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GLOSSÁRIO 

 

“Agente Fiduciário” pessoa jurídica, devidamente cadastrada na 

CVM, que representa os Investidores, nos termos 

da legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

“Amortização 

Extraordinária” 

a amortização extraordinária e parcial dos 

Instrumentos Financeiros, observado que 

nenhum Instrumento Financeiro será resgatado e 

cancelado. 

 

“Amortização ou Resgate” o evento relacionado ao Instrumento Financeiro 

que seja uma Amortização Extraordinária ou um 

Resgate Antecipado Total, conforme o caso. 

 

“Autoridade” significa toda autoridade que possua 

competência para realizar solicitações e exigir o 

cumprimento de obrigações pela Laqus, 

incluindo, mas não se limitando à CVM. 

 

“Banco Liquidante” banco responsável por prestar serviços de 

liquidação financeira junto ao Sistema de 

Liquidação. 

 

“Bloqueio” o bloqueio sobre Instrumento Financeiro, 

decorrente da constituição de Constrição ou 

Garantia, que impede qualquer Movimentação do 

Instrumento Financeiro.  

 

“Autorreguladora” é a BSM Supervisão de Mercados, entidade 

supervisora e fiscalizadora dos Participantes da 

Laqus. 

 

“Cadastro de Instrumento 

Financeiro” 

a inclusão de informação efetuada pelo Emissor, 

com o objetivo de cadastrar o Instrumento 

Financeiro, contemplando as informações do 

Termo de Securitização, da Escritura de Emissão 
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ou da Cártula, conforme o caso, e demais 

documentação aplicável, caso necessário. 

 

“Cadastro” a inclusão de informação efetuada por 

Participante com o objetivo de atualizar dados 

dispostos na Plataforma IMF Digital. 

 

“CMN” o Conselho Monetário Nacional. 

 

“Comando” instrução ou autorização inequívoca de 

realização ou aceitação de determinada atividade 

na Plataforma IMF Digital feito por 1 (um) 

Participante. 

 

“Comitê de Admissão” formado pelo Diretor de Controles Internos, 

Diretor de Operações e Representante da 

Autorregulação, cada um com 1 voto. 

 

“Comunicado Laqus” o informativo emitido pela Laqus para divulgação 

de informação ou instrução para os Participantes 

e/ou para o público em geral relativa à Plataforma 

IMF Digital, dentre outras finalidades. 

 

“Constrição” a constrição judicial ou administrativa sobre 

Instrumentos Financeiros, de acordo com os 

termos de eventual decisão judicial ou 

administrativa. 

 

“Conta de Depósito” conta mantida eletronicamente por um 

Custodiante, em nome de um Investidor, com a 

posição dos Instrumentos Financeiros do referido 

Investidor, não movimentável por cheque ou 

espécie, disponibilizada pela Laqus. 

 

“Conta de Liquidação 

Credor” 

a conta mantida por um Custodiante, junto a um 

Banco Liquidante, no Sistema de Liquidação, a 

fim de viabilizar a ocorrência de crédito em 
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Liquidação Financeira. 

 

“Conta de Liquidação 

Devedor” 

a conta mantida pelo Emissor do Instrumento 

Financeiro ou por um Custodiante, junto a um 

Banco Liquidante, no Sistema de Liquidação, a 

fim de viabilizar a ocorrência de débito em 

Liquidação Financeira. 

 

“Contas de Liquidação” a Conta de Liquidação Credor e a Conta de 

Liquidação Devedor, quando referidas em 

conjunto. 

 

“Custodiante” o Participante autorizado pela CVM para prestar 

serviços de custódia de Instrumentos 

Financeiros, na forma da regulamentação editada 

pela CVM. 

 

“CVM” a Comissão de Valores Mobiliários. 

 

“Depositário Central 

Autorizado” 

outros depositários centrais, autorizados pela 

CVM a prestar a atividade de Depósito 

Centralizado. 

 

“Depositário Central” a Laqus, no exercício da atividade de Depósito 

Centralizado, por intermédio da Plataforma IMF 

Digital. 

 

“Depósito Centralizado” realizado pela Laqus, compreendendo a guarda 

centralizada do Instrumento Financeiro, fungível 

e infungível, o controle de sua titularidade efetiva 

e o tratamento de seus eventos na Plataforma 

IMF Digital, nos termos da Lei nº 12.810/2013 e 

Resolução CVM 31/2021. 

 

“Desbloqueio” o desbloqueio de Instrumento Financeiro, 

decorrente da liberação de Constrição ou 

Garantia, que permite qualquer Movimentação do 
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Instrumento Financeiro.  

 

“Dia Útil” o dia que não seja Sábado, Domingo ou dia 

declarado como feriado nacional no Brasil. 

 

“Direito de Acesso” a autorização para utilizar a Plataforma IMF 

Digital, concedida pela Laqus ao Participante que 

atenda aos requisitos legais e regulamentares. 

 

“Diretor Presidente” o Diretor Presidente da Laqus, conforme definido 

e nomeado de acordo com o Estatuto Social. 

 

“Distribuidor” instituição financeira que tem como atividade 

principal ou acessória a distribuição de 

Instrumentos Financeiros 

. 

“Emissor” o Participante que seja emissor do Instrumento 

Financeiro. 

 

“Escriturador” o Participante autorizado pela CVM a prestar 

serviços de escrituração de Instrumento 

Financeiro, na forma da regulamentação editada 

pela CVM. 

 

“Estatuto da 

Autorreguladora” 

o Estatuto Social da BSM Supervisão de 

Mercados - BSM aprovado pela CVM e disponível 

em seu website. 

 

“Evento Financeiro” obrigação de pagamento relativa ao Instrumento 

Financeiro, a qual será (i) calculada pela Laqus; 

ou (ii) informada pelo Emissor ou pelo 

Escriturador à Laqus. 

 

“Evento Não Financeiro” obrigação relativa ao Instrumento Financeiro que 

não seja uma obrigação pecuniária, conforme 

descrito nos Manuais Complementares. 
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“Evento” um ou mais Eventos Financeiros e um ou mais 

Eventos Não Financeiros, quando referidos em 

conjunto. 

 

“Garantia” a garantia constituída sobre Instrumentos 

Financeiros, de acordo com os termos do 

respectivo Instrumento de Garantia. 

 

“Garantido” a Pessoa em favor da qual a Garantia ou a 

Constrição é constituída. 

 

“Garantidor” a Pessoa que seja prestadora da Garantia ou da 

Constrição, titular ou possuidora do Instrumento 

Financeiro Gravado. 

 

“Glossário” este Glossário que estabelece os termos 

definidos aplicáveis ao Regulamento e aos 

Manuais Complementares. 

 

“Instrumento de Garantia” o contrato por meio do qual o Garantido e o 

Garantidor estipulam os termos aplicáveis à 

constituição de Garantia sobre Instrumentos 

Financeiros. 

 

“Instrumento Financeiro 

Gravado” 

o Instrumento Financeiro objeto de Constrição ou 

de Garantia. 

 

“Instrumento Financeiro 

Inadimplido” 

o Instrumento Financeiro que esteja inadimplido, 

em razão do descumprimento de um Evento 

Financeiro e/ou de um Evento Não Financeiro. 

 

“Instrumento Financeiro” o Valor Mobiliário objeto de Depósito 

Centralizado na Plataforma IMF Digital. 

 

“Interoperabilidade” a conexão entre os sistemas operacionalizados 

pelo Depositário Central e um ou mais 

Depositários Centrais Autorizados, de modo a 
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viabilizar a transferência de Instrumentos 

Financeiros da Plataforma IMF Digital para as 

plataformas administradas pelos Depositários 

Centrais Autorizados ou das plataformas 

administradas pelos Depositários Centrais 

Autorizados. 

 

“Investidor” Pessoa que seja titular de Instrumento 

Financeiro, podendo inclusive ser um Participante 

. 

“Laqus” 

 

a Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. 

 

“Lastro” direitos creditórios originários de negócios 

realizados entre produtores rurais, ou suas 

cooperativas, e terceiros, inclusive 

financiamentos ou empréstimos, relacionados 

com a produção, a comercialização, o 

beneficiamento ou a industrialização, nos termos 

da legislação específica. 

