
 

 

DECLARAÇÃO 

 

A LAQUS DEPOSITÁRIA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima 

de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. 

Pedroso de Morais, 433, 9º andar, Pinheiros, CEP 05.419-902, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 33.268.302/0001-

02 (“Laqus”), com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35300534204, DECLARA, no âmbito 

do processo de autorização perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para 

prestação de serviços de depositário central, em linha com o artigo 9º, inciso III da 

Resolução CVM nº 31, de 19 de maio de 2021, que o Anexo I desta declaração 

representa o documento com recomendações e princípios formulados pelo Comitê 

sobre Pagamentos e Infraestruturas de Mercado (Committee on Payments and 

Market Infrastructures - CPMI) e pela Organização Internacional de Comissões de 

Valores Mobiliários (OICV-IOSCO) (“Recomendações e Princípios”), que será 

observado pela Laqus, exclusivamente com relação às Recomendações e Princípios 

aplicáveis a depositários centrais, ao final do prazo de implementação das condições 

suspensivas do pedido de autorização, quando a CVM deferir a autorização definitiva 

para que a Laqus preste os serviços de depositário central. 

 

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022. 

 

LAQUS DEPOSITÁRIA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

 

 

_____________________________ 

Nome: 

Cargo: 

_____________________________ 

Nome: 

Cargo: 
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Declaração de conformidade com os princípios de Infraestrutura do Mercado 

Financeiro (PFMI) do Comitê sobre Pagamentos e Infraestruturas de Mercado do 

Banco de Compensações Internacionais (CPMI/BIS) e o Comitê Técnico da 

Organização Internacional de Comissões de Valores (TC/IOSCO) 

 

Statement Of Compliance with the International Organization of Securities 

Comissions (IOSCO) and Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) 

Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) 

 

 

O objetivo dessa declaração é aumentar a transparência sobre a aderência e 

conformidade das atividades da Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. 

(Laqus) perante os PFMI relacionados abaixo, contanto que a Laqus obtenha 

autorização da Comisssão de Valores Mobiliários (CVM) para prestar serviços de 

depósito centralizado de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº 31, 

de 19 de maio de 2021, conforme alterada, e tão logo esteja com o seu sistema 

operacional em funcionamento. 

 

The purpose of this statement is to increase transparency on the adherence and 

compliance of Laqus activities, in a consistent manner with the PFMI listed below, 

once Laqus obtains its license before CVM, under the terms of CVM resolution No. 

31, dated as of May 19, 2021, as amended, and once Laqus has its operating system 

in place. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

Em abril de 2012, o Comitê sobre Pagamentos e Infraestruturas de Mercado do 

Banco de Compensações Internacionais (CPMI/BIS) e o Comitê Técnico da 

Organização Internacional de Comissões de Valores (TC/IOSCO) publicaram o 

relatório “Princípios para infraestruturas do mercado financeiro” (PFMI), que 

harmonizaram e substituíram os padrões internacionais existentes até então. Em 

dezembro de 2012, o CPMI e a IOSCO publicaram os “Princípios para infraestruturas 

do mercado financeiro: Estrutura de divulgação e Metodologia de avaliação”, com o 

objetivo de promover divulgações de informações consistentes pelas infraestruturas 

do mercado financeiro (FMI) e avaliações consistentes pelas instituições financeiras 

internacionais e autoridades nacionais. 

 

Esta publicação refere-se à Central Depositária da Laqus e trata de uma auto-

avaliação da Laqus referente à conformidade com os PFMI. 

 

Este documento é disponibilizado publicamente exclusivamente para fins 

informacionais no website da Laqus (https://laqus.com.br) e não deve ser 

considerado ou interpretado como um documento vinculante ou ainda ser invocado 

por quaisquer terceiros para quaisquer propósitos. 

 

Apenas as regras e procedimentos emitidos pela Laqus devem ser invocados por 

quaisquer participantes ou não participantes e considerados como documentos 

vinculantes, juntamente com as leis aplicáveis, regras e regulamentos editados pelas 

autoridades regulatórias competentes para exercer supervisão sobre as atividades 

da Laqus. 

 

Portanto, em caso de discrepâncias entre quaisquer afirmações, conclusões ou 

comentários contidos neste documento e quaisquer regras ou procedimentos 

editados pela Laqus, as regras ou procedimentos devem prevalecer. 

 

Além disso, qualquer entidade interessada em avaliar os aspectos aferidos por este 

documento para qualquer propósito além daqueles aqui identificados deve conduzir 

sua própria avaliação, particularmente no que diz respeito aos requerimentos de 



 

 

capital e quaisquer regras auxiliares, regulamentos ou disposições de 

autorregulação. Este documento está disponível em português.   



 

 

II - VISÃO GERAL DA LAQUS 

 

A Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. (Laqus) é uma empresa brasileira 

constituída para atuar, inicialmente, como depositário central de CRA – Certificados 

de Recebíveis do Agronegócio, e a partir do ano de 2021 passou a depositar também 

Debêntures e Notas Comerciais. 

 

A Laqus, como uma infraestrutura de mercado, pretende trazer ao mercado maior 

acesso à informação e transparência nos depósitos centralizados e operações 

realizados em sua plataforma, gerando maior confiança na relação entre tomadores 

e investidores, bem como liquidez aos valores mobiliários nela depositados. 

 

Seu ambiente, de fácil usabilidade e integrado com outras infraestruturas de mercado 

parceiras, proporcionará uma solução completa para os participantes e investidores. 

 

  



 

 

III – DEFINIÇÕES 

 

As seguintes definições são utilizadas ao longo deste documento: 

 

BCB     Banco Central do Brasil 

CMN     Conselho Monetário Nacional 

CORE     Closeout Risk Evaluation 

CPMI     Committee on Payments and Market Infrastructures 

CVM     Comissão de Valores Mobiliários 

IMF     Infraestrutura do Mercado Financeiro 

IOSCO    International Organization of Securities Commissions 

MRP     Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos 

SPB     Sistema de Pagamentos Brasileiro 

STR     Sistema de Transferência de Reservas 

  



 

 

IV – DIVULGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

 

Número do Princípio Aplicabilidade Documentos 

Relacionados 

1 Aplicável Estatuto Social 

Regulamento 

Laudo Auditoria 

2 Aplicável Políticas Internas 

Regulamento  

Manuais 

3 Aplicável Políticas Internas 

Regulamento  

Manuais 

Relatório de Pré-

auditoria 

4 Não aplicável  

5 Não aplicável  

6 Não aplicável  

7 Não aplicável  

8 Não aplicável  

9 Não aplicável  

10 Não aplicável  

11 Aplicável Regulamento 

Manuais 

12 Aplicável Regulamento 

Manuais 

13 Aplicável Regulamento 

Manuais 

14 Não aplicável  

15 Aplicável Políticas Internas 

Regulamento 

Plano de Negócios 

16 Aplicável Regulamento 



 

 

Manuais 

17 Aplicável Regulamento 

Manuais 

Plano de Negócios 

18 Aplicável Manual de Normas de 

Acesso 

Manual Operacional de 

Acesso 

19 Aplicável Contratos Preliminares:  

CIP e B3  

20 Aplicável MOU – CIP, CER e B3 

21 Aplicável Regulamento 

Manuais 

22 Aplicável Regulamento 

Manuais 

23 Aplicável Regulamento 

Manuais 

24 Não aplicável  

 

  



 

 

PRINCÍPIO 1 – BASE LEGAL 

 

PRINCIPLE 1 – LEGAL BASIS: An FMI should have a well-founded, clear, 

transparent, and enforceable legal basis for each material aspect of its 

activities in all relevant jurisdictions. 

