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INTRODUÇÃO AO MANUAL OPERACIONAL DOS INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS 

 

Todos os termos iniciados em maiúscula e não definidas neste Manual Operacional 

dos Instrumentos Financeiros terão os significados atribuídos no Glossário do 

Regulamento de Acesso e Operações da Laqus Depositária de Valores Mobiliários 

S.A. (“Regulamento”). 

 

Os termos usuais dos mercados financeiro e de capitais, os de natureza jurídica, 

econômica, contábil e técnicos de qualquer outra natureza utilizados neste Manual 

Operacional dos Instrumentos Financeiros e não constantes no Glossário têm os 

significados usualmente aceitos no Brasil. 

 

Este Manual Operacional dos Instrumentos Financeiros disciplina as regras práticas 

para utilização da Plataforma IMF Digital e complementares ao Regulamento, as 

quais devem ser observadas pelos Participantes. 

 

As alterações ao Manual Operacional dos Instrumentos Financeiros serão 

informadas aos Participantes por meio de Comunicado Laqus, sendo a nova versão 

do Manual Operacional dos Instrumentos Financeiros disponibilizada em 

https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao. 

 

O funcionamento da Plataforma IMF Digital se dá de acordo com os horários 

descritos no endereço eletrônico citado acima. 

 

 

  

https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
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1. PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO DE INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS 

 

Descrição Geral 

 

Para o Cadastro do Instrumento Financeiro, o Emissor deverá solicitar na Plataforma 

IMF Digital o cadastro de um novo Instrumento Financeiro, clicando em Instrumento 

Financeiro, preenchendo os campos necessários e disponibilizando a documentação 

aplicável via upload.  

 

O Emissor poderá acompanhar o status da solicitação de cadastro em Solicitações. 

Após a análise da Laqus, caso aprovado, o status será alterado para “Aprovado”. 

Caso rejeitado, o status será alterado para “Reprovado” ou, ainda, se rejeitado com 

pendências, o status será alterado para “Reprovado – Aguardando Correção”, 

possibilitando ao Emissor realizar as alterações e reenviar para nova análise.  

 

O Cadastro de Instrumento Financeiro pode ser realizado 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, 7 (sete) dias por semana, e o prazo de análise da Laqus é de 120 (cento e 

vinte) horas, contadas da 1ª (primeira) hora útil após a solicitação. 

 

Em decorrência de exigência legal, no momento do Cadastro do Instrumento 

Financeiro, o Emissor deverá enviar, obrigatoriamente, a Declaração da Instituição 

Custodiante, cuja minuta padrão estará disponível no endereço eletrônico de 

documentações. 

 

Exclusivamente para os Instrumentos Financeiros que possuem Lastro, 

independentemente do registro do Lastro em uma Registradora de Lastro, o Lastro 

deverá ser custodiado ou ser objeto de guarda por um terceiro, conforme a sua 

natureza e na forma da regulamentação aplicável, com a adoção de todas as 

medidas necessárias para assegurar a sua existência e integridade, assim como o 

efetivo controle sobre as suas movimentações. 

 

Em relação ao acima disposto, vale ressaltar que: 

 

(i)  O devedor ou originador do Lastro não poderá ser a pessoa que realize a 

custódia ou guarda do Lastro. 

 



 

6 

(ii) O Lastro não poderá ser cedido, alienado ou de qualquer modo transferido a 

terceiro, sem prévia autorização do Investidor; e 

 

(iii) A Laqus deverá ter acesso ao Lastro e documentos que o formalizem caso 

assim solicite. 

 

É responsabilidade do Emissor, perante a Laqus, informar qualquer evento ocorrido 

no Lastro, bem como enviar periodicamente relatório de atualização sobre ele. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Emissor 

4. Acessar Instrumentos Financeiros, no menu lateral 

5. Clicar em Novo Instrumento Financeiro 

6. Preencher as Características da Emissão 

 

Se o Instrumento Financeiro for Ofertado Publicamente (Instrução CVM 400 ou 

Instrução CVM 476) 

 

a. Características da Emissão 

•  Número da Emissão 

•  Número da Série 

•  Tipo de Série 

•  Regime Fiduciário 

•  Distribuição Pública 

•  Negociação Secundária Por 

•  Termo Securitização, Escritura de Emissão ou Cártula, conforme o 

caso, formalizado(s), conforme o caso 

•  Depositária Emissão 

•  Código Securitizadora na CVM,  aplicável apenas para Certificado de 

Recebível do Agronegócio 

•  Utilização de Anúncio de Início de Distribuição 

•  UF do Local de Emissão  

•  Município de Emissão 

•  Classificadora de Risco 1  

https://laqus.com.br/imf-digital/


 

7 

•  Rating 1 

•  Classificadora de Risco 2 

•  Rating 2 

•  UF de Pagamento 

•  Local de Pagamento  

•  Nome do Resp. pelas Informações (DRI)  

•  E-mail do Resp. pelas Informações (DRI)  

•  Banco Liquidante do Emissor  

•  CNPJ do Banco Liquidante do Emissor  

•  Cód. Banco Vinculado à Emissão  

•  Ag. Vinculada à Emissão  

•  Nº C/C Vinculada à Emissão  

•  Chave Externa 

•  Código ISIN 

•  Descrição Adicional 

b. Informações do Lastro, aplicável apenas para Certificado de 

Recebível do Agronegócio 

•  Averbado em Cartório 

•  Registro na Inst. Custodiante 

•  Razão Social da Inst. Custodiante 

•  CNPJ da Inst. Custodiante 

•  Garantia Flutuante 

•  Tipo de Garantia 

•  Ativo da Garantia 

•  Nome do Garantidor 

•  CPF /CNPJ do Garantidor 

•  Natureza do Garantidor 

•  Valor da Garantia 

c. Regime Fiduciário 

•  Coobrigação 

•  Natureza do Agente Fiduciário 

•  Razão Social Agente Fiduciário 

•  CPF/CNPJ do Agente Fiduciário 

d. Distribuição Pública 

•  Tipo de Distribuição Pública 

•  Data de Encerramento da Distribuição 

•  Selecionar um ou mais Coordenadores 
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•  Apontar o Coordenador Líder 

•  Razão Social Escriturador 

•  CNPJ Escriturador 

7. Clicar em Próximo Passo 

8. Preencher os Critérios de Remuneração 

a. Informações Financeiras 

•  Valor Nominal Unitário de Emissão  

•  Quantidade Emitida 

•  Volume de Emissão 

•  Moeda de Emissão 

•  Data Emissão 

•  Data Vencimento 

•  Data Início Rentabilidade 

b. Remuneração 

•  Indexador 

•  Taxa de Juros Fixo/Spread % 

•  Convenção 

9. Clicar em Próximo Passo 

10. Preencher Eventos Financeiros ou importar dados através de planilha excel 

a. Pagamento de Amortização 

•  Amortização 

i. % da Amortização  

ii. Data da Amortização 

iii. Clicar em Adicionar Pagamentos 

•  Percentual de Amortização passível de alteração e sujeito à 

disponibilidade de recursos previsto no Termo de Securitização, na Escritura 

de Emissão ou na Cártula, conforme o caso? 

b. Pagamento de Juros 

•  Data de Pagamento de Juros 

c. Incorporação de Juros 

•  Data de Incorporação de Juros 

d. Resgate Antecipado Facultativo 

•  Apresenta Resgate Antecipado Facultativo? 