 

“Liquidação Financeira 

Direta” 

a liquidação decorrente de uma Movimentação, 

de um Evento Financeiro ou de uma Amortização 

ou Resgate que se realiza diretamente entre as 

partes, sem utilização do serviço de liquidação 

vinculado à Plataforma IMF Digital. 

 

“Liquidação Financeira” a liquidação decorrente de uma Movimentação, 

de um Evento Financeiro ou de uma Amortização 

ou Resgate, relacionada a um Instrumento 

Financeiro, que se realiza através do Sistema de 

Liquidação.  

 

“Liquidação Física” a liquidação decorrente 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 
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vinculado à Plataforma IMF Digital. 

 

“Manuais Complementares” (i) o Manual de Normas de Direito de Acesso,  

(ii) o Manual Operacional de Direito de Acesso, 

(iii) o Manual de Normas de Constrições e 

Garantias,  

(iv) o Manual Operacional de Constrições e 

Garantias,  

(v) o Manual de Normas dos Instrumentos 

Financeiros,  

(vi) o Manual Operacional dos Instrumentos 

Financeiros, e 

(vii) outros manuais complementares que sejam 

publicados pela Laqus, quando referidos em 

conjunto. 

 

“Manual de Normas de 

Constrições e Garantias” 

o manual, complementar e indissociável deste 

Regulamento, disponibilizado em sítio eletrônico 

na rede mundial de computadores 

(https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao), 

que contém as normas de constituição, 

execução, liberação e outros temas relacionados 

às Constrições e às Garantias. 

 

“Manual de Normas de 

Direito de Acesso” 

o manual, complementar e indissociável deste 

Regulamento, disponibilizado em sítio eletrônico 

na rede mundial de computadores 

(https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao), 

que contém as normas de Direito de Acesso. 

 

“Manual de Normas dos 

Instrumentos Financeiros” 

o manual, complementar e indissociável deste 

Regulamento, disponibilizado em sítio eletrônico 

na rede mundial de computadores 

(https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao), 

que contém as normas do Depositário Central e 

dos Instrumentos Financeiros. 

 

https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
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“Manual Operacional de 

Constrições e Garantias” 

o manual, complementar e indissociável deste 

Regulamento, disponibilizado em sítio eletrônico 

na rede mundial de computadores 

(https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao), 

que contém as funcionalidades e procedimentos 

operacionais de constituição, execução, 

liberação e outros temas relacionados às 

Constrições e às Garantias. 

 

“Manual Operacional de 

Direito de Acesso” 

o manual, complementar e indissociável deste 

Regulamento, disponibilizado em sítio eletrônico 

na rede mundial de computadores 

(https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao), 

que contém as funcionalidades e procedimentos 

operacionais de Direito de Acesso. 

 

“Manual Operacional dos 

Instrumentos Financeiros” 

o manual, complementar e indissociável deste 

Regulamento, disponibilizado em sítio eletrônico 

na rede mundial de computadores 

(https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao), 

que contém as funcionalidades e procedimentos 

operacionais do Depositário Central e dos 

Instrumentos Financeiros. 

 

“Movimentação” a movimentação de Instrumento Financeiro de 

uma Conta de Depósito para outra Conta de 

Depósito, resultante do tratamento das instruções 

de movimentação e dos eventos incidentes sobre 

os Instrumentos Financeiros, com os 

correspondentes efeitos nas Contas de Depósito, 

para fins de troca de titularidade do Instrumento 

Financeiro, decorrente de negócios e/ou eventos 

jurídicos válidos e realizados fora do ambiente da 

Laqus, registrados ou não. A Movimentação será 

operacionalizada de acordo com os Manuais 

Complementares. 

 

https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
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“Notificações Operacionais” as notificações enviadas pela Laqus aos 

Participantes, na forma dos Manuais 

Complementares, com o intuito de assegurar 

transparência e completude à informação 

fornecida pelos Participantes no ambiente de 

Depósito Centralizado. 

 

“Participante” o detentor de Direito de Acesso. 

 

“Pessoa” a pessoa física, pessoa jurídica, fundos de 

investimento ou comunhão de bens, nacional ou 

estrangeira, com capacidade de ser titular de 

direitos e assumir obrigações. 

 

“Plataforma IMF Digital” o sistema eletrônico por meio do qual a Laqus 

exerce a atividade de Depósito Centralizado, o 

qual é acessado por meio de sítio eletrônico na 

rede mundial de computadores. 

 

“Registradora de Lastro” registradora de Lastros autorizada por Autoridade 

competente.  

 

“Regulamento da 

Autorreguladora” 

o regulamento processual da BSM Supervisão de 

Mercados - BSM aprovado pela CVM e disponível 

em seu website. 

 

“Regulamento de 

Arbitragem” 

o regulamento da Câmara de Comércio Brasil-

Canadá (CCBC), nos termos da Lei nº 9.307/1997 

e da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, 

conforme sejam atualizadas ou substituídas. 

 

“Regulamento” este Regulamento de Acesso e de Operações da 

Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. 

relacionado à Plataforma IMF Digital e elaborado 

de acordo com as regras aplicáveis da CVM. 

 

“Resgate Antecipado Total” o resgate antecipado total dos Instrumentos 
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Financeiros, observado que a totalidade dos 

Instrumentos Financeiros serão integralmente 

resgatados e cancelados. 

 

“Retirada” a retirada do Instrumento Financeiro do 

Depositário Central, realizada mediante 

Comando do Custodiante do Investidor e 

Comando do Escriturador do Instrumento 

Financeiro. 

. 

“Sistema de Liquidação” o sistema de liquidação administrado pela 

Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP, por 

meio do qual ocorrerão as Liquidações 

Financeiras. 

 

“Tribunal Arbitral” o Tribunal Arbitral constituído de acordo com o 

Regulamento da Câmara de Comércio Brasil-

Canadá, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, Brasil. 

 

“Usuário” a pessoa física titular de Direito de Acesso à 

Plataforma IMF Digital 

. 

“Valor Mobiliário” valor mobiliário, conforme definido no artigo 2º da 

Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme 

alterada. 

 

“Vencimento Antecipado” o vencimento antecipado dos Instrumentos 

Financeiros, em razão do inadimplemento de um 

Evento. 
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CAPÍTULO I. DO REGULAMENTO 

 

Artigo 1. 

 

Este Regulamento disciplina as diretrizes gerais: 

 

I. do Depósito Centralizado; 

 

II. do acesso dos Participantes à Plataforma IMF Digital e as responsabilidades 

inerentes a tal acesso; 

 

III. da fiscalização e supervisão contínua da atuação dos Participantes na 

Plataforma IMF Digital pela Laqus; e 

 

IV. fiscalização, supervisão e execução dos serviços prestados pela Laqus e dos 

Participantes, exercidas pela Autorreguladora. 

 

§ 1º - A Plataforma IMF Digital foi desenvolvida para disponibilizar maior 

transparência e completude de informações dos Instrumentos Financeiros aos 

Investidores e Participantes. 

 

§2º - A Laqus não é responsável, direta ou indiretamente, pelo descumprimento de 

quaisquer obrigações estabelecidas neste Regulamento por parte de quaisquer dos 

Participantes. 

 

§ 3º - A Laqus poderá publicar manuais complementares a este Regulamento, com 

regras específicas e procedimentos aplicáveis à atividade de Depósito Centralizado 

de Instrumentos Financeiros. 

 

§ 4º - Este Regulamento e os Manuais Complementares devem ser observados por 

todos os Investidores e Participantes. Os Participantes aderirão ao Regulamento e 

aos Manuais Complementares, ao acessar a Plataforma IMF Digital pela primeira 

vez. 

 

§ 5º - Os Custodiantes deverão providenciar que seus contratos com Investidores 

possuam disposição de adesão ao Regulamento e aos Manuais Complementares.  
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§6º - A Laqus poderá, observada a legislação e regulamentação em vigor, alterar 

este Regulamento a qualquer tempo, mediante prévia aprovação da CVM. 