 

Key Consideration 1 - The legal basis should provide a high degree of certainty for 

each material aspect of an FMI’s activities in all relevant jurisdictions. 

 

Jurisdição Brasileira 

 

A jurisdição brasileira é a de maior relevância para as atividades da Laqus no âmbito 

de sua atuação como depositária central, uma vez que ela é uma empresa 

estabelecida no Brasil, conforme as leis brasileiras, e referida atividade é executada 

no Brasil, havendo alto grau de segurança jurídica para a aplicabilidade da base legal 

atualmente existente no Brasil para os aspectos materiais de tal atividade, conforme 

detalhado a seguir. 

 

O CMN, o BCB e a CVM são os principais órgãos responsáveis por regular as 

atividades realizadas nos mercados financeiro e de capitais do Brasil, e supervisionar 

seus participantes em suas respectivas esferas de competência. 

 

O CMN é o órgão regulatório superior e autoridade máxima dos mercados financeiro 

e de capitais do Brasil. Trata-se de um Conselho integrado pelo Ministro da 

Economia, pelo Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e pelo 

Presidente do BCB. O CMN foi instituído com o propósito específico de, entre outros, 

formular as políticas monetária, cambial e creditícia para nortear os mercados 

financeiro e de capitais, tratando, inclusive, de assuntos como disponibilidade de 

crédito, limites operacionais aplicáveis às instituições financeiras, regras pertinentes 

a investimentos estrangeiros no Brasil e normas cambiais. 

 

O BCB é uma autarquia federal a quem compete implementar as políticas monetária, 

cambial e creditícia fixadas pelo CMN, regular o mercado cambial e o fluxo de capitais 

estrangeiros no país, autorizar e supervisionar o funcionamento de instituições 



 

 

financeiras, e exercer a fiscalização das instituições financeiras, públicas ou 

privadas. O BCB tem poderes de impor penalidades. O Presidente do BCB é 

nomeado pelo Presidente da República (sujeito o ato à homologação pelo Senado 

Federal) para exercer a função com prazo de mandato indeterminado. 

 

O BCB é membro do Banco de Compensações Internacionais (Bank for International 

Settlements – BIS), do Comitê de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado 

(Committee on Payments and Market Infrastructures – CPMI), do Comitê da Basileia 

de Supervisão Bancária (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS), do 

Comitê do Sistema Financeiro Global (Committee on the Global Financial System – 

CGFS), do Comitê de Mercados (Markets Committee) e do Comitê Irving Fisher sobre 

Estatísticas de Bancos Centrais (Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics 

– IFC). 

 

A CVM é uma autarquia federal a quem compete regular, controlar e fiscalizar os 

mercados de capitais do Brasil. As instituições financeiras e outras instituições 

autorizadas a operar pelo BCB estão também sujeitas à autoridade regulatória da 

CVM na medida em que atuem como prestadoras de serviços de investimentos aos 

participantes desses mercados, inclusive subscrição, distribuição e colocação de 

títulos e valores mobiliários, e transmissão de ordens. A CVM tem também a função 

crítica de monitorar as atividades de companhias abertas, dos mercados de bolsa e 

de balcão, assim como dos integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores 

mobiliários, inclusive gestores de fundos e de ativos. 

 

A CVM é membro regular da Organização Internacional das Comissões de Valores 

(International Organization of Securities Commissions – IOSCO) e participante ativa 

do desenvolvimento de padrões mundiais de negócios. A CVM é membro de todos 

os oito comitês denominados Comitês de Políticas da IOSCO. Ademais, a CVM é 

signatária do Memorando Multilateral de Entendimento da IOSCO (IOSCO 

Multilateral Memorandum of Understanding – MMoU). 

 

Como membros respectivamente da IOSCO e do CPMI, a CVM e o BCB são 

participantes ativos da iniciativa global de referência representada pelos Princípios 

para Infraestruturas do Mercado Financeiro, publicados em 2012 pelo CPMI e pelo 



 

 

Comitê Técnico da IOSCO. Na avaliação de implementação dos PFMI, divulgada em 

junho de 2015 (Bank for International Settlements (CPMI) and OICV-IOSCO, 

Implementation monitoring of PFMIs: Second update to Level 1 assessment report. 

Junho de 2015, p. 12), o Brasil foi qualificado no nível 4 - o mais elevado da 

classificação, e que significa que medidas finais estão em vigor, ou seja, além das 

medidas requeridas terem sido finalizadas e aprovadas/adotadas, espera-se que as 

IMFs observem os princípios ou que as autoridades reguladoras observem as 

responsabilidades incluídas nos PFMI. A qualificação do Brasil no nível 4 se manteve 

nas atualizações da avaliação, publicadas em junho de 2016, julho de 2017 e julho 

de 2018. 

 

A CVM e o BCB são membros do Conselho de Estabilidade Financeira (Financial 

Stability Board – FSB), estabelecido para coordenar internacionalmente o trabalho 

das autoridades financeiras nacionais e organismos internacionais de padronização 

no desenvolvimento e na promoção de políticas regulatórias, de supervisão e outras 

políticas para o setor financeiro. 

 

Nos termos da regulamentação brasileira, a criação de depósito centralizado requer 

autorização prévia da CVM. A CVM tem poderes de supervisão regulatória sobre a 

Laqus. 

 

Atuação da Laqus como depositário central de valores mobiliários 

 

Aplicam-se à atividade de depósito centralizado de ativos a Lei 4.728/65, a Lei 

6.385/76, a Lei 6.404/76 e a Lei 12.810/13, a Resolução CMN 4.593/17, as 

Resoluções CVM de nºs 31/21, 32/21 e 33/21. 

 

A Lei 12.810/13 (Lei do Depósito Centralizado) dispõe sobre o depósito centralizado 

e o registro de ativos financeiros e valores mobiliários. A lei determina que o BCB é 

responsável por autorizar e supervisionar o exercício da atividade de depósito 

centralizado e estabelecer as condições para o exercício dessa atividade no que 

tange os ativos financeiros, enquanto a CVM é responsável por autorizar e 

supervisionar o exercício da atividade de depósito centralizado e estabelecer as 

condições para o exercício dessa atividade no que tange os valores mobiliários, 



 

 

sendo definido que o depósito centralizado, realizado por entidade qualificada como 

depositária central, compreende a guarda centralizada de tais ativos, fungíveis e 

infungíveis, o controle de sua titularidade efetiva e o tratamento de seus eventos, 

devendo a entidade ser responsável pela integridade do sistema por ela mantido e 

dos registros correspondentes aos ativos financeiros e valores mobiliários sob sua 

guarda centralizada. A Lei 12.810/13 estende a propriedade fiduciária para todos os 

títulos e valores mobiliários depositados em uma depositária central. 

 

De acordo com a Instrução CVM nº 31/21, os valores mobiliários depositados nas 

contas de depósito centralizado são representados e movimentados apenas sob a 

forma de registros escriturais efetuados nas referidas contas. Além disso, o processo 

de constituição de gravames e ônus sobre os valores mobiliários que forem objeto 

de depósito centralizado é regulamentado nos termos do artigo 26 da Lei 12.810/13 

(Lei do Depósito Centralizado). A Instrução CVM nº 32/21 estabelece os requisitos 

para obtenção de licença para funcionamento de uma instituição como custodiante 

no Brasil, sob a estrutura de central depositária, e a Instrução CVM nº 33/21 

estabelece as regras para a prestação de serviços de escrituração de valores 

mobiliários e emissão de certificados de valores mobiliários. 