11. Clicar em Próximo Passo 

12. Incluir documentos obrigatórios via upload 

a. Clicar em Tipo de Documento 

b. Selecionar o Tipo de Documento 
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c. Clicar ou arrastar os documentos 

•  Termo de Securitização, Escritura de Emissão ou Cártula, conforme 

o caso 

•  Declaração de Custódia  

•  Comunicado de Início de Distribuição, se aplicável 

•  Declaração Agente Fiduciário – Resolução CVM 17 

•  Cópia do Ofício de concessão de registro de oferta pública expedido 

pela CVM, se aplicável 

•  Prospecto (Preliminar ou Definitivo), se aplicável 

13. Clicar em Solicitação de Cadastro 

 

Se Privada 

 

a. Características da Emissão 

•  Número da Emissão 

•  Número da Série 

•  Tipo de Série 

•  Regime Fiduciário 

•  Distribuição Pública (NÃO) 

•  Negociação Secundária Por 

•  Termo Securitização, Escritura de Emissão ou Cártula 

Formalizado(s), conforme o caso 

•  Depositária Emissão 

•  Código Securitizadora na CVM,  aplicável apenas para Certificado de 

Recebível do Agronegócio   

•  Utilização de Anúncio de Início de Distribuição 

•  UF do Local de Emissão  

•  Município de Emissão 

•  Classificadora de Risco 1  

•  Rating 1 

•  Classificadora de Risco 2 

•  Rating 2 

•  UF de Pagamento 

•  Local de Pagamento  

•  Nome do Resp. pelas Informações (DRI)  

•  E-mail do Resp. pelas Informações (DRI)  

•  Banco Liquidante do Emissor  
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•  CNPJ do Banco Liquidante do Emissor  

•  Cód. Banco Vinculado à Emissão  

•  Ag. Vinculada à Emissão  

•  Nº C/C Vinculada à Emissão  

•  Chave Externa 

•  Código ISIN 

•  Descrição Adicional 

b. Informações do Lastro, aplicável apenas para Certificado de 

Recebível do Agronegócio 

•  Averbado em Cartório 

•  Registro na Inst. Custodiante 

•  Razão Social da Inst. Custodiante 

•  CNPJ da Inst. Custodiante 

•  Garantia Flutuante 

•  Tipo de Garantia 

•  Ativo da Garantia 

•  Nome do Garantidor 

•  CPF /CNPJ do Garantidor 

•  Natureza do Garantidor 

•  Valor da Garantia 

c. Regime Fiduciário 

•  Coobrigação 

•  Natureza do Agente Fiduciário 

•  Razão Social Agente Fiduciário 

•  CPF/CNPJ do Agente Fiduciário 

7. Clicar em Próximo Passo 

8.  Preencher os Critérios de Remuneração 

a. Informações Financeiras 

•  Valor Nominal Unitário de Emissão  

•  Quantidade Emitida 

•  Volume de Emissão 

•  Moeda de Emissão 

•  Data Emissão 

•  Data Vencimento 

•  Data Início Rentabilidade 

b. Remuneração 

•  Indexador 
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•  Taxa de Juros Fixo/Spread % 

•  Convenção  

9. Clicar em Próximo Passo  

10. Preencher Eventos Financeiros ou importar dados através de planilha excel 

a. Pagamento de Amortização 

•  Amortização 

i. % da Amortização  

ii. Data da Amortização 

iii. Clicar em Adicionar Pagamentos 

• Percentual de Amortização passível de alteração e sujeito à 

disponibilidade de recursos previsto no Termo de Securitização, na Escritura 

de Emissão ou na Cártula, conforme o caso? 

b. Pagamento de Juros 

•  Data de Pagamento de Juros 

c. Incorporação de Juros 

•  Data de Incorporação de Juros 

d. Resgate Antecipado Facultativo 

•  Apresenta Resgate Antecipado Facultativo? 

11. Clicar em Próximo Passo 

12. Incluir documentos obrigatórios via upload 

a. Clicar em Tipo de Documento 

b. Selecionar o Tipo de Documento 

c. Clicar ou arrastar os documentos 

1.  Termo de Securitização, Escritura de Emissão ou Cártula, conforme 

o caso 

13. Clicar em Solicitação de Cadastro 

14. Aguardar análise da Laqus, com tempo de resposta de 120 (cento e vinte) 

horas a partir da 1ª (primeira) hora útil após a solicitação. 

15. Caso Aprovado, o status do Instrumento Financeiro será alterado e o Emissor 

poderá visualizar esse status acessando a tela de Solicitações constante na 

Plataforma IMF Digital. 

16. Caso rejeitado com pendência, (i) o status do Instrumento Financeiro será 

alterado e o Emissor poderá visualizar esse status acessando a tela de Solicitações 

constante na Plataforma IMF Digital, (ii) identificar a justificativa dada pela Laqus 

para a rejeição com pendências, acessando Ver Justificativa e (iii) cumprir as 

alterações e/ou solicitações realizadas pela Laqus clicando em Editar Formulário. Ao 

concluir respectiva edição, o Instrumento Financeiro será novamente enviado para 
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análise pela Laqus, que terá o prazo de 120 (cento e vinte) horas, contadas da 1ª 

(primeira) hora útil após a solicitação. 

17. Caso rejeitado, o status do Instrumento Financeiro será alterado e o Emissor 

poderá realizar uma nova solicitação. 
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2. PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE CADASTRO DE 

INSTRUMENTO FINANCEIRO 

 

Descrição Geral 

 

A Alteração do Cadastro do Instrumento Financeiro deve ser dividida em 2 (dois) 

momentos.  

 

O 1º (primeiro) compete ao Emissor, se o Cadastro do Instrumento Financeiro for 

rejeitado com pendência pela Laqus, conforme Capítulo 1 acima.  

 

O 2º (segundo) compete ao Emissor mediante solicitação por e-mail 

operacoes.imf@laqus.com.br e a própria Laqus irá realizar a citada alteração na 

Plataforma IMF Digital, cenário este aplicável após Aprovação do Cadastro do 

Instrumento Financeiro.  

