorizados e divulgações

indevidas, bem como prevenir quaisquer incidentes que possam causar danos aos titulares, os quais

serão passíveis de reparação, em atenção à A Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de

Proteção de Dados (“LGPD”).
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