 

O artigo 26 da Lei 12.810/13 dispõe que a constituição de gravames e ônus sobre 

ativos financeiros e valores mobiliários objeto de registro ou de depósito centralizado, 

de forma individualizada ou em caráter de universalidade, seja realizada, inclusive 

para fins de publicidade e eficácia perante terceiros, exclusivamente mediante o 

registro nas entidades registradoras ou nos depositários centrais em que os ativos 

financeiros e valores mobiliários estejam registrados ou depositados, 

independentemente da natureza do negócio jurídico a que digam respeito, cabendo, 

ainda, o registro do respectivo instrumento nas hipóteses em que a lei exigir 

instrumento ou disposição contratual específica para a constituição de gravames e 

ônus. 

 

A Instrução CVM nº 32/21 estabelece os requisitos para obtenção de licença para 

funcionamento de uma instituição como custo diante no Brasil, sob a estrutura de 

central depositária 

 



 

 

A Resolução CMN 4.593/2017 dispõe sobre o registro e o depósito centralizado de 

ativos financeiros e valores mobiliários por parte de instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

Aspecto relevante Legislação 

Depósito centralizado de ativos 

Lei 4.728 

Lei 6.385 

Lei 12.810 

Resolução CVM 31 

Resolução CMN 4.593 

Modelo de cliente final 

Lei 9.613 

Resolução CVM 50 

Resolução CVM 31 

Propriedade fiduciária 

Lei 4.728 

Lei 6.404 

Lei 6.385 

Lei 12.810 

Resolução CVM 31 

Confidencialidade Lei Complementar 105 

 

Função autorreguladora 

 

As depositárias centrais são consideradas órgãos auxiliares da CVM na tarefa de 

fiscalizar os mercados, e o fazem exercendo a autoridade autorregulatória, que lhes 

é delegada, para supervisionar a conduta de intermediários e demais instituições 

financeiras que atuam em seus mercados, assim como as operações envolvendo 

valores mobiliários negociados nesses mercados, conforme exposto a seguir. 

 

A BSM supervisiona a depositária central da Laqus com o intuito de assegurar o 

cumprimento das normas legais, regulatórias e operacionais e, consequentemente, 

assegurar também o adequado funcionamento do mercado. Suas atividades 

principais são supervisionar as operações cursadas na depositária central da Laqus 



 

 

(acompanhamento do mercado), as partes autorizadas a negociar na depositária 

central da Laqus (supervisão do usuário) e as atividades das áreas operacionais da 

Laqus. 

 

Confidencialidade e arcabouço legal e regulatório sobre PLDFT 

 

De acordo com a Lei Complementar 105/01, aplicável às bolsas, intermediários 

financeiros e instituições financeiras, a regra geral é que informações confidenciais 

não são passíveis de divulgação ou publicação, observadas algumas exceções. 

Toda e qualquer informação transmitida à CVM por força de exigência legal ou 

regulatória permanece protegida pelo sigilo e não pode ser transmitida a terceiros. 

 

A Lei 9.613/98 prevê as medidas que as instituições financeiras e as câmaras de 

compensação e liquidação, dentre outros, estão obrigadas a adotar de modo a 

prevenir o uso do sistema financeiro para fins de lavagem de dinheiro e financiamento 

do terrorismo; tipifica os crimes de lavagem de dinheiro; adota medidas de prevenção 

e um sistema de comunicação de ocorrências suspeitas; e prevê procedimentos de 

cooperação internacional. 

 

O Decreto 5.640/05 tornou pública a Convenção Internacional para Supressão do 

Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas 

em 09/12/1999 e assinada pelo Brasil em 10/11/2001. A Resolução CVM nº 50/21 e 

o Ofício Circular 05/2015/CVM/SMI estabelecem obrigações, às entidades 

supervisionadas pela CVM, de comunicação, ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (COAF), das operações que contenham indícios de lavagem de dinheiro 

ou financiamento do terrorismo. 

 

A Instrução Normativa RFB 1.571/15 atribui às entidades supervisionadas pela CVM 

a obrigação de enviar periodicamente informações sobre operações financeiras com 

identificação de clientes finais à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com objetivo 

de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should have rules, procedures, and contracts that are 

clear, understandable, and consistent with relevant laws and regulations 



 

 

 

A Laqus possui seu Regulamento e Manuais de Normas, os quais são revisados e 

aprovados pela CVM. Além disso a Laqus possui Manuais de Operações (e, em 

conjunto com os Manuais de Normas, os “Manuais”), os quais, em conjunto com o 

Regulamento e os Manuais vinculam os participantes e credenciados da Laqus, 

tendo tais documentos caráter contratual, contendo ainda as obrigações e demais 

informações necessárias para o depósito centralizado de valores mobiliários. A 

Laqus também possui políticas internas, contrato celebrado com autorreguladora do 

mercado, contratos de interoperabilidade e com os parceiros de negócios. 

 

As regras e os procedimentos da depositária central são aprovados pela CVM, 

conforme o mercado e a respectiva competência legal e regulatória. 

 

Tais regras, procedimentos e contratos são enviados aos participantes e 

credenciados eletronicamente (via e-mail) por meio de comunicado externo, e suas 

versões em português podem ser acessadas por meio do website da Laqus 

(https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao). Novas regras e alterações de regras 

existentes são também publicadas no website da Laqus, tão logo elas sejam 

emitidas/divulgadas ao mercado. 

 

A Laqus assegura a consistência das regras, dos procedimentos e dos contratos da 

Laqus com a legislação e a regulação pertinentes e, eventualmente, contratam 

empresa de assessoria ou escritório de advocacia externo para prover-lhes 

assessoria legal sobre assuntos específicos. A Laqus desconhece a ocorrência de 

inconsistências com a legislação e regulação aplicáveis a suas regras, seus 

procedimentos e seus contratos.  

 

O fato de as regras, procedimentos e contratos da Laqus entrarem em vigor apenas 

mediante prévia aprovação da autoridade reguladora minimiza o risco de 

inconsistências. Caso seja identificada qualquer inconsistência, esta é levada à 

autoridade reguladora para discussão e, conforme o caso, regras, procedimentos e 

contratos são revistos, alterados e submetidos à aprovação da autoridade 

reguladora. 

 

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


 

 

Key Consideration 3 - An FMI should be able to articulate the legal basis for its 

activities to relevant authorities, participants, and, where relevant, participants’ 

customers, in a clear and understandable way. 

 

A Laqus conduz uma aberta e frequente comunicação com as autoridades 

regulatórias, através de reuniões e e-mails. Da mesma forma mantém um ótimo 

contato com a autorreguladora de mercado, através de reuniões e e-mails. 

 

A Laqus também mantém um relacionamento cordial e profissional com a depositária 

de valores mobiliários do mercado, com quem em reuniões físicas, e-mails e 

conferências telefônicas estabeleceu processos de interoperabilidade. 

 

Adicionalmente, o relacionamento com os parceiros para liquidação e registro de 

ativos financeiros é sólido, e mantém contatos frequentes a fim de desenvolver da 

melhor forma a relação entre as empresas para benefício dos participantes e 

credenciados no uso da Plataforma IMF Digital e seus portais. 

 

A Laqus mantém constante comunicação com as autoridades regulatórias, os 

participantes, os credenciados e, quando pertinente, os clientes, de forma clara e 

compreensível, a respeito da base legal das atividades que desempenha. 

 

Key Consideration 4 - An FMI should have rules, procedures, and contracts that are 

enforceable in all relevant jurisdictions. There should be a high degree of certainty 

that actions taken by the FMI under such rules and procedures will not be voided, 

reversed, or subject to stays. 

 

A Laqus foi constituída sob as normas brasileiras, para atuar apenas nesta jurisdição. 

 

O Regulamento e os Manuais definem as regras e procedimentos a serem adotados 

no depósito centralizado de valores mobiliários, de acordo com as normas 

regulatórias e legais aplicáveis, tendo um caráter contratual, ao qual os participantes 

e credenciados se vinculam, com dever de observar. 