 

As alterações somente serão realizadas mediante a apresentação do respectivo 

aditamento ao Termo de Securitização, à Escritura de Emissão ou à Cártula, 

conforme o caso, devidamente assinado pelas partes competentes. 

 

O Emissor receberá resposta da Laqus, via e-mail, sobre o deferimento do seu 

pedido, bem como será informado que a alteração será realizada em até 72 (setenta 

e duas) horas. Caso rejeitado, o interessado receberá e-mail com justificativa da não 

aprovação e solicitação de esclarecimentos e/ou envio de documentação 

complementar.  

 

A Alteração do Cadastro do Instrumento Financeiro pode ser realizado das 7h00 às 

17h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e datas especiais. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

Cenário 1: Alteração realizada pelo Emissor 

 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/ 

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Emissor 

4. Clicar em Solicitações 

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
https://laqus.com.br/imf-digital/


 

14 

5. Clicar em Ver Justificativa 

6. Clicar em Editar Formulário 

7. Realizar a alteração solicitada pela Laqus 

8. Clicar em Solicitação de Cadastro 

 

Cenário 2: Alteração solicitada pelo Emissor e realizada pela Laqus 

 

1. Enviar e-mail para operacoes.imf@laqus.com.br   

a. Assunto: Alteração de Cadastro de Instrumento Financeiro 

b. Conteúdo: Deve contemplar as alterações a serem realizadas, de 

forma justificada; e 

c. Anexo: Documento que comprove a alteração. 

2. Aguardar análise da Laqus, com tempo de resposta de 72 (setenta e duas) 

horas contadas a partir da 1ª (primeira) hora útil após a solicitação 

3. Caso aprovado, a Laqus realiza as alterações e envia e-mail para o Emissor 

informando a conclusão. 

4. Caso rejeitado, a Laqus envia e-mail para o Emissor informando a rejeição e 

sua respectiva justificativa. 

 

 

  

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
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3. PROCEDIMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO 

FINANCEIRO EM OFERTA PRIMÁRIA 

 

Descrição Geral 

 

Após o Cadastro do Instrumento Financeiro na Plataforma IMF Digital pelo Emissor, 

o Custodiante do Investidor interessado poderá indicar Movimentação de Oferta 

Primária, acessando a Plataforma IMF Digital e preenchendo as informações 

obrigatórias. 

 

A indicação de nova Movimentação de Oferta Primária pode ser realizada das 7h00 

às 17h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e datas especiais. 

 

Compete ao Distribuidor a comunicação acerca do término do Procedimento de 

Bookbuilding, que se dará mediante envio de e-mail destinado à 

operacoes.imf@laqus.com.br ou clicando no item Solicitações constante na 

Plataforma IMF Digital. Ao término do Procedimento de Bookbuilding, deverá ser 

indicada a Movimentação para Contas de Depósito de Investidores a fim de se 

concluir a Oferta Primária. 

 

A comunicação do término do Procedimento de Bookbuilding pode ser realizada das 

7h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e datas especiais. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

Custodiante do Investidor 

 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Custodiante 

4. Selecionar Movimentações 

5. Clicar em Nova Movimentação 

6. Escolher tipo de Movimentação (Oferta Primária) 

7. Clicar em Prosseguir 

8. Selecionar Detalhes da Movimentação 

a. Detalhes da Movimentação 

•  Instrumento Financeiro para alocação 

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
https://laqus.com.br/imf-digital/
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9. Clicar em Próximo Passo 

10. Clicar em Adicionar Investidor 

•  Selecionar CPF/CNPJ Investidor 

•  Inserir Quantidade 

•  Inserir PU 

•  Clicar em Adicionar Investidor 

11. Clicar em Nova Movimentação 

 

Distribuidor 

 

1. Distribuidor deve informar à Laqus, mediante envio de e-mail destinado à 

operacoes.imf@laqus.com.br ou clicar em Solicitações na Plataforma IMF Digital até 

às 17:00 

a. Assunto: Emissão (Código do Instrumento Financeiro) 

b. Conteúdo: Contemplando, ao menos, a Quantidade alocada por 

Custodiante, Preço Unitário de Liquidação e Meio de Liquidação (Direta ou 

Financeira). 

 

Após a conclusão da Liquidação o Instrumento Financeiro será distribuído aos 

Custodiantes dos Investidores. 

 

O status do Instrumento Financeiro será alterado, e o Emissor e o Escriturador 

poderão visualizar esse status acessando a tela de depositados constante na 

Plataforma Laqus e os Custodiantes poderão validar as posições do Instrumento 

Financeiro dos Investidores na tela de Conta de Depósito. 

 

Caso a Oferta Pública seja via ICVM 476 o Emissor tem a responsabilidade de avisar 

por e-mail (operacoes.imf@laqus.com.br) o término do período do lockup. 

  

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
mailto:operacoes.imf@laqus.com.br


 

17 

4. PROCEDIMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO 

FINANCEIRO POR TROCA DE TITULARIDADE 

 

Descrição Geral 

 

O processo de Movimentação do Instrumento Financeiro inicia-se quando o 

Custodiante solicita a transferência de titularidade das posições do Instrumento 

Financeiro, entre seus Investidores, através da Plataforma IMF Digital. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Custodiante 

4. Selecionar Movimentações, no menu lateral, 

5. Clicar em Nova Movimentação 

6. Escolher tipo de Movimentação (Transferência de Titularidade) 

7. Clicar em Prosseguir 

8. Informar os Detalhes da Movimentação 

a. Detalhes da Movimentação 

•  CPF/CNPJ do Investidor (origem) 

•  Instrumento Financeiro para alocação 

•  CPF/CNPJ do Investidor (destino) 

•  Quantidade 

9. Clicar em Efetuar Movimentação 

 

A Movimentação do Instrumento Financeiro por Transferência de Titularidade só 

pode ser realizada das 07:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e 

datas especiais em que a Plataforma IMF Digital não opera em qualquer horário. 

 

 

 

  

https://laqus.com.br/imf-digital/
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5. PROCEDIMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO 

FINANCEIRO (POR MOTIVO DE COMPRA E VENDA) 

 

Descrição Geral 

 

A Plataforma IMF Digital não possui funcionalidade de ambiente de negociação ou 

de registro de operações previamente realizadas, não podendo ser configurada ou 

confundida qualquer instrução de Movimentação nela com as atividades realizadas 

pelos Participantes em entidades registradoras autorizadas a operar como mercado 

de balcão organizado, o que não é o caso da Laqus e da Plataforma IMF Digital para 

todos os fins. 