 

§7º - As alterações ao Regulamento serão informadas aos Participantes e 

Investidores por meio de Comunicado Laqus, sendo a nova versão do Regulamento 

disponibilizada no sítio eletrônico na rede mundial de computadores 

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

 

Artigo 2. 

 

Os termos iniciados em letra maiúscula, no singular ou no plural, utilizados neste 

Regulamento, terão os significados a eles atribuídos no Glossário, indicado 

anteriormente. 

 

Parágrafo único - Os termos usuais dos mercados financeiro e de capitais, os de 

natureza jurídica, econômica, contábil e técnicos de qualquer outra natureza 

utilizados neste Regulamento e não constantes no Glossário têm os significados 

usualmente aceitos no Brasil. 

 

  

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


 

- 15 - 

CAPÍTULO II. DAS REGRAS DE DEPÓSITO CENTRALIZADO 

 

Seção I. A Atividade de Depósito Centralizado 

 

Artigo 3. 

 

A atividade de Depósito Centralizado é realizada pela Laqus, na qualidade de 

Depositário Central e operacionalizada por meio da Plataforma IMF Digital, conforme 

autorização concedida pela CVM. 

 

Artigo 4. 

 

As atividades relativas a Depósito Centralizado, desempenhadas pela Laqus, 

abrangem: 

 

I. a transferência da titularidade fiduciária do Instrumento Financeiro para o 

Depositário Central, de acordo com as normas emitidas pela CVM;  

 

II. a guarda centralizada dos Instrumentos Financeiros, fungíveis e infungíveis, 

em meio eletrônico; 

 

III. a imposição de restrições contratuais aos Participantes e Investidores com o 

intuito de impedir a realização de atos de disposição dos Instrumentos Financeiros 

fora da Plataforma IMF Digital; 

 

IV. o tratamento das instruções de Movimentação e dos Eventos relativos aos 

Instrumentos Financeiros, nos termos deste Regulamento a realização dos 

correspondentes apontamentos nas Contas de Depósito; 

 

V. a constituição, liberação e execução de Constrições e Garantias sobre os 

Instrumentos Financeiros; 

 

VI. os procedimentos para a realização da conciliação diária, pelo Custodiante e 

pelo Escriturador, das posições dos Instrumentos Financeiros com as posições 

mantidas em titularidade fiduciária da Laqus; 

 

VII. a disponibilização diária ao Emissor, ao Custodiante e ao Escriturador, 
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conforme o caso, da relação dos Instrumentos Financeiros, a fim de assegurar o 

cumprimento de suas respectivas obrigações; 

 

VIII. a disponibilização de extratos aos Investidores, os quais fornecerão 

informações que permitam a identificação e a verificação dos eventos ocorridos com 

os Instrumentos Financeiros;  

 

IX. a conservação de sigilo a respeito das características, quantidades e 

Movimentação dos Instrumentos Financeiros, prestando informações, quando 

solicitadas, às autoridades judiciais e administrativas competentes e nas situações 

previstas na legislação em vigor, e, caso aplicável, em convênios previamente 

celebrados com as referidas autoridades; 

 

X. na medida que sejam necessários para o cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória, o armazenamento e a publicidade de informações dos Instrumentos 

Financeiros, conforme tais informações sejam registradas pelos Participantes que 

atuem na Plataforma IMF Digital; 

 

§1º - No intuito de assegurar transparência e completude à informação fornecida 

pelos Participantes no ambiente de Depósito Centralizado, a Laqus disponibilizará 

as Notificações Operacionais. 

 

§2° - Demais regras e procedimentos aplicáveis às atividades relacionadas com o 

Depósito Centralizado de que trata o caput, se necessário, serão estabelecidos nos 

Manuais Complementares.  

 

§3° - Efetivado o Depósito Centralizado, a Movimentação ou qualquer outra 

alteração relativa aos Instrumentos Financeiros somente pode ocorrer nos termos 

deste Regulamento. 

 

Artigo 5. 

 

O Depósito Centralizado se constitui com a transferência da titularidade fiduciária dos 

Instrumentos Financeiros para a Laqus, nos termos deste Regulamento e dos 

Manuais Complementares. 

 

§1º - São obrigações do Emissor que solicitar a constituição do Depósito 
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Centralizado:  

 

I. preencher na Plataforma IMF Digital, no mínimo, os campos obrigatórios e 

fazer o upload dos documentos necessários, de acordo com as disposições deste 

Regulamento e dos Manuais Complementares; 

 

II. realizar os atos aplicáveis para constituição do Depósito Centralizado de cada 

Instrumento Financeiro, conforme sua natureza, nos termos deste Regulamento e 

dos Manuais Complementares; 

 

III. abster-se de praticar ou dar efetividade a qualquer ato de disposição do 

Instrumento Financeiro, fora da Plataforma IMF Digital, exceto se por instrução 

expressa da Laqus ou em razão de Liquidação Física ou Liquidação Financeira 

Direta. 

 

§2° - Os Instrumentos Financeiros objetos de Depósito Centralizado não integram o 

patrimônio geral ou o patrimônio especial da Laqus e permanecem inscritos em nome 

dos respectivos Investidores. 

 

§3° - A Laqus não pode dispor dos Instrumentos Financeiros e está obrigada a, 

mediante encerramento do Depósito Centralizado ou quando formalmente solicitado, 

restituí-los para o seu respectivo Investidor com todos os direitos e ônus que lhes 

tiverem sido atribuídos enquanto mantido em Depósito Centralizado. 

 

Artigo 6. 

 

A transferência de titularidade fiduciária de Instrumento Financeiro para a Laqus, 

inclusive para fins de publicidade e eficácia perante terceiros, é efetuada: 

 

I. no caso de Instrumento Financeiro cujas Movimentações devam ser 

registradas em livro ou sistema do Emissor ou do Escriturador, mediante prévia 

inscrição da transferência da titularidade fiduciária no correspondente livro ou 

sistema do Emissor ou Escriturador; ou 

 

II. no caso de Instrumento Financeiro depositado em outro Depositário Central 

Autorizado, por ocasião do ingresso do Instrumento Financeiro na Plataforma IMF 

Digital. 
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§1° - Na situação de que trata o inciso I, os registros do Emissor ou do Escriturador, 

conforme o caso, devem refletir fielmente os controles de titularidade do Depositário 

Central. 

 

§ 2º - Não serão admitidos para Depósito Centralizado os valores mobiliários não 

escriturais. 

 

Seção II. Critérios de Elegibilidade dos Instrumentos Financeiros 

 

Artigo 7. 

 

A admissão de novos Valores Mobiliários na Plataforma IMF Digital é atribuição do 

Diretor Presidente da Laqus. 

 

§1º - Os Valores Mobiliários admitidos e os requisitos para admissão dos Valores 

Mobiliários para Depósito Centralizado estão listados no Manual de Normas dos 

Instrumentos Financeiros.  

 

Artigo 8. 

 

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. 

 

§1° - São motivos para a suspensão prevista no caput: 

 

I. o não atendimento de um ou mais requisitos de admissão, desde que se trate 

de falta sanável; 

 

II. a existência de indícios de infrações a normas legais ou regulamentares; 

 

III. a verificação de situações que afetem o funcionamento regular e eficiente do 

mercado; ou 
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IV. determinação de Autoridade nesse sentido.  

 

§2° - Durante o prazo de suspensão, não será admitida Movimentação nas Contas 

de Depósito relacionadas aos Instrumentos Financeiros. 

 

§3° - São motivos para a exclusão ou cancelamento prevista no caput: 

 

I. o não atendimento de um ou mais requisitos de admissão, desde que se 

trate de falta insanável; 

 

II. sem prejuízo da atuação da Autorreguladora, restar comprovada a infração 

de normas legais e regulamentares ou a ocorrência de operação fraudulenta, 

manipulação de preços, prática não equitativa, criação de condições artificiais de 

demanda, oferta ou preço, lavagem de dinheiro ou outra situação que possa causar 

prejuízo aos Participantes e Investidores ou colocar em risco o funcionamento 

eficiente e regular do mercado; 

 

III. não ter sido sanada a falta ou situação que resultou na suspensão de que 

trata o §1º acima, no prazo de 5 (cinco) dias contados da suspensão dos 

Instrumentos Financeiros; ou 

 

IV. determinação do CMN ou da CVM nesse sentido.  

 

§4° - Com a exclusão prevista no caput, os Instrumentos Financeiros serão objeto de 

Retirada automática. 