 



 

 

A Laqus possui regras, procedimentos e contratos executáveis na jurisdição 

brasileira, existindo alto grau de certeza que suas ações não serão revogadas ou 

revertidas de alguma forma. 

 

A Laqus possui um departamento jurídico próprio e utiliza aconselhamento externo 

para dar suporte a essa área, conforme considere apropriado. 

 

Todas as principais questões são legalmente abordadas, sendo os detalhes 

regulados por meio de atos da CVM e regulamentos da própria Laqus. 

 

A Laqus considera que seus regulamentos são claros, principalmente pelo fato de 

seguirem a própria legislação e regulamentação a eles aplicáveis. 

 

As regras e os procedimentos da Laqus decorrem de lei e estão pautadas em 

disposições legais, em seus regulamentos e no seu Estatuto Social. 

 

Key Consideration 5 - An FMI conducting business in multiple jurisdictions should 

identify and mitigate the risks arising from any potential conflict of laws across 

jurisdictions. 

 

A Laqus não opera em múltiplas jurisdições, ou seja, não conduz negócios em 

jurisdições que não a do Brasil. 

 

Havendo insegurança quanto à lei aplicável, o departamento jurídico da Laqus 

examina a questão e decide sobre o curso a ser tomado, contratando, quando 

pertinente, assessoria ou escritório de advocacia externo. 

 

  



 

 

 

PRINCÍPIO 2 – GOVERNANÇA 

 

PRINCIPLE 2 – GOVERNANCE: An FMI should have governance arrangements 

that are clear and transparent, promote the safety and efficiency of the FMI, and 

support the stability of the broader financial system, other relevant public 

interest considerations, and the objectives of relevant stakeholders. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should have objectives that place a high priority on 

the safety and efficiency of the FMI and explicitly support financial stability and other 

relevant public interest considerations 

 

A Laqus tem objetivos que colocam em primazia a sua segurança e eficiência e 

explicitam suporte à estabilidade financeira e a outros relevantes interesses públicos. 

 

O Estatuto Social da Laqus prevê formalmente o seguinte objeto social: 

 

(i) prestação de serviços de depositário central de valores mobiliários e custódia 

de valores mobiliários; 

 

(ii) prestação de serviços de padronização, classificação, análises, cotações, 

estatísticas, formação profissional, realização de estudos, publicações, informações, 

biblioteca e software sobre assuntos que interessem à Laqus e aos participantes dos 

mercados por ela direta ou indiretamente administrados; 

 

(iii) prestação de suporte técnico, administrativo e gerencial para fins de 

desenvolvimento de mercado, bem como exercício de atividades educacionais, 

promocionais e editoriais relacionadas ao seu objeto social; 

 

(iv) prestação de serviços de registro de ônus e gravames sobre valores 

mobiliários, inclusive de registro de instrumentos de constituição de garantia, nos 

termos da regulamentação aplicável; 

 

(v) constituição de banco de dados e atividades correlatas; 



 

 

 

(vi) exercício de outras atividades autorizadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil, que, na visão do Conselho de 

Administração da Laqus, sejam do interesse de participantes dos mercados 

administrados pela Laqus e contribuam para o seu desenvolvimento e sua higidez; 

 

(vii) participação no capital de outras sociedades ou associações, sediadas no 

País ou no exterior, seja na qualidade de sócia, acionista ou associada, na posição 

de acionista controladora ou não, e que tenham como foco principal de suas 

atividades as expressamente mencionadas neste Estatuto Social, ou que, na visão 

do Conselho de Administração da Laqus, contribuam para o seu desenvolvimento e 

sua higidez; e 

 

(viii) o controle de titularidade dos valores mobiliários em estrutura de contas de 

depósito mantidas em nome dos investidores. 

 

Também segundo o Estatuto Social, no exercício dos poderes que lhe são conferidos 

pela Lei 6.385/76 e regulamentação em vigor, a Laqus deve: 

 

(i) aprovar os regulamentos relativos às concessões de autorizações de acesso 

ao sistema de depositária (“Autorizações de Acesso”), atividades de registro de 

operações e depósito centralizado de valores mobiliários, inclusive no que diz 

respeito à constituição de ônus e gravames; e 

 

(ii) fiscalizar a atuação dos detentores de Autorizações de Acesso nas operações 

registradas em seu sistema de depósito. 

 

Em relação à atuação da Laqus como depositária central, o regulamento da Laqus 

explicita que, no desempenho de suas atividades, ela adota mecanismos que visam 

assegurar a existência e a integridade dos ativos nela depositados, efetuando sua 

guarda e controle escritural, bem como a devida conciliação, nos termos do 

mencionado regulamento, do seu manual de procedimentos operacionais e da 

legislação em vigor. 

 



 

 

Key Consideration 2 - An FMI should have documented governance arrangements 

that provide clear and direct lines of responsibility and accountability. These 

arrangements should be disclosed to owners, relevant authorities, participants, and, 

at a more general level, the public. 

 

A Laqus possui seu Código de Conduta, Regimento Interno do Conselho de 

Administração e Políticas que delimitam suas práticas de governança corporativa, 

atribuindo responsabilidades, definindo diretrizes para a condução do negócio de 

forma ética, eficiente e transparente. 

 

A governança da Laqus também está definida em seu Estatuto Social, em seu 

Regulamento e demais Manuais e todos esses documentos são disponibilizados no 

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

 

Key Consideration 3 - The roles and responsibilities of an FMI’s board of directors 

(or equivalent) should be clearly specified, and there should be documented 

procedures for its functioning, including procedures to identify, address, and manage 

member conflicts of interest. The board should review both its overall performance 

and the performance of its individual board members regularly. 

 

As atribuições e os deveres do Conselho de Administração estão claramente 

identificados e listados no artigo 16 do Estatuto Social da Laqus, que tem a função 

primordial de estabelecer as diretrizes fundamentais da política geral da sociedade, 

verificar e acompanhar sua execução. 

 

O Conselho de Administração possui seu Regimento Interno, o qual endereça 

questões de conflitos de interesse. 

 

Adicionalmente, a Política de Controles Internos endereça procedimentos a serem 

adotados para evitar conflitos de interesses no curso de suas operações. 

 

Key Consideration 4 - The board should contain suitable members with the 

appropriate skills and incentives to fulfil its multiple roles. This typically requires the 

inclusion of non-executive board member(s) 

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


 

 

 

O Conselho de Administração da Laqus é formado por membros adequados e 

exercer suas funções, que buscam o melhor desenvolvimento da Laqus e de sua 

plataforma, sempre visando maior transparência e segurança jurídica em seus atos. 

 

O Conselho de Administração é formado por, pelo menos, 3 (três) membros, que 

atuam em outros conselhos de empresas de diferentes setores, com formação 

acadêmica e experiências profissionais distintas, o que os tornam qualificados para 

formar um Conselho de Administração robusto para conduzir a Laqus. 

 

Key Consideration 5 - The roles and responsibilities of management should be 

clearly specified. An FMI’s management should have the appropriate experience, a 

mix of skills, and the integrity necessary to discharge their responsibilities for the 

operation and risk management of the FMI. 

 

A Diretoria é o órgão de representação da Laqus, competindo-lhe praticar todos os 

atos de gestão dos negócios. A Diretoria é composta por no mínimo 3 (três) diretores, 

incluindo o Diretor Presidente, e suas atribuições, competências e objetivos estão 

previstos no Capítulo IV, Seção II do Estatuto Social. 