 

O evento de compra e venda de Instrumento Financeiro, registrado ou não em 

entidades registradoras, que ocorre fora da Plataforma IMF Digital e entre os 

Investidores interessados diretamente ou por meio de intermediários alheios à 

Plataforma IMF Digital, acarreta Movimentações incidentes sobre os Instrumentos 

Financeiros objeto de Depósito Centralizado, com os correspondentes efeitos nas 

Contas de Depósito para fins de troca de titularidade do Instrumento Financeiro. 

 

Para fins didáticos, neste procedimento será evidenciado aquilo que pode ocorrer 

fora do ambiente e alcance de atuação da Laqus e, portanto, fora de sua 

responsabilidade. Ante ao exposto, caso o desejo dos Investidores, representados 

pelos seus Custodiantes, seja a negociação em mercado secundário organizado, em 

ambiente de bolsa ou balcão, considerando que a Plataforma IMF Digital não 

contempla tal escopo, sugere-se realização do procedimento previsto no Capítulo 13 

- Procedimentos Para Transferência do Instrumento Financeiro do Depositário 

Central Para Outro Depositário Central Autorizado (Interoperabilidade Saída) que 

mantenha integração com sistema de negociação em mercados organizados para os 

Instrumentos Financeiros em questão. 

 

Fora do ambiente da Laqus: 

 

Os Investidores, por meio de intermediários ou diretamente, acordam condições 

negociadas de compra e venda definitiva de Instrumento Financeiro, valendo-se de 

plataformas de negociação ou não. 

 

A partir do acordo entre Investidores, cumpre a eles informar seus respectivos 
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Custodiantes para que realizem o registro em ambiente de mercado de balcão 

organizado, quando for o caso, e ato contínuo, deem os Comandos necessários ao 

Depositário Central para a efetivação da troca de titularidade e acionamento do 

mecanismo de Liquidação Financeira, se este for o acordo entre os Investidores. 

 

Dentro do ambiente da Laqus: 

 

O Custodiante do Investidor origem do Instrumento Financeiro realiza o Comando de 

uma Movimentação de troca de titularidade mediante Liquidação Financeira por 

motivo compra e venda definitiva na Plataforma IMF Digital, preenchendo todas as 

informações obrigatórias, informando caso Liquidação Direta. 

 

O Custodiante do Investidor destino do Instrumento Financeiro deverá aprovar ou 

rejeitar a Movimentação de compra e venda na Plataforma IMF Digital. 

 

A Movimentação por motivo de compra e venda de Instrumento Financeiro pode ser 

realizada das 07:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e datas 

especiais, sob pena de rejeição da Movimentação. 

 

Passo a passo 

 

Custodiante do Investidor origem 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Custodiante 

4. Selecionar Movimentações, no menu lateral, 

5. Clicar em Nova Movimentação 

6. Escolher tipo de Movimentação (Compra e Venda) 

7. Clicar em Prosseguir 

8. Selecionar Detalhes da Movimentação 

a. Detalhes da Movimentação 

•  Instrumento Financeiro para alocação 

•  CPF/CNPJ Investidor 

•  Quantidade 

•  PU 

•  Custodiante de Destino 

•  Conta Depósito do Comprador 

https://laqus.com.br/imf-digital/
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•  Informar se Liquidação Direta 

9. Clicar em Comandar Movimentação 

 

Custodiante do Investidor destino 

10. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

11. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

12. Realizar login e escolher acesso como Custodiante 

13. Selecionar Movimentações, no meu lateral. 

14. Clicar em Compras e Vendas 

15. Clicar em ⋮ na Movimentação da Compra e Venda  

16. Clicar em Aceitar 

17. Clicar novamente em Aceitar e, após esse passo, o status da Movimentação 

de Compra e Venda será alterado e aguardando conclusão da Liquidação. 

18. Caso rejeitado, o status da Movimentação de Compra e Venda será alterado 

e a Compra e Venda não será realizada. 

 

  

https://laqus.com.br/imf-digital/
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6. PROCEDIMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA 

 

Descrição Geral 

 

O Custodiante do Investidor destino do Instrumento Financeiro realiza o Comando 

de uma Movimentação de Transferência de Custódia na Plataforma IMF Digital, 

preenchendo todas as informações obrigatórias. 

 

O Custodiante do Investidor origem do Instrumento Financeiro deverá aprovar ou 

rejeitar a Movimentação de Transferência de Custódia na Plataforma IMF Digital. 

 

A Transferência das posições do Instrumento Financeiro pode ser realizada das 

07:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e datas especiais, sob 

pena de rejeição da Movimentação. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

Passo a passo 

 

Custodiante do Investidor destino 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Custodiante 

4. Selecionar Movimentações, no menu lateral 

5. Clicar em Nova Movimentação 

6. Escolher tipo de Movimentação (Transferência de Custódia) 

7. Clicar em Prosseguir 

8. Selecionar Detalhes da Movimentação 

a. Detalhes da Movimentação 

• Selecionar Custodiante (origem) 

• Instrumento Financeiro para alocação 

• Selecionar Investidor 

• Quantidade 

• Justificativa 

• Incluir anexo 

9. Clicar em Solicitar Movimentação 

https://laqus.com.br/imf-digital/
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Custodiante do Investidor origem 

10. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

11. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

12. Realizar login e escolher acesso como Custodiante 

13. Selecionar Movimentações, no meu lateral. 

14. Clicar em Transferências de Custódia 

15. Localizar a Solicitação na Lista 

16. Clicar em Aprovar 

17. Clicar novamente em Aceitar e, após esse passo, o status da Movimentação 

de Transferência de Custódia será alterado logo que o saldo for transferido 

de uma conta depósito do Investidor no Custodiante de origem para a sua 

conta depósito no Custodiante (destino) 

18. Caso reprovado, o status da Movimentação de Transferência de Custódia 

será alterado para Reprovado e a transferência do saldo não será realizada. 

 

 

  

https://laqus.com.br/imf-digital/
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7. PROCEDIMENTOS PARA CONCILIAÇÃO 

 

Descrição Geral 

 

O Custodiante, o Escriturador e o Emissor, este último nos casos aplicáveis, deverão 

acessar diariamente a Plataforma IMF Digital para obter o relatório de conciliação 

disponibilizado pela Laqus para que possam realizar a conciliação dos Instrumentos 

Financeiros, conforme informações fornecidas no relatório disponibilizado e seus 

livros e sistemas de registros. 

 

Caso as informações descritas no relatório de conciliação disponibilizado pela Laqus 

não estejam iguais às informações dos seus livros e sistemas de registros, o 

Custodiante, o Escriturador e o Emissor deverão verificar imediatamente a 

inconsistência em seus livros e comunicar a solução à Laqus. 