 

Artigo 9. 

 

A suspensão ou a exclusão de Instrumento Financeiro será comunicada aos 

Participantes, à Autorreguladora e à CVM, conforme o caso. 

 

Seção III. Da Guarda, Controle e Administração De Instrumentos 

Financeiros  

 

Artigo 10.  

 

A estrutura da Plataforma IMF Digital assegura a segregação: 
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I. entre os Instrumentos Financeiros mantidos nas Contas de Depósito; 

 

II. entre os Instrumentos Financeiros que sejam objeto de Movimentação ou de 

Evento e os demais Instrumentos Financeiros existentes nas Contas de Depósito; e  

 

III. entre os Instrumentos Financeiros que sejam objeto de Constrições, 

Garantias e os demais Instrumentos Financeiros de titularidade do mesmo Investidor. 

 

Artigo 11. 

 

As regras específicas e os procedimentos aplicáveis para abertura de Contas de 

Depósito estão descritas no Manual de Normas de Direito de Acesso. 

 

Seção IV. Da Manutenção e da Movimentação dos Instrumentos 

Financeiros  

 

Artigo 12. 

 

A manutenção de Instrumento Financeiro na Plataforma IMF Digital é 

desmaterializada. 

 

Artigo 13. 

 

O Instrumento Financeiro é representado e movimentado sob a forma de registros 

escriturais em Contas de Depósito mantidas na Plataforma IMF Digital. 

 

§1° - O Custodiante, em nome próprio ou de Investidor sob a sua responsabilidade, 

instrui a Movimentação de Instrumentos Financeiros na Plataforma IMF Digital, 

observados os termos deste Regulamento. 

 

§2° - As Movimentações sob a responsabilidade de um determinado Custodiante 

somente devem ser realizadas mediante instrução do respectivo Investidor, fruto de 

negócios e/ou eventos jurídicos válidos, realizados fora do ambiente da Laqus, 

registrados ou não. 

 

§3° - Por não exercer atividade de mercado de balcão organizado, sob nenhuma 
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hipótese a Laqus, seus representantes ou Plataforma IMF Digital podem ser 

responsabilizados ou inquiridos a cumprir com obrigações oriundas desta atividade, 

tais como a transparência e divulgação de informações ao público e ao regulador, 

sendo plenamente aceito e reconhecido por seus Participantes que instruções de 

Movimentação enviadas à Laqus não se configuram como registro de operações 

previamente realizadas. 

 

§4° - Mediante adesão a este Regulamento, o Participante aceita explicitamente o 

disposto no §3° imediatamente anterior, em caráter irrevogável e irretratável, 

admitindo que sob nenhuma hipótese se valerá de qualquer ação da Laqus, seus 

representantes e Plataforma IMF Digital para justificar, perante si ou terceiros, o 

registro de operações realizadas em ambiente alheio à Laqus. 

 

§5° - A Movimentação de Instrumento Financeiro na Plataforma IMF Digital ocorrerá 

nos horários, prazos, procedimentos e condições estabelecidos no Manual 

Operacional dos Instrumentos Financeiros. 

 

§6º - Uma vez concluída a Movimentação de Instrumentos Financeiros na Plataforma 

IMF Digital, essa é considerada definitiva e irrevogável.  

 

Artigo 14. 

 

A Plataforma IMF Digital permite o Cadastro de Instrumento Financeiro e a 

Movimentação de Instrumento Financeiro, nos termos deste Regulamento e dos 

Manuais Complementares. 

 

§1° - O Cadastro de Instrumento Financeiro será realizado exclusivamente pelo 

Emissor e as Movimentações serão realizadas mediante Comandos dos 

Custodiantes das partes envolvidas nas Movimentações. 

 

§2° - Sem prejuízo da atuação da Autorreguladora, o Presidente da Laqus, no 

exercício da atividade de acompanhamento das Movimentações referidas neste 

Artigo, poderá adotar as seguintes medidas, a serem comunicadas às Autoridades e 

aos Participantes envolvidos: 

 

I. recusar a realização de Movimentações que se mostrem discrepantes em 

relação aos padrões de Movimentações similares; e 
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II. cancelar Movimentações, desde que ainda não tenham sido liquidadas, ou 

suspender a sua liquidação, caso haja indícios de que possam configurar infração à 

norma legal ou regulamentar. 

 

Artigo 15. 

 

A Laqus pode, mediante solicitação do Custodiante, do CMN, da CVM, da 

Autorreguladora e de ordem judicial, criar Bloqueio sobre os Instrumentos 

Financeiros, bem como impedir a entrada de novos Instrumentos Financeiros na 

Plataforma IMF Digital, em decorrência: 

 

I. da verificação dos motivos para suspensão de Instrumentos Financeiros de 

que trata o §1° do Artigo 8; 

 

II. da constituição de Constrições e de Garantias. 

 

§1° - A Laqus poderá exigir dos Participantes mencionados no caput, quando 

aplicável, documentos comprobatórios dos fundamentos das solicitações de 

restrição da Movimentação de Instrumentos Financeiros. 

 

§2° - A legitimidade e a autenticidade de quaisquer documentos apresentados e as 

informações prestadas para a Laqus são exclusivamente de responsabilidade do 

Participante que solicitou a restrição de Movimentação, nos termos deste 

Regulamento. 

 

Artigo 16. 

 

A Movimentação relacionada a um Instrumento Financeiro Inadimplido será realizada 

mediante declaração dos Custodiantes envolvidos de que estão cientes do 

inadimplemento. 

 

Parágrafo único - Regularizado o inadimplemento, o Instrumento Financeiro voltará 

a ser movimentado na forma ordinária. 

 

Artigo 17. 
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O Instrumento Financeiro que seja objeto de Constrições ou Garantias, de 

Movimentações ou que não cumpram os requisitos de admissão do Regulamento 

poderá ter sua Movimentação bloqueada, conforme detalhado nos Manuais 

Complementares. 

 

§1º - O Bloqueio poderá ser realizado pelo Custodiante do Investidor ou pela Laqus. 

 

§ 2º - O Desbloqueio do Instrumento Financeiro ocorre com a resolução das 

situações que geraram o bloqueio, podendo ser realizado pelo Custodiante do 

Investidor e pela Laqus. 

 

Artigo 18. 

 

A Movimentação de Instrumentos Financeiros que não envolvam Liquidação 

Financeira ou que sejam objeto de Liquidação Financeira Direta ocorrerá sob a forma 

de registros nas Contas de Depósito, por meio de Comandos realizados por 

Custodiantes, em nome próprio ou de Investidores.  

 

Artigo 19. 

 

A titularidade efetiva de Instrumento Financeiro objeto de Depósito Centralizado se 

presume pelos controles de titularidade mantidos pelo Depositário Central. 

 

Parágrafo único - A identificação, pelo Depositário Central, da titularidade dos 

Instrumentos Financeiros se restringe à identificação da titularidade dos Instrumentos 

Financeiros informadas pelo Custodiante do Investidor ao Depositário Central. 

 

Artigo 20. 

 

O Depositário Central não será responsável, diretamente ou indiretamente, pelo 

cálculo, pela retenção ou pelo recolhimento de tributos devidos com relação às 

Movimentações, Eventos, Constrições, Garantias referentes aos Instrumentos 

Financeiros, exceto quando assim expressamente determinar a legislação fiscal. 

 

Parágrafo único - O Participante, em seu nome ou quando representando Investidor, 

será responsável pelo cumprimento das normas fiscais aplicáveis, assim como pela 

retenção e pelo recolhimento de eventuais tributos sobre Movimentações, Eventos, 
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Constrições, Garantias envolvendo Instrumentos Financeiros. 