 

Responsabilidades do Presidente, Diretor de Normas e Diretor de Controles 

Internos 

 

As atribuições e competências do Diretor Presidente estão listadas no artigo 18 do 

Estatuto Social da Laqus. As atribuições e poderes individuais do Diretor de Normas 

e do Diretor de Controles Internos estão descritas nos artigos 19 e 20, 

respectivamente. 

 

Key Consideration 6 - The board should establish a clear, documented risk- 

Management framework that includes the FMI’s risk-tolerance policy, assigns 

responsibilities and accountability for risk decisions, and addresses decision making 

in crises and emergencies. Governance arrangements should ensure that the risk-

management and internal control functions have sufficient authority, independence, 

resources, and access to the board. 



 

 

 

A Laqus possui um relatório de pré-auditoria referentes à Resolução CVM nº 31/21 

e o Relatório NBC TO 3402 para os procedimentos de depositário central elaborado 

pela Crowe. Uma vez autorizada a atuar como depositário central, será realizada 

uma auditoria completa, de modo a evidencias todos os riscos relacionados à sua 

atuação, a ser realizada pela Ernst & Young (“EY”). 

 

Key Consideration 7 - The board should ensure that the FMI’s design, rules, overall 

strategy, and major decisions reflect appropriately the legitimate interests of its direct 

and indirect participants and other relevant stakeholders. Major decisions should be 

clearly disclosed to relevant stakeholders and, where there is a broad market impact, 

the public. 

 

Em suas decisões, o Conselho de Administração representa os interesses dos 

sócios, bem como os diretores atuam de acordo com as orientações gerais recebidas 

do Conselho de Administração, conforme seu Regimento Interno e o Estatuto Social 

da Laqus, respectivamente. Posteriormente também serão firmados documentos 

com outras IMF, de modo a viabilizar o funcionamento integral da Plataforma IMF 

Digital e a Laqus será beneficiária de apólice de seguro de “errors and omissions”. 

 

O Conselho de Administração, especificamente, terá suas decisões registradas nas 

atas reuniões de conselho reuniões que couber em reuniões. 

 

As decisões tomadas em assembleias gerais ordinárias e extraordinárias serão 

documentadas em ata, nos termos da legislação vigente. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 3 – ESTRUTURA PARA A GESTÃO ABRANGENTE DE RISCOS 

 

PRINCIPLE 3 – FRAMEWORK FOR THE COMPREHENSIVE MANAGEMENT OF 

RISKS: An FMI should have a sound risk-management framework for 

comprehensively managing legal, credit, liquidity, operational, and other risks. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should have risk-management policies, procedures, 

and systems that enable it to identify, measure, monitor, and manage the range of 

risks that arise in or are borne by the FMI. Risk-management frameworks should be 

subject to periodic review. 

 

A Laqus possui um relatório de pré-auditoria referentes à Resolução CVM nº 31/21 

e o Relatório NBC TO 3402 para os procedimentos de depositário central elaborado 

pela Crowe. Uma vez autorizada a atuar como depositário central, será realizada 

uma auditoria completa, de modo a evidencias todos os riscos relacionados à sua 

atuação, a ser realizada pela EY. Posteriormente também serão firmados 

documentos com outras IMF, de modo a viabilizar o funcionamento integral da 

Plataforma IMF Digital e a Laqus será beneficiária de apólice de seguro de “errors 

and omissions”. 

 

Adicionalmente, a forma de constituição da Plataforma IMF Digital, seu acesso pelos 

participantes e credenciados, o registro de logs e os monitoramentos realizados 

automaticamente já são formas de mitigar a ocorrência de riscos, bem como serve 

para identificar ocorrências irregulares. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should provide incentives to participants and, where 

relevant, their customers to manage and contain the risks they pose to the FMI. 

 

Através da Plataforma IMF Digital os participantes poderão acompanhar seus valores 

mobiliários e com base nas informações lá cadastradas, poderão gerenciar suas 

carteiras de investimentos e os riscos a ela atrelados. A Laqus disponibilizará um 

portal online que possibilitará que os investidores acompanhem suas operações, de 

forma a mitigar riscos com falta de informações e/ou operações sem suas anuências. 

 



 

 

Key Consideration 3 - An FMI should regularly review the material risks it bears from 

and poses to other entities (such as other FMIs, settlement banks, liquidity providers, 

and service providers) as a result of interdependencies and develop appropriate risk-

management tools to address these risks. 

 

As políticas e materiais de riscos serão revisitadas semestralmente e sempre que o 

monitoramento identificar casos novos ou alteração das situações constantes no risk 

management, ou até mesmo caso a autorreguladora venha indicar novas situações 

a serem monitoradas. 

 

Key Consideration 4 - An FMI should identify scenarios that may potentially prevent 

it from being able to provide its critical operations and services as a going concern 

and assess the effectiveness of a full range of options for recovery or orderly wind-

down. An FMI should prepare appropriate plans for its recovery or orderly wind-down 

based on the results of that assessment. Where applicable, an FMI should also 

provide relevant authorities with the information needed for purposes of 

resolutionplanning. 

 

O Regulamento e Manuais estabelecem os cenários de atuação dos participantes e 

credenciados, bem como as medidas exigidas de cada um em relação aos valores 

mobiliários. 

 

A não atuação dos participantes ou credenciados como descrito no Regulamento e 

Manuais poderá impactar atividades de outros participantes e/ou credenciados. A 

Laqus, a fim de mitigar tais riscos, estabeleceu penalidades a serem aplicadas em 

ditas situações. Adicionalmente, o descumprimento do Regulamento e Manuais 

também será objeto da atividade da autoreguladora. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 4 – RISCO DE CRÉDITO 

 

PRINCIPLE 4 – CREDIT RISK: An FMI should effectively measure, monitor, and 

manage its credit exposure to participants and those arising from its payment, 

clearing, and settlement processes. An FMI should maintain sufficient financial 

resources to cover its credit exposure to each participant fully with a high 

degree of confidence. In addition, a CCP that is involved in activities with a 

more-complex risk profile or that is systemically important in multiple 

jurisdictions should maintain additional financial resources sufficient to cover 

a wide range of potential stress scenarios that should include, but not be 

limited to, the default of the two largest participants and their affiliates that 

would potentially cause the largest aggregate credit exposures to the CCP in 

extreme but plausible market conditions. All other CCPs should maintain, at a 

minimum, total financial resources sufficient to cover the default of the one 

participant and its affiliates that would potentially cause the largest aggregate 

credit exposures to the CCP in extreme but plausible market conditions. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita ao Princípio 4, dada a natureza de 

sua atuação. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should establish a robust framework to manage its 

credit exposures to its participants and the credit risks arising from its payment, 

clearing, and settlement processes. Credit exposure may arise from current 

exposures, potential future exposures, or both. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should identify sources of credit risk, routinely 

measure and monitor credit exposures, and use appropriate risk-management tools 

to control these risks. 

 

Key Consideration 3 - A payment system or SSS should cover its current and, where 

they exist, potential future exposures to each participant fully with a high degree of 

confidence using collateral and other equivalent financial resources (see Principle 5 

on collateral). In the case of a DNS payment system or DNS SSS in which there is no 

settlement guarantee but where its participants face credit exposures arising from its 



 

 

payment, clearing, and settlement processes, such an FMI should maintain, at a 

minimum, sufficient resources to cover the exposures of the two participants and their 

affiliates that would create the largest aggregate credit exposure in the system. 

 

Key Consideration 4 - A CCP should cover its current and potential future exposures 

to each participant fully with a high degree of confidence using margin and other 

prefunded financialresources (see Principle 5 on collateral and Principle 6 on margin). 