 

O Custodiante, o Escriturador e o Emissor deverão adotar todas as medidas cabíveis 

para identificar eventuais discrepâncias e finalizar a conciliação de informações no 

menor tempo possível. 

 

A Conciliação pode ser realizada das 19:00 às 22:00, de segunda a sexta-feira, 

exceto feriados e datas especiais. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

Escriturador ou Emissor  

 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Escriturador ou Emissor, conforme o 

caso 

4. Acessar Instrumentos Financeiro, no menu lateral 

5. Selecionar Conciliação 

6. Clicar em Download Conciliação Diária e, após este passo o status será 

alterado para “Aguardando Conciliação” 

7. Se conciliação correta, clicar em Confirmar Conciliação 

https://laqus.com.br/imf-digital/
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8. Se conciliação com inconsistência, informar a Laqus, mediante envio de e-

mail à operacoes.imf@laqus.com.br, cujo e-mail deve contemplar a respectiva 

solução. 

 

Custodiante 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Custodiante 

4. Acessar Instrumento Financeiro, no menu lateral 

5. Selecionar Contas Depósito 

6. Clicar em Download Conciliação Diária e, após este passo o status será 

alterado para “Aguardando Conciliação” 

7. Se conciliação correta, clicar em Confirmar Conciliação 

8. Se conciliação com inconsistência, informar Laqus, mediante envio de e-mail 

à operacoes.imf@laqus.com.br, cujo e-mail deve contemplar a respectiva solução. 

 

  

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
https://laqus.com.br/imf-digital/
mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
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8. PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A EVENTOS FINANCEIROS 

 

Descrição Geral 

 

Os Eventos Financeiros relacionados a cada Instrumento Financeiro serão 

cadastrados na Plataforma IMF Digital no momento do Cadastro do Instrumento 

Financeiro.  

 

Para sua liquidação o Emissor deverá acessar a Plataforma IMF Digital e realizar os 

procedimentos necessários para respectiva liquidação. 

 

O Emissor, com anuência do Agente Fiduciário, deverá solicitar a Amortização 

Extraordinária ou o Resgate Antecipado Total (“Evento”) até um dia antes da 

Liquidação Financeira, fornecendo as informações necessárias.  

 

O Evento pode ser realizado das 07:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados e datas especiais, sob pena de rejeição do Evento. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

Juros 

 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Emissor 

4. Acessar Instrumentos Financeiros, no menu lateral 

5. Clicar em ⋮ no Evento Financeiro objeto da liquidação 

6. Clicar em Solicitar Liquidação 

7. Preencher o Valor Unitário de Pagamento 

8. Informar se Liquidação Direta 

9. Clicar em Solicitar Liquidação 

 

Amortização Extraordinária e Resgate Antecipado 

 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Emissor 

https://laqus.com.br/imf-digital/
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4. Acessar Instrumentos Financeiros, no menu lateral 

5. Clicar em Evento Extraordinário 

6. Escolher Instrumento Financeiro objeto da liquidação 

7. Selecionar o Tipo de Evento (Amortização Extraordinária ou Resgate 

Antecipado Total) 

 

Se Amortização Extraordinária 

 

8. Preencher a % da Amortização 

9. Preencher o Valor dos Juros, se houver 

10. Preencher o Valor do Prêmio, se houver 

11. Informar se Liquidação Direta 

 

Se Resgate Antecipado Total 

 

10. Preencher Valor a ser resgatado 

11. Preencher o Valor dos Juros, se houver 

12. Preencher o Valor do Prêmio, se houver 

13. Informar se Liquidação Direta 

 

14. Clicar em Solicitar Liquidação 

 

Para a conclusão do evento de Amortização Extraordinária ou Resgate Antecipado 

Total, deve ser concluído o procedimento de liquidação aplicável. 
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9. PROCEDIMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DIRETA  

 

Descrição Geral 

 

O processo de Liquidação Financeira Direta ocorre após o Participante da Plataforma 

IMF Digital selecionar esse tipo de liquidação. Compete à Laqus garantir que houve 

liquidação entre as partes ao receber o comprovante, que deve ser disponibilizado 

via e-mail.  

 

Este processo está limitado aos Instrumentos Financeiros com no máximo 10 (dez) 

Custodiantes ou 10 (dez) Movimentações no mesmo Dia Útil. 

 

O comprovante da realização da Liquidação Financeira Direta pode ser 

disponibilizado à Laqus das 08:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados e datas especiais, sob pena de rejeição da Liquidação Financeira Direta. 

 

A confirmação da Liquidação Financeira Direta será realizada pela Laqus das 08:00 

às 19:00 de segunda a sexta-feira, exceto feriados e datas especiais. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

Oferta Primária 

 

1. Custodiante do Investidor do Instrumento Financeiro deverá enviar e-mail 

destinado à operacoes.imf@laqus.com.br com comprovante de liquidação financeira 

(exemplo: em caso de TED, beneficiário deverá ser o Emissor e o depositante deverá 

ser o Custodiante do Investidor); 

2. a Laqus enviará e-mail ao Emissor solicitando confirmação do recebimento 

dos valores; e 

3. Emissor responderá e-mail confirmando ou negando recebimento dos 

valores. 

 

Movimentação de Instrumento Financeiro 

 

1. Custodiante do Investidor destino do Instrumento Financeiro deverá enviar e-

mail destinado à operacoes.imf@laqus.com.br, com comprovante de liquidação 

financeira (exemplo: em caso de TED, o beneficiário deverá ser o Custodiante do 

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
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Investidor origem do Instrumento Financeiro, e o depositante, o Custodiante do 

Investidor destino do Instrumento Financeiro). 

2. Custodiante do Investidor origem do Instrumento Financeiro responderá e-

mail confirmando ou negando recebimento dos valores; 

 

Amortização Extraordinária e Resgate Antecipado Total 

 

1. Emissor do Instrumento Financeiro deverá enviar e-mail destinado à 

operacoes.imf@laqus.com.br, com comprovante de liquidação financeira (exemplo: 

em caso de TED, os beneficiários deverão ser os Custodiantes dos Investidores, e o 

depositante, o Emissor) 

2. Custodiante dos Investidores responderá e-mail confirmando ou negando 

recebimento dos valores 

 

 

 

  

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
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10. PROCEDIMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA 

 

Descrição Geral 

 

Plataforma IMF Digital: ambiente onde serão comandadas Mensagens de Eventos 

para Liquidação Financeira, originadas pelos seguintes procedimentos: 

 

• Procedimento de oferta primária 

• Procedimentos para atualização de informações de eventos 

financeiros 

• Procedimentos para amortização extraordinária ou resgate antecipado 

total dos ativos 

• Procedimentos para realização de movimentação de compra e venda 

 

A Plataforma IMF Digital usa a RTM (Rede de Telecomunicações para o Mercado 

Financeiro) como meio físico para se comunicar com a C3 Registradora (CIP). Além 

da uma rede privada, toda a troca de informações é feita através de arquivos 

seguindo o padrão do SPB (Sistema de Pagamento Brasileiro) com o objetivo de 

garantir a integridade, a confidencialidade, a disponibilidade e o não repúdio das 

informações trafegadas. 