 

Seção V. Do Tratamento De Eventos Financeiros 

 

Artigo 21. 

 

O Emissor, ao realizar o Depósito Centralizado do Instrumento Financeiro, definirá 

se a liquidação de Eventos Financeiros do Instrumento Financeiro se dará por 

Liquidação Financeira ou por Liquidação Financeira Direta.  

 

§ 1º - O Participante deverá atualizar os registros relacionados ao Instrumento 

Financeiro, de modo a informar ao Depositário Central, tempestivamente, a 

ocorrência de Liquidação Financeira Direta envolvendo os Instrumentos Financeiros. 

 

§ 2º - A Liquidação Financeira por intermédio do Sistema de Liquidação será tratada 

na forma descrita nos Manuais Complementares. 

 

Seção VI. Da Extinção do Depósito Centralizado e da Transferência de 

Instrumento Financeiro Objeto de Retirada Para o Efetivo Titular 

 

Artigo 22. 

 

O Depósito Centralizado e a titularidade fiduciária do Depositário Central se 

extinguem: 

 

I. com a Retirada do Instrumento Financeiro realizada por solicitação do 

Participante e confirmação do Escriturador; ou 

 

II. com a Retirada do Instrumento Financeiro realizada automaticamente após o 

fechamento operacional da Plataforma IMF Digital: 

 

a) caso o Instrumento Financeiro não seja um Instrumento Financeiro 

Inadimplido, na data de vencimento ou na data de Resgate Antecipado 

Total do Instrumento Financeiro; 

 

b) caso o Instrumento Financeiro seja um Instrumento Financeiro 

Inadimplido em razão de inadimplemento de Evento Financeiro, na data 
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em que ocorrer o adimplemento do último Evento Financeiro inadimplido. 

 

III. com o cumprimento de todas as obrigações relativas ao Instrumento 

Financeiro; ou 

 

IV - no caso de exclusão de Instrumento Financeiro, nos termos do §3º do Artigo 

8. 

 

§1° - O Instrumento Financeiro permanecerá depositado no Depositário Central até 

que não haja Evento Financeiro pendente, observado que será obrigação do 

Custodiante realizar Cadastro, de modo a informar que não existe Evento pendente. 

 

Artigo 23. 

 

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. 

 

Parágrafo único - Caso seja solicitado pelo Investidor, o respectivo Custodiante do 

Investidor poderá realizar os procedimentos de Retirada previstos neste Artigo. 

 

Seção VII. Da Conciliação 

 

Artigo 24. 

 

O Depositário Central fornece diariamente, através da Plataforma IMF Digital, as 

informações necessárias para que o Custodiante e o Escriturador efetuem a 

conciliação das posições mantidas no Depositário Central com as posições mantidas 

nos seus livros ou sistemas de registro. 

 

Parágrafo único – O Custodiante e o Escriturador se obrigam a realizar diariamente 

a conciliação das posições mantidas no Depositário Central com as posições 

mantidas nos seus livros ou sistemas de registro e, em caso de descumprimento, 

estarão sujeitos às sanções previstas no Capítulo IV e Capítulo VIII deste 

Regulamento. 

 

Artigo 25. 
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O Custodiante e o Escriturador devem adotar e manter processos diários para 

assegurar que as posições mantidas em seus livros ou sistemas de registro estejam 

conciliadas com as posições identificadas no Depositário Central. 

 

§1° - No caso de identificação de comportamento recorrente na incidência das falhas 

e na adoção de procedimentos para o saneamento do processo de conciliação, serão 

aplicadas ao infrator as sanções previstas neste Regulamento. 

 

§2° - A Autorreguladora realizará inspeções junto aos Participantes para o fim de 

verificar a adequação de seu processo de conciliação. 

 

§3º - Nas situações previstas no §1°, ou se encontrada irregularidade na inspeção 

de que trata o §2°, o Depositário Central ou a Autorreguladora, conforme o caso, 

comunicará à CVM, quando aplicável, as ocorrências constatadas e as medidas 

adotadas. 

 

Artigo 26. 

 

Em caso de descontinuidade na prestação do serviço de Escriturador:  

 

I. o Emissor deverá substituir o Escriturador em até 15 (quinze) Dias Úteis; e 

 

II. na ausência de substituição do Escriturador no prazo indicado no inciso I, o 

Emissor assumirá automaticamente as obrigações de conciliação do Instrumento 

Financeiro perante o Depositário Central. 

 

Parágrafo único - Transcorridos 90 (noventa) dias da assunção das obrigações de 

conciliação pelo Emissor nos termos do inciso II, ou caso o Emissor deixe de cumprir 

as referidas obrigações, o Instrumento Financeiro será objeto de suspensão de 

Movimentações até a sua efetiva regularização. 

 

Artigo 27. 

 

Em caso de descontinuidade na prestação do serviço de Custodiante:  

 

I. o Custodiante deverá transferir os Instrumentos Financeiros mantidos em 
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Conta de Depósito para novo Custodiante a ser indicado pelo Investidor em até 15 

(quinze) Dias Úteis; e 

 

II. na ausência de substituição do Custodiante no prazo indicado no inciso I, o 

Emissor assumirá automaticamente as obrigações de conciliação do Instrumento 

Financeiro perante o Depositário Central. 

 

Parágrafo único - Transcorridos 15 (quinze) Dias Úteis da assunção das obrigações 

de conciliação pelo Emissor nos termos do inciso II, ou caso o Emissor deixe de 

cumprir as referidas obrigações, o Instrumento Financeiro será objeto de suspensão 

de movimentações até a sua efetiva regularização. 

 

Seção VIII. Da Disponibilização De Informações 

 

Artigo 28. 

 

O Participante poderá obter extratos na Plataforma IMF Digital a qualquer tempo, das 

informações relativas aos Instrumentos Financeiros e às Contas de Depósito para os 

quais estejam autorizados. 

 

Parágrafo único – O conteúdo do extrato mencionado no caput está detalhado no 

Manual Operacional de Instrumentos Financeiros.  

 

Artigo 29. 

 

Estão disponíveis na Plataforma IMF Digital, como informações públicas:  

 

I. regras de acesso aos Participantes; e 

 

II. fatos relevantes relacionados aos Instrumentos Financeiros, conforme 

definido no artigo 2º da Instrução CVM 358 de 2002, desde que sejam comunicados 

ao Depositário Central pelos Participantes. 

 

Artigo 30. 

 

Os Investidores poderão solicitar informações sobre seus Instrumentos Financeiros 

através da página de internet localizada através do sítio (https://laqus.com.br/imf-

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

 

Seção IX. Da Constituição, Execução e Liberação de Constrições e 

Garantias sobre Instrumentos Financeiros  

 

Artigo 31. 

 

A constituição de Constrições ou Garantias, inclusive para fins de publicidade e 

eficácia perante terceiros, sobre Instrumentos Financeiros será realizada 

exclusivamente na Plataforma IMF Digital, observadas as disposições constantes 

deste Regulamento, do Manual de Normas de Constrições e Garantias e do Manual 

Operacional de Constrições e Garantias. 

 

§1° - As informações cadastradas pelos Participantes na Plataforma IMF Digital 

constituem os únicos parâmetros válidos para a adoção, pela Laqus, dos atos 

previstos neste Regulamento. 

 

§2° - A constituição de Garantia sobre um Instrumento Financeiro acarreta o seu 

Bloqueio na Conta de Depósito do Custodiante do Garantidor e gera uma sinalização 

no Instrumento Financeiro, de modo a identificá-lo como um Instrumento Financeiro 

Gravado, conforme descrito no Manual de Normas de Constrições e Garantias. 

 

§3° - A constituição de Constrição sobre um Instrumento Financeiro observará o 

disposto na respectiva ordem judicial ou administrativa emanada de Autoridade e 

será, ordinariamente, realizada por Comando do Participante ou pelo Depositário 

Central que seja a destinatário das ordens mencionadas. 

 

§4° - Caso o Depositário Central seja o destinatário da ordem judicial ou 

administrativa que solicite o Bloqueio dos Instrumentos Financeiros, o Depositário 

Central realizará o Bloqueio dos Instrumentos Financeiros, para fins de constituição 

da Constrição, na menor periodicidade possível e notificará os Participantes 

relacionados aos Instrumentos Financeiros objeto de Bloqueio. 