In addition, a CCP that is involved in activities with a more-complex risk profile or that 

is systemically important in multiple jurisdictions should maintain additional financial 

resources to cover a wide range of potential stress scenarios that should include, but 

not be limited to, the default of the two participants and their affiliates that would 

potentially cause the largest aggregate credit exposure for the CCP in extreme but 

plausible market conditions. All other CCPs should maintain additional financial 

resources sufficient to cover a wide range of potential stress scenarios that should 

include, but not be limited to, the default of the participant and its affiliates that would 

potentially cause the largest aggregate credit exposure for the CCP in extreme but 

plausible market conditions. In all cases, a CCP should document its supporting 

rationale for, and should have appropriate governance arrangements relating to, the 

amount of total financial resources it maintains. 

 

Key Consideration 5 - A CCP should determine the amount and regularly test the 

sufficiency of its total financial resources available in the event of a default or multiple 

defaults in extreme but plausible market conditions through rigorous stress testing. A 

CCP should have clear procedures to report the results of its stress tests to 

appropriate decision makers at the CCP and to use these results to evaluate the 

adequacy of and adjust its total financial resources. Stress tests should be performed 

daily using standard and predetermined parameters and assumptions. On at least a 

monthly basis, a CCP should perform a comprehensive and thorough analysis of 

stress testing scenarios, models, and underlying parameters and assumptions used 

to ensure they are appropriate for determining the CCP’s required level of default 

protection in light of current and evolving market conditions. A CCP should perform 

this analysis of stress testing more frequently when the products cleared or markets 

served display high volatility, become less liquid, or when the size or concentration of 



 

 

positions held by a CCP’s participants increases significantly. A full validation of a 

CCP’s risk-management model should be performed at least annually. 

 

Key Consideration 6 - In conducting stress testing, a CCP should consider the effect 

of a wide range of relevant stress scenarios in terms of both defaulters’ positions and 

possible price changes in liquidation periods. Scenarios should include relevant peak 

historic price volatilities, shifts in other market factors such as price determinants and 

yield curves, multiple defaults over various time horizons, simultaneous pressures in 

funding and asset markets, and a spectrum of forward-looking stress scenarios in a 

variety of extreme but plausible market conditions. 

 

Key Consideration 7 - An FMI should establish explicit rules and procedures that 

address fully any credit losses it may face as a result of any individual or combined 

default among its participants with respect to any of their obligations to the FMI. These 

rules and procedures should address how potentially uncovered credit losses would 

be allocated, including the repayment of any funds an FMI may borrow from liquidity 

providers. These rules and procedures should also indicate the FMI’s process to 

replenish any financial resources that the FMI may employ during a stress event, so 

that the FMI can continue to operate in a safe and sound manner. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 5 – GARANTIAS 

 

PRINCIPLE 5 – COLLATERAL: An FMI that requires collateral to manage its or 

its participants’ credit exposure should accept collateral with low credit, 

liquidity, and market risks. An FMI should also set and enforce appropriately 

conservative haircuts and concentration limits. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita ao Princípio 5, dada a natureza de 

sua atuação. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should generally limit the assets it (routinely) accepts 

as collateral to those with low credit, liquidity, and market risks. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should establish prudent valuation practices and 

develop haircuts that are regularly tested and take into account stressed market 

conditions. 

 

Key Consideration 3 - In order to reduce the need for procyclical adjustments, an 

FMI should establish stable and conservative haircuts that are calibrated to include 

periods of stressed market conditions, to the extent practicable and prudent. 

 

Key Consideration 4 - An FMI should avoid concentrated holdings of certain assets 

where this would significantly impair the ability to liquidate such assets quickly without 

significant adverse price effects. 

 

Key Consideration 5 - An FMI that accepts cross-border collateral should mitigate 

the risks associated with its use and ensure that the collateral can be used in a timely 

manner. 

 

Key Consideration 6 - An FMI should use a collateral management system that is 

well-designed and operationally flexible. 

  



 

 

PRINCÍPIO 6 – MARGEM 

 

PRINCIPLE 6 – MARGIN: A CCP should cover its credit exposures to its 

participants for all products through an effective margin system that is risk-

based and regularly reviewed. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita ao Princípio 6, dada a natureza de 

sua atuação. 

 

Key Consideration 1 - A CCP should have a margin system that establishes margin 

levels commensurate with the risks and particular attributes of each product, portfolio, 

and market it serves. 

 

Key Consideration 2 - A CCP should have a reliable source of timely price data for 

its margin system. A CCP should also have procedures and sound valuation models 

for addressing circumstances in which pricing data are not readily available or 

reliable. 

 

 

Key Consideration 3 - A CCP should adopt initial margin models and parameters 

that are risk-based and generate margin requirements sufficient to cover its potential 

future exposure to participants in the interval between the last margin collection and 

the closeout of positions following a participant default. Initial margin should meet an 

established single-tailed confidence level of at least 99 percent with respect to the 

estimated distribution of future exposure. For a CCP that calculates margin at the 

portfolio level, this requirement applies to each portfolio’s distribution of future 

exposure. For a CCP that calculates margin at more-granular levels, such as at the 

subportfolio level or by product, the requirement must be met for the corresponding 

distributions of future exposure. The model should (a) use a conservative estimate of 

the time horizons for the effective hedging or closeout of the particular types of 

products cleared by the CCP (including in stressed market conditions), (b) have an 

appropriate method for measuring credit exposure that accounts for relevant product 

risk factors and portfolio effects across products, and (c) to the extent practicable and 

prudent, limit the need for destabilising, procyclical changes. 



 

 

 

Key Consideration 4 - A CCP should mark participant positions to market and collect 

variation margin at least daily to limit the build-up of current exposures. A CCP should 

have the authority and operational capacity to make intraday margin calls and 

payments, both scheduled and unscheduled, to participants. 

 

Key Consideration 5 – In calculating margin requirements, a CCP may allow offsets 

or reductions in required margin across products that it clears or between products 

that it and another CCP clear, if the risk of one product is significantly and reliably 

correlated with the risk of the other product. Where two or more CCPs are authorised 

to offer cross-margining, they must have appropriate safeguards and harmonised 

overall risk-management systems. 

 

Key Consideration 6 - A CCP should analyse and monitor its model performance 

and overall margin coverage by conducting rigorous daily backtesting – and at least 

monthly, and more-frequent where appropriate, sensitivity analysis. A CCP should 

regularly conduct an assessment of the theoretical and empirical properties of its 

margin model for all products it clears. In conducting sensitivity analysis of the model’s 

coverage, a CCP should take into account a wide range of parameters and 

assumptions that reflect possible market conditions, including the most-volatile 

periods that have been experienced by the markets it serves and extreme changes 

in the correlations between prices. 

 

Key Consideration 7 - A CCP should regularly review and validate its margin system. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 7 – RISCO DE LIQUIDEZ 

 

PRINCIPLE 7 – LIQUIDITY RISK: An FMI should effectively measure, monitor, 

and manage its liquidity risk. An FMI should maintain sufficient liquid resources 

in all relevant currencies to effect same-day and, where appropriate, intraday 

and multiday settlement of payment obligations with a high degree of 

confidence under a wide range of potential stress scenarios that should 

include, but not be limited to, the default of the participant and its affiliates that 

would generate the largest aggregate liquidity obligation for the FMI in extreme 

but plausible market conditions. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita ao Princípio 7, dada a natureza de 

sua atuação. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should have a robust framework to manage its liquidity 

risks from its participants, settlement banks, nostro agents, custodian banks, liquidity 

providers, and other entities. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should have effective operational and analytical tools 

to identify, measure, and monitor its settlement and funding flows on an ongoing and 

timely basis, including its use of intraday liquidity. 