 

A C3 Registradora (CIP) poderá receber comando da liquidação das operações nas 

situações definidas pela Laqus. 

 

Todo processo de envio e confirmação tem a finalidade de garantir o DVP – Delivery 

Versus Payment. 

 

Janela de Horários 

 

Produção 

 

• Laqus para CIP – ACCC700 – 8H00 ÀS 15H45 

• CIP para Laqus – ACCC710 – 8H00 ÀS 16H30 

• Laqus para CIP – ACCC720 – 8H00 ÀS 16H30 

• CIP para Laqus – ACCC730 – 8H00 ÀS 17H30 

• CIP para Banco Liquidante – LTR0001 ou LTR0007 – 8H00 ÀS 16H00 

• Banco Liquidante para CIP – LTR0002, LTR0004, LTR0005, LTR0008 
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– 8H00 ÀS 16H20 

• CIP para Banco Liquidante – LTR0005, LTR0006, LTR0012 – 8H00 

ÀS 17h15 

 

Homologação 

 

• Laqus para CIP – ACCC700 – 9H30 ÀS 15H00 

• CIP para Laqus – ACCC710 – 9H30 ÀS 15H50 

• Laqus para CIP – ACCC720 – 9H30 ÀS 15H30 

• CIP para Laqus – ACCC730 – 9H30 ÀS 16H45 

• CIP para Banco Liquidante – LTR0001 ou LTR0007 – 9H30 ÀS 15H00 

• Banco Liquidante para CIP – LTR0002, LTR0004, LTR0005, LTR0008 

– 9H30 ÀS 15H45 

• CIP para Banco Liquidante – LTR0005, LTR0006, LTR0012 – 9H30 

ÀS 16h15 

 

Observação: Em homologação o Sistema STR do BACEN inicia suas operações às 

9h30. 
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11. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO FÍSICA (ENTREGA DE LASTRO) 

 

O processo de Liquidação Física decorre da liquidação de uma Movimentação, de 

um Evento Financeiro ou de uma Amortização ou Resgate que se realiza mediante 

entrega do Instrumento Financeiro (no caso da securitização, o Lastro) sem utilização 

do serviço de Liquidação Financeira ou Liquidação Financeira Direta vinculado à 

Plataforma IMF Digital.  

 

No caso de uma Movimentação, de um Evento Financeiro ou de uma Amortização 

ou Resgate, não ocorrendo Liquidação Financeira, nem Liquidação Financeira 

Direta, o Emissor deve encaminhar solicitação, via e-mail 

(operacoes.imf@laqus.com.br), contendo documento comprobatório que formalize a 

aprovação da Liquidação Física. 

 

A Liquidação Física obedecerá aos mesmos procedimentos da Liquidação 

Financeira Direta. 

 

  

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
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12. PROCEDIMENTOS PARA CANCELAMENTO, SUSPENSÃO OU 

EXCLUSÃO DE INSTRUMENTO FINANCEIRO 

 

Descrição Geral 

 

O Diretor Presidente da Laqus ou o Emissor pode, entre o momento do Cadastro do 

Instrumento Financeiro e seu efetivo Depósito Centralizado, cancelar o procedimento 

de Depósito Centralizado do Instrumento Financeiro. 

 

O Diretor Presidente da Laqus pode, a qualquer tempo, suspender ou excluir 

Instrumento Financeiro objeto de Depósito Centralizado da Plataforma IMF Digital. 

 

Caso ocorra, o Diretor de Operações informará o Emissor, Escriturador e 

Custodiantes dos Investidores aplicáveis por e-mail da decisão. A Autorreguladora e 

a CVM também serão informadas. 

 

Durante a suspensão ou análise do cancelamento, o Instrumento Financeiro ficará 

bloqueado, por constrição administrativa. 

 

O Participante responsável pelo evento que provocou a suspensão ou o Emissor, em 

caso de cancelamento solicitado, deverá responder o e-mail com a justificativa e 

plano de ação para correção, quando for o caso. Caso a justificativa não ocorra em 

até 5 (cinco) dias úteis, o Instrumento Financeiro será excluído ou se restará 

cancelado o Instrumento Financeiro ainda não objeto de Depósito Centralizado. 

 

Em caso de suspensão sem correção, falta insanável, determinação do CMN ou da 

CVM, o Diretor de Operações informará a exclusão do instrumento financeiro da 

Plataforma IMF Digital ao Emissor, Escriturador e Custodiantes dos Investidores 

aplicáveis por e-mail, sendo que estes últimos terão 30 (trinta) dias dessa 

comunicação para informar nova Depositária. A Autorreguladora e a CVM também 

serão informadas. 

 

Caso os Custodiantes não informem no prazo o destino do Instrumento Financeiro a 

ser excluído, a responsabilidade pelo depósito caberá ao Escriturador, que manterá 

as posições em seus registros. 

 

Descrição do passo-a-passo 
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Suspensão ou Cancelamento por decisão do Diretor Presidente 

 

1. Diretor de Operações da Laqus envia e-mail ao Emissor, Escriturador e 

Custodiantes dos Investidores aplicáveis, informando o evento que provocou a 

suspensão ou o cancelamento 

2.  Diretor de Operações da Laqus envia e-mail à Autorreguladora e CVM 

informando a Suspensão ou o cancelamento de Instrumento Financeiro 

3. O Participante responsável pelo evento da suspensão ou o cancelamento 

responde e-mail com justificativa e plano de ação para correção, em até 5 (cinco) 

dias úteis 

4. Laqus avalia justificativa 

5. Caso sanada, desbloqueia o Instrumento Financeiro 

6. Caso negativo, inicia a Exclusão do Instrumento Financeiro 

 

Cancelamento por solicitação do Emissor 

 

1. Emissor envia e-mail para operacoes.imf@laqus.com.br, informando o evento 

que provocou o cancelamento. 

2. Operações da Laqus analisa justificativa, informando a Suspensão por 

Constrição Administrativa e solicitação de novas informações ou o efetivo 

cancelamento de Instrumento Financeiro. 