 

Artigo 32. 

 

Somente são aceitos para registro pelo Depositário Central, os Instrumentos de 

Garantia sob a forma descrita no Manual de Normas de Constrições e Garantias. 

https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
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Parágrafo único - Somente serão passíveis de registro os Instrumentos de Garantia 

que individualizem os Instrumentos Financeiros Gravados objeto da Garantia. 

 

Artigo 33. 

 

O registro de Instrumentos de Constituição de Gravame de que trata esta Seção 

presume o atendimento, pelas partes, de todos os procedimentos e requisitos de 

elegibilidade fixados neste Regulamento e nos Manuais Complementares. 

 

Parágrafo único - A Laqus não será responsável pela análise do Instrumento de 

Garantia e/ou do atendimento dos requisitos necessários para a existência, validade, 

eficácia ou exequibilidade da Garantia constituída nos termos do referido Instrumento 

de Garantia, que será de exclusiva responsabilidade das partes contratantes e, no 

que couber, dos respectivos Participantes. 

 

Artigo 34. 

 

A Plataforma IMF Digital não realizará liberação parcial de Instrumentos Financeiros 

Gravados para fins de execução de Garantia. 

 

Artigo 35. 

 

O Depositário Central assegurará acesso às informações relativas aos registros de 

Garantias, inclusive por meio de certidões, de acordo com o Manual de Normas de 

Constrições e Garantias. 

 

Parágrafo único - O Garantido e o Garantidor, conforme o caso, terão acesso às 

informações de que trata o caput por intermédio de seus Custodiantes ou 

diretamente, através do site (https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao). 

 

Artigo 36. 

 

Os Instrumentos Financeiros Gravados serão objeto de conciliação com os 

Custodiantes que prestam serviço para o Garantido e para o Garantidor, com os 

Emissores dos Instrumentos Financeiros Gravados e com os Escrituradores, 

conforme o caso, nos termos da regulamentação aplicável e deste Regulamento. 

https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
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Seção X. Dos Monitoramentos 

 

Artigo 37. 

 

O Depositário Central realizará o monitoramento da atuação dos Participantes na 

Plataforma IMF Digital e o acompanhamento das informações relativas aos 

Instrumentos Financeiros, por meio de mecanismos de monitoramento que visem 

identificar eventuais discrepâncias, inconsistências e indícios de fraude. 

 

Artigo 38. 

 

Os parâmetros dos mecanismos de monitoramento serão definidos previamente à 

admissão de novo Instrumento Financeiro, podendo ser periodicamente revisados, 

tendo como base a legislação e regulamentação aplicáveis, as regras e 

procedimentos internos do Depositário Central, as condições de mercado e outros 

critérios cabíveis. 

 

Artigo 39. 

 

Constatada, pelos mecanismos de monitoramento, situação na qual o Participante 

precisa realizar algum Comando ou Cadastro de acordo com Regulamento e/ou 

Manuais Complementares, porém não o faz, o faz fora do prazo indicado ou o faz de 

forma incompleta, o Depositário Central notificará o Participante para que preste 

esclarecimentos. 

 

§1° - Caso os esclarecimentos não sejam satisfatórios, o Depositário Central 

determinará que o Participante adote as providências cabíveis a fim de sanar as 

irregularidades no prazo assinalado. 

 

§2° - Caso as irregularidades não sejam sanadas pelo Participante, o Depositário 

Central poderá aplicar as sanções constantes no Capítulo VIII desse Regulamento. 

 

Artigo 40. 

 

O Depositário Central reportará eventuais discrepâncias, irregularidades e indícios 

de fraude por ele identificados à CVM e à Autorreguladora, de acordo com as 
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respectivas esferas de supervisão. 

 

Seção XI. Do Horário Regular De Funcionamento Da Plataforma IMF Digital 

 

Artigo 41. 

 

O funcionamento regular da Plataforma IMF Digital para operações com os 

Participantes se dá em Dias Úteis, de segunda a sexta-feira, observadas as grades 

horárias dispostas no Manual Operacional dos Instrumentos Financeiros.  

 

Parágrafo único — A Laqus divulgará anualmente, mediante publicação de 

Comunicado Laqus, os horários de funcionamento em razão de datas especiais e 

feriados.  

 

Artigo 42. 

 

A Plataforma IMF Digital não funcionará se assim for determinado por Autoridade, 

situação que será imediatamente comunicada ao mercado. 

 

Parágrafo único - Na situação de que trata o caput, os Comandos e os Cadastros 

previstos para ocorrerem na data em que a Plataforma IMF Digital não funcionar 

serão processados no Dia Útil seguinte, ressalvada determinação em sentido 

contrário do respectivo órgão regulador. 

 

Artigo 43. 

 

O Depositário Central poderá alterar temporariamente os prazos e os horários de 

funcionamento da Plataforma IMF Digital, mediante publicação de Comunicado 

Laqus, caso ocorra caso fortuito ou evento de força maior que possam pôr em risco 

o bom desempenho da Plataforma IMF Digital. 
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CAPÍTULO III. DAS REGRAS DO ACESSO 

 

Seção I. Dos Participantes 

 

Artigo 44. 

 

São Participantes que atuam na Plataforma IMF Digital e possuem Direito de Acesso: 

 

I. Custodiante; 

 

II. Escriturador; e 

 

III. Emissor. 

 

Parágrafo Único – São Participantes da Plataforma IMF Digital, mas sem Direito de 

Acesso, os Depositários Centrais Autorizados e o Sistema de Liquidação. 

 

Artigo 45. 

 

Os Participantes que atuam na Plataforma IMF Digital poderão, observados os 

termos deste Regulamento, atuar para si próprios ou para Investidores. 

 

Seção II. Da Outorga, Manutenção, Cancelamento e Suspensão do Direito 

de Acesso  

 

Artigo 46. 

 

O Diretor Presidente da Laqus poderá outorgar, manter, cancelar e suspender o 

Direito de Acesso aos Participantes, observadas as regras do Manual de Normas de 

Direito de Acesso e do Manual Operacional de Direito de Acesso. 
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CAPÍTULO IV. DA AUTORREGULAÇÃO  

 

Artigo 47. 

 

A fiscalização e a supervisão dos serviços prestados pelo Depositário Central, dos 

Participantes, bem como a aplicação de penalidades previstas neste Regulamento, 

nos Manuais Complementares e nos regulamentos da Autorreguladora serão 

exercidas pela Autorreguladora. 

 

Artigo 48. 

 

Compete à Autorreguladora: 

 

I. promover a supervisão e a fiscalização dos Participantes e da Plataforma IMF 

Digital; 

 

II. prestar informações de caráter sigiloso, envolvendo nomes, operações e 

serviços prestados, quando requeridas por Autoridade ou entidade autorizada em lei 

a ter acesso a essas informações; 

 

III. promover a fiscalização dos Instrumentos Financeiros, das Movimentações, 

dos Eventos, das Constrições, das Garantias, bem como das atividades exigidas por 

reguladores ou demandadas pelo Depositário Central; 

 

IV. propor fundamentadamente ao Depositário Central que suspenda a 

Movimentação de qualquer Instrumento Financeiro na Plataforma IMF Digital; 

 

V. determinar fundamentadamente ao Depositário Central o cancelamento de 

Movimentação realizada na Plataforma IMF Digital; 

 

VI. determinar fundamentadamente a suspensão da Liquidação Financeira, 

Liquidação Financeira Direta e/ou Liquidação Física realizada na Plataforma IMF 

Digital; 

 

VII. determinar cautelarmente a suspensão, pelo prazo máximo de 12 (doze) 

meses, prorrogáveis por igual período, de um ou mais Direitos de Acesso de 

Participante da Plataforma IMF Digital, com o objetivo de proteger os interesses e o 



 

- 34 - 

regular funcionamento do respectivo mercado, devendo haver imediata e 

fundamentada comunicação à Laqus e aos órgãos reguladores competentes; 

 

VIII. determinar fundamentadamente ao Depositário Central a Retirada de 

Instrumento Financeiro da Plataforma IMF Digital; 

 

IX. determinar que a Movimentação de Instrumento Financeiro objeto de 

Depósito Centralizado, no âmbito da Plataforma IMF Digital, seja efetuada mediante 

procedimento especial, conforme decisão fundamentada; 

 

X. apurar as infrações às normas cujo cumprimento incumbe à Autorreguladora 

supervisionar, fiscalizar ou auditar e determinar a adoção de medida que julgar 

cabível; 

 

XI. aplicar as penalidades previstas no Regulamento da Autorreguladora, assim 

como nos casos de descumprimento de determinações do Depositário Central; e 

 

XII. enviar à CVM, tempestivamente, todos os documentos e informações 

exigidos em normativos emitidos pela referida autarquia ou pelo CMN. 