 

Key Consideration 3 - A payment system or SSS, including one employing a DNS 

mechanism, should maintain sufficient liquid resources in all relevant currencies to 

effect same-day settlement, and where appropriate intraday or multiday settlement, 

of payment obligations with a high degree of confidence under a wide range of 

potential stress scenarios that should include, but not be limited to, the default of the 

participant and its affiliates that would generate the largest aggregate payment 

obligation in extreme but plausible market conditions. 

 

Key Consideration 4 - A CCP should maintain sufficient liquid resources in all 

relevant currencies to settle securities-related payments, make required variation 

margin payments, and meet other payment obligations on time with a high degree of 

confidence under a wide range of potential stress scenarios that should include, but 



 

 

not be limited to, the default of the participant and its affiliates that would generate the 

largest aggregate payment obligation to the CCP in extreme but plausible market 

conditions. In addition, a CCP that is involved in activities with a more-complex risk 

profile or that is systemically important in multiple jurisdictions should consider 

maintaining additional liquidity resources sufficient to cover a wider range of potential 

stress scenarios that should include, but not be limited to, the default of the two 

participants and their affiliates that would generate the largest aggregate payment 

obligation to the CCP in extreme but plausible market conditions.  

 

Key Consideration 5 - For the purpose of meeting its minimum liquid resource 

requirement, an FMI’s qualifying liquid resources in each currency include cash at the 

central bank of issue and at creditworthy commercial banks, committed lines of credit, 

committed foreign exchange swaps, and committed repos, as well as highly 

marketable collateral held in custody and investments that are readily available and 

convertible into cash with prearranged and highly reliable funding arrangements, even 

in extreme but plausible market conditions. If an FMI has access to routine credit at 

the central bank of issue, the FMI may count such access as part of the minimum 

requirement to the extent it has collateral that is eligible for pledging to (or for 

conducting other appropriate forms of transactions with) the relevant central bank. All 

such resources should be available when needed. 

 

Key Consideration 6 - An FMI may supplement its qualifying liquid resources with 

other forms of liquid resources. If the FMI does so, then these liquid resources should 

be in the form of assets that are likely to be saleable or acceptable as collateral for 

lines of credit, swaps, or repos on an ad hoc basis following a default, even if this 

cannot be reliably prearranged or guaranteed in extreme market conditions. Even if 

an FMI does not have access to routine central bank credit, it should still take account 

of what collateral is typically accepted by the relevant central bank, as such assets 

may be more likely to be liquid in stressed circumstances. An FMI should not assume 

the availability of emergency central bank credit as a part of its liquidity plan. 

 

Key Consideration 7 - An FMI should obtain a high degree of confidence, through 

rigorous due diligence, that each provider of its minimum required qualifying liquid 

resources, whether a participant of the FMI or an external party, has sufficient 



 

 

information to understand and to manage its associated liquidity risks, and that it has 

the capacity to perform as required under its commitment. Where relevant to 

assessing a liquidity provider’s performance reliability with respect to a particular 

currency, a liquidity provider’s potential access to credit from the central bank of issue 

may be taken into account. An FMI should regularly test its procedures for accessing 

its liquid resources at a liquidity provider. 

 

Key Consideration 8 - An FMI with access to central bank accounts, payment 

services, or securities services should use these services, where practical, to 

enhance its management of liquidity risk. 

 

Key Consideration 9 - An FMI should determine the amount and regularly test the 

sufficiency of its liquid resources through rigorous stress testing. An FMI should have 

clear procedures to report the results of its stress tests to appropriate decision makers 

at the FMI and to use these results to evaluate the adequacy of and adjust its liquidity 

risk-management framework. In conducting stress testing, an FMI should consider a 

wide range of relevant scenarios. Scenarios should include relevant peak historic 

price volatilities, shifts in other market factors such as price determinants and yield 

curves, multiple defaults over various time horizons, simultaneous pressures in 

funding and asset markets, and a spectrum of forward-looking stress scenarios in a 

variety of extreme but plausible market conditions. Scenarios should also take into 

account the design and operation of the FMI, include all entities that might pose 

material liquidity risks to the FMI (such as settlement banks, nostro agents, custodian 

banks, liquidity providers, and linked FMIs), and where appropriate, cover a multiday 

period. In all cases, an FMI should document its supporting rationale for, and should 

have appropriate governance arrangements relating to the amount and form of total 

liquid resources it maintains. 

 

Key Consideration 10 - An FMI should establish explicit rules and procedures that 

enable the FMI to effect same-day and, where appropriate, intraday and multiday 

settlement of payment obligations on time following any individual or combined default 

among its participants. These rules and procedures should address unforeseen and 

potentially uncovered liquidity shortfalls and should aim to avoid unwinding, revoking, 

or delaying the same-day settlement of payment obligations. These rules and 



 

 

procedures should also indicate the FMI’s process to replenish any liquidity resources 

it may employ during a stress event, so that it can continue to operate in a safe and 

sound manner. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 8 – CARÁTER FINAL DA LIQUIDAÇÃO 

 

PRINCIPLE 8 – SETTLEMENT FINALITY: An FMI should provide clear and 

certain final settlement, at a minimum by the end of the value date. Where 

necessary or preferable, an FMI should provide final settlement intraday or in 

real time. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita ao Princípio 8, dada a natureza de 

sua atuação. 

 

Key Consideration 1 - An FMI’s rules and procedures should clearly define the point 

at which settlement is final. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should complete final settlement no later than the end 

of the value date, and preferably intraday or in real time, to reduce settlement risk. An 

LVPS or SSS should consider adopting RTGS or multiple-batch processing during 

the settlement day. 

 

Key Consideration 3 - An FMI should clearly define the point after which unsettled 

payments, transfer instructions, or other obligations may not be revoked by a 

participant. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 9 – LIQUIDAÇÕES EM DINHEIRO 

 

PRINCIPLE 9 – MONEY SETTLEMENTS: An FMI should conduct its money 

settlements in central bank money where practical and available. If central bank 

money is not used, an FMI should minimise and strictly control the credit and 

liquidity risk arising from the use of commercial bank money. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita ao Princípio 9, dada a natureza de 

sua atuação. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should conduct its money settlements in central bank 

money, where practical and available, to avoid credit and liquidity risks. 

 

Key Consideration 2 - If central bank money is not used, an FMI should conduct its 

money settlements using a settlement asset with little or no credit or liquidity risk. 

 

Key Consideration 3 - If an FMI settles in commercial bank money, it should monitor, 

manage, and limit its credit and liquidity risks arising from the commercial settlement 

banks. In particular, an FMI should establish and monitor adherence to strict criteria 

for its settlement banks that take account of, among other things, their regulation and 

supervision, creditworthiness, capitalisation, access to liquidity, and operational 

reliability. An FMI should also monitor and manage the concentration of credit and 

liquidity exposures to its commercial settlement banks. 

 

Key Consideration 4 - If an FMI conducts money settlements on its own books, it 

should minimise and strictly control its credit and liquidity risks. 

 

Key Consideration 5 - An FMI’s legal agreements with any settlement banks should 

state clearly when transfers on the books of individual settlement banks are expected 

to occur, that transfers are to be final when effected, and that funds received should 

be transferable as soon as possible, at a minimum by the end of the day and ideally 

intraday, in order to enable the FMI and its participants to manage credit and liquidity 

risks. 

 



 

 

PRINCÍPIO 10 – ENTREGAS FÍSICAS 

 

PRINCIPLE 10 – PHYSICAL DELIVERIES: An FMI should clearly state its 

obligations with respect to the delivery of physical instruments or commodities 

and should identify, monitor, and manage the risks associated with such 

physical deliveries. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita ao Princípio 10, dada a natureza de 

sua atuação. 