3. Emissor responde e-mail com justificativa em até 5 (cinco) dias úteis. 

4. Laqus avalia justificativa. 

5. Caso sanada, cancela o Instrumento Financeiro. 

6. Caso negativo, rejeita o cancelamento. 

 

Exclusão por decisão do Diretor Presidente 

 

1. Diretor de Operações da Laqus envia e-mail ao Emissor, Escriturador e 

Custodiantes dos Investidores aplicáveis, informando que o Instrumento Financeiro 

será excluído da Laqus após 30 (trinta) dias desta comunicação, justificando o motivo 

2.  Diretor de Operações da Laqus envia e-mail à Autorreguladora e a CVM 

informando a exclusão de Instrumento Financeiro 

3. Os Custodiantes deverão responder o e-mail com a Depositária destino do 

instrumento financeiro 

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br


 

34 

4. Caso não informem o destino do instrumento financeiro no prazo, a 

responsabilidade pelo deposito ficará ao Escriturador, que manterá as posições em 

seus registros 
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13. PROCEDIMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DO INSTRUMENTO 

FINANCEIRO DO DEPOSITÁRIO CENTRAL PARA OUTRO DEPOSITÁRIO 

CENTRAL AUTORIZADO (INTEROPERABILIDADE SAÍDA) 

 

Descrição Geral 

 

O Custodiante do Investidor do Instrumento Financeiro realiza o Comando de uma 

Movimentação de transferência por interoperabilidade na Plataforma IMF Digital, 

preenchendo todas as informações obrigatórias. 

 

A Movimentação de Saída por Interoperabilidade de Instrumento Financeiro pode ser 

realizada das 07:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e datas 

especiais, sob pena de rejeição da Movimentação. 

 

Passo a passo 

 

Custodiante do Investidor origem 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/  

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Custodiante 

4. Acessar Movimentações, no menu lateral 

5. Clicar em Nova Movimentação 

6. Escolher tipo de Movimentação (Interoperabilidade) 

7. Clicar em Prosseguir 

8. Selecionar Detalhes da Movimentação 

a. Detalhes da Movimentação 

• Instrumento Financeiro para alocação 

• Tipo de Interoperabilidade (Saída) 

• Escolher Custodiante 

• Selecionar o Investidor 

• Informar Quantidade 

• Informar PU 

9. Clicar em Comandar Transferência 

 

2. A Laqus recebe a solicitação do atual Custodiante e realiza a conferência do 

conteúdo da solicitação. 

 

https://laqus.com.br/imf-digital/
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3. A Laqus envia ao Depositário destino um e-mail (Anexo D) informando a 

solicitação de transferência com os devidos dados da operação e a identificação 

única do pedido. 

4. O Depositário destino recebe o e-mail informando sobre a solicitação de 

transferência e realiza a verificação das informações. 

a. Caso os dados da solicitação sejam válidos, o Depositário destino 

informa ao Depositário origem a aprovação da solicitação de 

transferência através de e-mail - Confirmação sobre solicitação de 

Interoperabilidade (Anexo E). E o diretor de operações finaliza a 

movimentação através de sua aprovação. 

b. Caso os dados da solicitação sejam inválidos, o Depositário destino 

informa ao Depositário origem a rejeição da solicitação de 

transferência através de e-mail - Confirmação sobre solicitação de 

Interoperabilidade (Anexo E). O Depositário origem deve informar ao 

atual Custodiante que a solicitação de transferência foi rejeitada 

juntamente com o motivo da rejeição. E o diretor de operações impede 

que a movimentação ocorra através de sua recusa. 

5. Em caso de aprovação, o atual Custodiante visualiza através da Plataforma 

IMF Digital que a solicitação de transferência foi aprovada através do aceite do 

comando de retirada do Instrumento Financeiro objeto da solicitação. 

6. Em caso de Custodiantes diferentes de origem e destino, o atual Custodiante 

deve informar o novo Custodiante sobre a necessidade de sua interação com a 

Depositária destino, adicionando os dados do processo e o código de identificação 

única. 

7. Após o comando de retirada do Instrumento Financeiro pelo atual 

Custodiante, o novo Custodiante realiza o comando de depósito do Instrumento 

Financeiro objeto da solicitação no ambiente do Depositário destino, o qual fica 

pendente de confirmação pelo Depositário destino, as características da solicitação 

juntamente com o código de identificação único. 

8. O Depositário destino realiza a análise do pedido de entrada em seu sistema 

por parte do novo Custodiante. 

a. Caso dados sejam válidos, o depósito do Instrumento Financeiro na 

plataforma do Depositário destino é validado e o Instrumento 

Financeiro passa a estar bloqueado na posição do investidor, na 

Depositária destino.  

b. Caso os dados inseridos pelo novo Custodiante sejam inválidos, o 

comando de entrada na plataforma é rejeitado pelo Depositário 
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destino, o qual informa o novo Custodiante sobre a divergência no 

comando, para que seja realizada a correção. 

9. Após a finalização do fluxo, os Depositários Centrais realizam entre si 

procedimento de conciliação sobre a finalização e/ou rejeição das solicitações do dia 

vigente (Anexo F). Com a confirmação de ambos os Depositários Centrais, o 

Instrumento Financeiro deve ser desbloqueado.  

10. No dia seguinte, os Depositários Centrais devem disponibilizar as 

informações atualizadas para viabilizar os procedimentos de conciliação com o 

Escriturador do Instrumento Financeiro com objetivo de garantir o devido tratamento 

das solicitações realizadas durante o dia anterior. 

 

Definições sobre prazos para solicitações no fluxo manual 

 

A fim de garantir tratamento isonômico a todas as partes envolvidas no processo de 

interoperabilidade, bem como garantir o atendimento das premissas de mecanismos 

de interoperabilidade descritos nesse Manual, devem ser definidos entre os 

Depositários Centrais os prazos de envio e de resposta das etapas operacionais 

descritas no fluxo operacional.  

 

Na ausência de prazos específicos definidos em comum acordo entre a Laqus e o 

outro Depositário Central envolvido no fluxo da interoperabilidade, valerão os prazos 

definidos na tabela abaixo.  

 

Etapa Operacional Tempo 

Finalização do processo de 

interoperabilidade manual solicitado em 

D+0 

Até o final de D+0 

Horário limite para atual Custodiante 

enviar solicitação de interoperabilidade 

manual para Depositário origem 

Até às 11:00 de D+0 

Horário limite para Depositário origem 

enviar comunicações para Depositário 

destino com informações sobre 

solicitação de transferências. 

Até às 14:30 de D+0 

Horário limite para Depositário destino 

enviar comunicações com confirmações 

sobre solicitação de transferências ao 

Até às 16:30 de D+0 
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Depositário origem. 

Horário de envio de resumo das 

movimentações do dia, entre Depositários 

Centrais. 