 

§1º – Os processos administrativos disciplinares instaurados pela Autorreguladora 

seguirão o rito processual vigente, na forma do que dispuser o Estatuto da 

Autorreguladora e o Regulamento Processual da Autorreguladora. 

 

§2º - Os recursos arrecadados com as multas aplicadas ou termos de compromisso 

celebrados serão revertidos integralmente para a manutenção da autorregulação da 

Plataforma IMF Digital. 
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CAPÍTULO V.  DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES  

 

Seção I. Das atribuições e responsabilidades da Laqus 

 

Artigo 49. 

 

São atribuições e responsabilidades da Laqus, como Depositário Central, e seu 

Diretor Presidente: 

 

I. fiscalizar o cumprimento das disposições legais e regulatórias que regem o 

Depositário Central, assim como das disposições deste Regulamento e dos Manuais 

Complementares; 

 

II. divulgar prontamente aos Participantes as modificações ocorridas na 

Plataforma IMF Digital, neste Regulamento, nos Manuais Complementares e na 

contratação do Sistema de Liquidação para a realização da Liquidação Financeira; 

 

III. manter sistema de armazenamento e recuperação de dados da Plataforma 

IMF Digital, na forma e pelo período requerido pelos reguladores;  

 

IV. manter contratos de prestação de serviços com terceiros, notadamente os 

provedores da Plataforma IMF Digital e Liquidação Financeira, obrigando-se a 

notificar aos órgãos reguladores qualquer evento que comprometa a continuidade da 

Plataforma IMF Digital;  

 

V. preservar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a liberação 

de informações sob a responsabilidade da Laqus; 

 

VI. prestar informações aos órgãos públicos reguladores e à Autorreguladora, de 

acordo com suas competências;  

 

VII. prestar informações aos Participantes sobre a Plataforma IMF Digital; e 

 

VIII. cumprir e fazer cumprir as demais disposições contidas neste Regulamento 

e nos Manuais Complementares. 

 

Artigo 50. 
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São atribuições e responsabilidades do Depositário Central, no que diz respeito aos 

procedimentos de cadastro de Participantes: 

 

I. manter procedimento que permita o cadastro dos Participantes, conforme 

processo de habilitação definido neste Regulamento e no Manual de Normas de 

Direito de Acesso; 

 

II. enviar ao Sistema de Liquidação as informações que estiverem à sua 

disposição acerca das Movimentações conduzidas por meio da Plataforma IMF 

Digital, de acordo com a periodicidade, em horários e forma definidos no Manual 

Operacional dos Instrumentos Financeiros; 

 

III. disponibilizar as informações solicitadas pelo CMN ou pela CVM acerca das 

Movimentações realizadas na Plataforma IMF Digital. 

 

Seção II. Das Atribuições e Responsabilidades dos Participantes 

 

Artigo 51. 

 

Dentre outras disposições contidas neste Regulamento, são obrigações do 

Participante perante a Laqus: 

 

I. manter permanentemente atualizados os seus dados cadastrais, bem como 

dos Investidores que mantenham relação, os documentos e informações fornecidos 

à Laqus, bem como os dados de representantes legais, e procurações quando 

necessário; 

 

II. manter, durante o horário de funcionamento da Plataforma IMF Digital, 

pessoal qualificado para tomar decisões sobre questões de atribuição dos 

Participantes; 

 

III. arcar com eventual custo da interligação do sistema interno do Participante 

com a Plataforma IMF Digital; 

 

IV. assegurar o cumprimento dos procedimentos de segurança da Laqus; 
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V. manter atualizadas as informações das Movimentações e reconciliá-las 

diariamente com os relatórios emitidos na Plataforma IMF Digital, conforme o 

disposto neste Regulamento e nos Manuais Complementares; 

 

VI. comunicar, imediata e formalmente, à Laqus quaisquer informações que 

afetem ou possam afetar o bom funcionamento do Depositário Central ou sua 

atividade de Participante; 

 

VII. manter à disposição da Laqus toda a documentação relacionada aos 

Instrumentos Financeiros e às Movimentações, assim como fornecer as informações 

exigidas pela Laqus, pela Autorreguladora, pelo CMN e/ou pela CVM; 

 

IX. adotar mecanismos e procedimentos de controle para evitar a ocorrência de 

operações financeiras ou comerciais que omitam ou disfarcem quaisquer 

informações relacionados a crime, de acordo as leis aplicáveis; 

 

X. cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regulamento, nos Manuais 

Complementares e demais normas editadas pela Laqus; 

 

XI. cumprir e fazer cumprir, no prazo e forma estabelecidos, com as normas, 

decisões e solicitações efetuadas pela Autorreguladora; 

 

XII. assegurar o cumprimento da confidencialidade e da utilização adequada de 

informações e dados obtidos na Plataforma IMF Digital; 

 

XIII. assegurar a veracidade e completude de todo documento e informação 

enviado à Laqus ou inserido na Plataforma IMF Digital, em cumprimento a este 

Regulamento e aos Manuais Complementares. 

 

§1º - O Participante é responsável pelos dados e informações fornecidos à Laqus, 

incluindo toda e qualquer informação disponibilizada por meio da Plataforma IMF 

Digital. 

 

§2º - Cabe ao Participante a responsabilidade total por quaisquer danos ou perdas 

ocorridas, direta ou indiretamente, em razão do atraso ou da falta de atualização de 

documentos e informações fornecidos à Laqus, bem como pelo fornecimento de 

informações incorretas. 
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§3º - O Participante é responsável pela verificação da caracterização dos 

Instrumentos Financeiros como Valores Mobiliários, de modo que sejam aptos a 

serem objeto de Depósito Centralizado na Plataforma IMF Digital. 

 

Seção III. Dos Limites De Responsabilidade Da Laqus 

 

Artigo 52. 

 

A Laqus não é responsável: 

 

I. pelos Comandos e Cadastros nas Contas de Depósito efetuados pelos 

Participantes; 

 

II. por atuar como contraparte central de Movimentações, nem por manter 

salvaguardas e mecanismos para indenizar prejuízos resultantes das 

Movimentações; 

 

III. por realizar qualquer Liquidação Financeira, Liquidação Financeira Direta ou 

Liquidação Física; 

 

IV. pelo cumprimento das obrigações do Participante perante outros 

Participantes ou terceiros;  

 

IV. pela veracidade das informações cadastrais fornecidas pelos Participantes e 

pela sua manutenção;  

 

V. por atos culposos, dolosos, fraudulentos ou por erros cometidos pelos 

Participantes no âmbito da Plataforma IMF Digital; 

 

VI. por atos de terceiros no âmbito das atividades da Laqus previstas neste 

Regulamento;  

 

VII. pelo cumprimento das atribuições ou pela infração às disposições previstas 

neste Regulamento ou qualquer outra norma legal por parte dos Participantes, não 

importando as razões do descumprimento ou da infração;  
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VIII. por indenizar os Participantes e os Investidores por prejuízos relacionados a 

Instrumentos Financeiros e/ou decorrentes das Movimentações e outros eventos 

realizados ou na hipótese de caso fortuito ou de força maior que impossibilite a 

execução das atividades previstas neste Regulamento; e 

 

IX. por indenizar os Investidores por prejuízos decorrentes das Constrições ou 

na hipótese de caso fortuito ou de força maior que impossibilite a execução das 

atividades previstas neste Regulamento; 

 

X. por indenizar os Garantidos e os Garantidores por prejuízos decorrentes das 

Garantias ou na hipótese de caso fortuito ou de força maior que impossibilite a 

execução das atividades previstas neste Regulamento; 

 

XI. pelo registro da Movimentação, da Constrição ou da Garantia quando a 

Autoridade determinar o cancelamento da Movimentação, da Constrição ou da 

Garantia, mesmo após o seu cadastro na Plataforma IMF Digital. 
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CAPÍTULO VI. DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Seção I. Das Informações sobre Participantes e Investidores 

 

Artigo 53. 