Até às 19:00 de D+0 
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14. PROCEDIMENTO PARA RETIRADA DE POSIÇÃO DETIDA POR 

INVESTIDOR 

 

Disposição Geral 

 

O Depósito Centralizado pode ser extinto por solicitação de Retirada do 

Investidor, por meio de instrução do seu Custodiante e confirmação do 

Escriturador 

 

Este procedimento não trata de interoperabilidade entre depositários centrais. 

 

A entrega do Instrumento Financeiro objeto de Retirada para o efetivo titular é 

efetuada mediante registro da transferência no livro ou sistema do Escriturador, 

com base nos dados identificadores fornecidos pelo Depositário Central. 

 

Passo a Passo 

 

1. Custodiante do Investidor envia e-mail até 11:00 horas para 

operacoes.imf@laqus.com.br solicitando a retirada e identificando: 

a. Investidor 

b. Conta de Depósito 

c. Instrumento Financeiro 

d. Quantidade 

e. PU de transferência 

2. Laqus analisa a liberdade de movimentação da posição do Investidor, 

responde e-mail até 14:30 horas ao Custodiante do Investidor acatando a 

Retirada e informando ao Escriturador da Retirada. 

3. Escriturador confirma ao Depositário Central e ao Custodiante a recepção da 

posição do Investidor, objeto de Retirada comandada pelo seu Custodiante, 

até 16:30 horas. 

 

Etapa Operacional Tempo 

Finalização do processo de Retirada 

manual solicitado em D+0 

Até o final de D+0 

Horário limite para atual Custodiante Até às 11:00 de D+0 

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br


 

40 

enviar solicitação de Retirada manual 

para Depositário Central 

Horário limite para Depositário Central 

enviar comunicações para Escriturador 

com informações sobre solicitação de 

Retirada. 

Até às 14:30 de D+0 

Horário limite para Escriturador enviar 

comunicações com confirmações sobre 

Retirada ao Depositário Central. 

Até às 16:30 de D+0 
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15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Para esclarecimento de eventuais dúvidas ou omissões deste Manual Operacional 

dos Instrumentos Financeiros, o Participante deverá entrar em contato com a Laqus 

através de canal específico informado na Plataforma IMF Digital. 

 

Este Manual Operacional dos Instrumentos Financeiros passa a vigorar em 29 de 

novembro de 2021. 
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ANEXO C – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS ENTRE DEPOSITÁRIOS CENTRAIS 

 

[logo do participante]  

Solicitação de Transferência de Instrumentos Financeiros entre Depositários 

Centrais 

[Data da solicitação] 

À <Depositário Central Origem> 

Ref.: Solicitação de Transferência de Instrumentos Financeiros entre 

Depositários Centrais 

 

Prezados,  

Solicitamos que o(s) valor(es) mobiliário(s) abaixo descritos seja(m) transferido(s) 

entre plataforma(s) das depositárias indicadas <xx>, declarando, neste ato, que a 

presente solicitação é realizada em observância às normas editadas pela <xx> 

(Depositária Central Origem) que dispõem a respeito de referida transferência: 

 

Origem 

Depositária: 

Custodiante (CNPJ): 

Investidor (CPF/CNPJ):  

Destino 

Depositária: 

Custodiante (CNPJ): 

Investidor (CPF/CNPJ): 

Valor(es) Mobiliário(s)  

Emissor: 

Escriturador: 

Código ISIN (quando aplicável): 

Código na Depositária Central Origem: 

Quantidade: 

Preço de Aquisição:  

Data de Aquisição: 

 

____________________________________________________ 

(Assinaturas de procuradores credenciados no Depositário Central Origem)  
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ANEXO D – MODELO DE E-MAIL - INFORMAÇÃO SOBRE SOLICITAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

De: Depositária Origem <e-mail previamente alinhado entre as depositárias> 

Para: Depositária Destino <e-mail previamente alinhado entre as depositárias> 

Assunto: SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS ENTRE DEPOSITÁRIAS / ID: XXXX 

 

[Data da solicitação] 

  

Informamos que a <Razão Social Depositário Central Origem> recebeu na data de 

hoje o seguinte pedido de transferência de Instrumento(s) Financeiro(s), tendo 

realizado as devidas validações sobre os dados informados pelo solicitante: 

Identificação única da solicitação: (XXXX) 

 

Origem 

Depositária: 

Custodiante (CNPJ): 

Investidor (CPF/CNPJ):  

 

Destino 

Depositária: 

Custodiante (CNPJ): 

Investidor (CPF/CNPJ): 

 

Valor(es) Mobiliário(s) 

Emissor: 

Escriturador: 

Código ISIN (quando aplicável): 

Código na Depositário Central Origem: 

Quantidade: 

Preço de Aquisição:  

Data de Aquisição: 

 

[Assinatura de e-mail da Depositário Central Origem] 
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ANEXO E – MODELO DE E-MAIL - CONFIRMAÇÃO SOBRE SOLICITAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

De: Depositária Destino <e-mail previamente alinhado entre as depositárias> 

Para: Depositária Origem <e-mail previamente alinhado entre as depositárias> 

Assunto: CONFIRMAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS ENTRE DEPOSITÁRIAS / ID: XXXX 

 

[Data da solicitação] 

  

Informamos que a <Razão Social Depositário Central Destino> realizou na data de 

hoje a avaliação da solicitação de transferência de Instrumento(s) Financeiro(s) 

identificada abaixo, tendo como resultado: 

 

Identificação única da solicitação: (XXXX) 

 

Resultado da avaliação da solicitação:  

 

Movimentação aceita   

Movimentação rejeitada   

 

Descrição do motivo de rejeição: -  

 

 

[Assinatura de e-mail da Depositário Central Destino] 
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ANEXO F – RESUMO DIÁRIO DAS SOLICITAÇÕES DE INTEROPERABILIDADE 

 

De: Depositária Destino <e-mail previamente alinhado entre as depositárias> 

Para: Depositária Origem <e-mail previamente alinhado entre as depositárias> 

Assunto: RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

REALIZADAS ENTRE DEPOSITÁRIOS DD/MM/AAAA  

 

[Data da solicitação] 

 

Informamos que a <Razão Social Depositário Central Destino> recebeu os seguintes 

pedidos de solicitação de transferência de Instrumento(s) Financeiro(s) nesta data e 

que tiveram o seguinte resultado. 

 

Depositári

o Origem 

Depositário 

Destino 

 Identificação 

única 
Resultado 

Observação de 

divergência 

   Finalizado/Rejeitado  

   Finalizado/Rejeitado  

   Finalizado/Rejeitado  

 

 

[Assinatura da Depositário Central Destino] 

 