 

O Depositário Central deverá manter uma relação atualizada: 

 

I. de Participantes qualificados para operar na Plataforma IMF Digital; e 

 

II. de Participantes impedidos de negociar por decisão do Diretor Presidente, da 

Autorreguladora ou de Autoridade, conforme decisão de Autoridade. 

 

III.  de Investidores, por meio de Participantes, impedidos de negociar por decisão 

do Diretor Presidente, da Autorreguladora ou de Autoridade, conforme decisão de 

Autoridade. 

 

Seção II.  Da Divulgação de Informações ao Público 

 

Artigo 54. 

 

O Depositário Central deverá publicar na Plataforma IMF Digital, além deste 

Regulamento, os seguintes documentos: 

 

I. Manual de Normas de Direito de Acesso; 

 

II. Manual de Normas de Constrições e Garantias; 

 

III. Manual de Normas dos Instrumentos Financeiros; 

 

IV. outros Manuais Complementares; 

 

V. Comunicados Laqus; 

 

VI. informações adicionais que, a critério do Depositário Central, sejam 

relevantes para os Participantes e Investidores. 
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Seção III. Da Prestação de Informações a Órgãos Públicos Reguladores 

 

Artigo 55. 

 

O Depositário Central deverá fornecer aos órgãos públicos reguladores: 

 

I. imediatamente, informações sobre indício ou ocorrência de violação das 

normas da CVM; e 

 

II. com a periodicidade e conteúdo solicitados pelos órgãos públicos reguladores 

em relação às demais informações. 

 

a) com base em informações fornecidas pela Autorreguladora, relatório 

descrevendo possível descumprimento de Regulamento relativo à Plataforma IMF 

Digital, assim como a análise concluída nesse prazo, os Participantes envolvidos e 

as providências tomadas; 

 

b) com base em informações fornecidas pela Autorreguladora, relatório 

descrevendo auditorias concluídas nesse prazo, as abrangências das auditorias, os 

termos analisados, a conclusão, as irregularidades identificadas e as providências 

tomadas; 

 

c) com base em informações fornecidas pela Autorreguladora, relatório 

relacionando os processos administrativos estabelecidos, as pessoas interessadas 

e suas condutas; e 

 

d) com base em monitoramento realizado pelo Depositário Central, relatório 

descrevendo indícios de irregularidades ou irregularidades relacionadas ao 

Regulamento e as providências tomadas. 

 

Artigo 56. 

 

O Depositário Central deverá fornecer aos órgãos públicos reguladores quaisquer 

informações sobre a Plataforma IMF Digital formalmente por eles solicitadas. 
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CAPÍTULO VII. DA INTEROPERABILIDADE 

 

Seção I. Dos Documentos 

 

Artigo 57. 

 

O Depositário Central e os Depositários Centrais Autorizados obedecerão às regras 

de interoperabilidade descritas no Manual de Normas dos Instrumentos Financeiros, 

de modo a viabilizar a transferência de Instrumentos Financeiros da Plataforma IMF 

Digital para as plataformas administradas pelos Depositários Centrais Autorizados 

ou das plataformas administradas pelos Depositários Centrais Autorizados para a 

Plataforma IMF Digital. 

 

Seção II. Da Entrada e Retirada de Instrumentos Financeiros 

 

Artigo 58. 

 

O Depositário Central será o titular fiduciário do Instrumento Financeiro e 

responsável pelo controle da sua titularidade e dos Eventos até o momento que o 

Custodiante realizar a Retirada do Instrumento Financeiro, mediante confirmação do 

Escriturador. Imediatamente após a Retirada do Instrumento Financeiro, o 

Custodiante realizará o depósito do Instrumento Financeiro no Depositário Central 

Autorizado. 
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CAPÍTULO VIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Seção I. Das Sanções 

 

Artigo 59. 

 

Sem prejuízo das sanções aplicadas pela Autorreguladora na forma do Capítulo IV, 

os Participantes que descumprirem qualquer norma ou procedimento estabelecido 

neste Regulamento, nos Manuais Complementares, na regulamentação aplicável e 

demais normas editadas pela Laqus ficarão sujeitos às seguintes penalidades: 

 

I. advertência; 

 

II. multa cominatória; 

 

III. suspensão do Direito de Acesso; ou 

 

IV. cancelamento do Direito de Acesso. 

 

§1º - As sanções mencionadas neste Artigo poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 

§2º - O valor da multa cominatória prevista neste artigo será estabelecida em 

Comunicado Laqus. 

 

§3º - Se a situação que tiver provocado a sanção mencionada no item III não for 

regularizada no prazo de 90 (noventa) dias contados da data da aplicação das 

sanções, o Direito de Acesso correspondente poderá ser cancelado a critério do 

Depositário Central, conforme o caso. 

 

Seção II. Dos Emolumentos, Das Taxas E Outros Custos 

 

Artigo 60. 

 

O Participante deverá pagar tarifas resultantes do acesso e do uso da Plataforma 

IMF Digital, de acordo com a tabela de preços divulgada por meio de Comunicado 

Laqus, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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Artigo 61. 

 

Em caso de falta de pagamento das tarifas mencionadas no Artigo acima, o Diretor 

Presidente poderá exigir a suspensão do Direito de Acesso do Participante em 

violação, até que a situação seja regularizada. 

 

Artigo 62. 

 

O Participante que não regularizar pendências financeiras relacionadas as tarifas 

dentro de 30 (trinta) dias do recebimento de notificação, terá seu Direito de Acesso 

cancelado Diretor Presidente. 

 

Seção III. Da Resolução De Controvérsias 

 

Artigo 63. 

 

Todas as controvérsias entre Participantes, Investidores e Depositário Central 

oriundas deste Regulamento ou relacionadas a ele, incluindo qualquer questão a 

respeito de sua existência, validade ou rescisão, serão necessariamente, finalmente 

e definitivamente resolvidas por arbitragem que deverá ser instituída e realizada de 

acordo com o Regulamento de Arbitragem. As Leis da República Federativa do Brasil 

aplicar-se-ão no caso, e o Tribunal Arbitral não recorrerá à equidade para resolver 

as controvérsias submetidas a ele. O local da arbitragem será a Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, no Brasil, onde será proferida a sentença arbitral. O 

idioma da arbitragem será o português. A sentença arbitral será final e obrigará os 

Participantes e a Laqus, conforme o caso, e seus sucessores. Sem prejuízo da 

validade e da vigência desta cláusula de arbitragem, com a finalidade exclusiva de 

requerer medidas cautelares, provisórias ou liminares antes da constituição do 

Tribunal Arbitral, fica ora eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

O número de árbitros será 3 (três), nomeados de acordo com o Regulamento de 

Arbitragem. O Tribunal Arbitral deverá fixar adiantamentos separados de custos em 

relação a cada reclamação, reconvenção ou pedidos contrapostos. 

 

Artigo 64. 

 

O Diretor Presidente deverá resolver possíveis dúvidas ou omissões decorrentes 

deste Regulamento, mantendo suas posições, por meio de cartas circulares. 
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Parágrafo único. O Participante poderá interpor recurso contra a decisão do 

Diretor Presidente da Laqus, relativamente a sua atribuição mencionada neste Artigo, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da data de recebimento pelo Participante das 

cartas circulares. 

 

Artigo 65. 

 

Este Regulamento passa a vigorar em 29 de novembro de 2021. 