 

Key Consideration 1 - An FMI’s rules should clearly state its obligations with respect 

to the delivery of physical instruments or commodities. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should identify, monitor, and manage the risks and 

costs associated with the storage and delivery of physical instruments or 

commodities. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 11 – DEPOSITÁRIAS CENTRAIS DE ATIVOS 

 

PRINCIPLE 11 – CENTRAL SECURITIES DEPOSITORIES: A CSD should have 

appropriate rules and procedures to help ensure the integrity of securities 

issues and minimise and manage the risks associated with the safekeeping and 

transfer of securities. A CSD should maintain securities in an immobilised or 

dematerialised form for their transfer by book entry. 

 

Key Consideration 1 - A CSD should have appropriate rules, procedures, and 

controls, including robust accounting practices, to safeguard the rights of securities 

issuers and holders, prevent the unauthorised creation or deletion of securities, and 

conduct periodic and at least daily reconciliation of securities issues it maintains. 

 

A Laqus atua em um ambiente regulatório bem definido, tem suas regras e 

procedimentos devidamente aprovados pela CVM, conforme seu Regulamento e 

Manuais e possui controles apropriados que asseguram a integridade dos valores 

mobiliários (e dos direitos sobre esses valores mobiliários) mantidos em depósito e 

os direitos de propriedade dos titulares dos valores mobiliários. 

 

Em relação ao ambiente regulatório, a Lei 12.810/13, a Resolução CMN 4.593/17 e 

a Resoluções CVM de nºs 31/21, 32/21 e 33/21, estabelecem e regulamentam de 

forma clara a atividade de depósito centralizado de valores mobiliários. Destacam-se 

na regulamentação vigente: 

 

• A definição das atividades de depósito centralizado de ativos; 

• A atribuição de competência à CVM para a regulamentação e a supervisão 

das atividades; 

• As instituições que podem prestar serviço de depósito centralizado de valores 

mobiliários e o processo de autorização; 

• O estabelecimento do regime de titularidade fiduciária a favor do prestador 

de serviços de depósito centralizado (sob tal regime, o prestador de serviço 

de depósito centralizado possui o efetivo controle sobre os valores mobiliários 

– assumindo a titularidade fiduciária perante o emissor – sem que esses 

ativos se confundam com o seu patrimônio); 



 

 

• A obrigatoriedade de identificação dos titulares (modelo de cliente final); 

• A impossibilidade de existência de saldo negativo de valores mobiliários nas 

contas de depósito dos titulares;  

• O reconhecimento de que os registros de valores mobiliários mantidos em 

nome dos titulares no ambiente de depósito centralizado representam a 

titularidade efetiva sobre esses valores mobiliários; e 

• O reconhecimento da validade legal dos ônus e gravames constituídos no 

ambiente de depósito centralizado. 

 

Os regulamentos e procedimentos operacionais da central depositária são 

submetidos para aprovação pela CVM. Esses processos e controles apropriados tem 

como objetivo assegurar a integridade dos valores mobiliários (e dos direitos sobre 

eles) mantidos em depósito. 

 

Salvaguarda dos direitos do emissor e do titular sobre o ativo 

 

Os registros mantidos pelo emissor são a fonte inicial de existência do ativo. O 

depósito de valores mobiliários depende, necessariamente, da transmissão da 

titularidade dos valores mobiliários mantidos nos registros do emissor em nome do 

titular para a titularidade fiduciária da Laqus. 

 

Em conjunto com a confirmação da transferência e a constituição do regime de 

titularidade fiduciária, as quantidades de ativos são registradas em conta de depósito 

em nome do titular no ambiente de depósito centralizado da Laqus. A partir desse 

momento, a Laqus é a responsável pelo controle dos valores mobiliários. 

 

Os valores mobiliários mantidos no ambiente de depósito centralizado da Laqus são 

registrados em contas de depósito diretamente em nome dos titulares, tais registros 

atribuem a eles o efetivo direito de propriedade sobre os valores mobiliários (e 

direitos deles provenientes), sendo garantida sua segregação em relação ao 

patrimônio da Laqus e em relação a posições próprias do custodiante do titular. 

 

A relação entre o ambiente de depósito centralizado e o emissor está definida na 

legislação vigente e nas regras e nos procedimentos da Laqus, por meio dos quais 



 

 

ficam estabelecidos e preservados os direitos e as obrigações (i) do emissor sobre 

os valores mobiliários de sua emissão e (ii) do ambiente de depósito centralizado na 

manutenção dos valores mobiliários. 

 

O controle de saldos, as movimentações de custódia e o tratamento de eventos 

financeiros e não financeiros incidentes sobre os valores mobiliários são realizados 

sob regras, procedimentos e controles que asseguram a apropriada contabilização e 

manutenção das posições em nome dos titulares e mitigam riscos associados a 

outros serviços oferecidos aos participantes e aos credenciados pela Laqus. 

 

Prevenção de criação e exclusão de valores mobiliários não autorizadas 

 

Os valores mobiliários são criados/creditados ou excluídos/debitados nas contas de 

depósito somente após confirmação, pelo emissor, (i) da transferência da titularidade 

dos ativos mantidos em seus registros em nome do titular para a titularidade fiduciária 

da Laqus, no caso de movimentação de depósito; ou (ii) da transferência da 

titularidade fiduciária dos valores mobiliários mantidos em seus registros em nome 

da Laqus para o efetivo titular, no caso de movimentação de retirada. 

 

Key Consideration 2 - A CSD should prohibit overdrafts and debit balances in 

securities accounts. 

 

Os sistemas da central depositária da Laqus não permitem a retirada de valores 

mobiliários a descoberto, tampouco a existência de saldos devedores nas contas de 

depósito mantidas em nome dos titulares.  

 

Key Consideration 3 - A CSD should maintain securities in an immobilised or 

dematerialised form for their transfer by book entry. Where appropriate, a CSD should 

provide incentives to immobilise or dematerialise securities. 

 

Todos os valores mobiliários aceitos para depósito já estão desmaterializados por 

força da regulamentação vigente. Portanto, todos os ativos mantidos em depósito na 

central depositária da Laqus são desmaterializados, não havendo emissão de 

certificado físico.  



 

 

 

Key Consideration 4 - A CSD should protect assets against custody risk through 

appropriate rules and procedures consistent with its legal framework. 

 

A Laqus irá monitorar os custodiantes quanto sua atuação na Plataforma IMF Digital 

para tentar evitar o uso inapropriado da Plataforma IMF Digital para realização de 

operações indevidas. 

 

Adicionalmente, a Laqus realizará a atualização periódica dos cadastros de 

participantes e de credenciados, a fim de confirmar a aderência deles ao 

Regulamento e demais normas da Laqus e exigências regulatórias e legais. 

 

Por fim, a Laqus tem canal para que o investidor possa alterar seu custodiante, caso, 

por qualquer motivo, assim decida. 

 

A Laqus possui mecanismos de proteção e mitigação de riscos de custódia oriundos 

da atuação de seus participantes, credenciados ou de seus processos internos. 

 

Dentre os mecanismos de proteção e mitigação de riscos originados da atuação dos 

custodiantes, destacam-se: 

 

• O modelo de cliente final que, em caso de insolvência do custodiante, permite 

a rápida portabilidade dos saldos para outro custodiante e preserva o direito de 

propriedade dos detentores dos ativos; 

 

• A adoção de limites de custódia definidos como função da capacidade 

financeira do custodiante; 

 

• A utilização de sistemas com regras de controle e funcionalidades 

automatizadas que auxiliam o custodiante na administração de risco operacional e 

nos processos de controles internos; 

 



 

 

• O fornecimento de informações aos custodiantes, para que possam realizar 

conciliações, e diretamente aos titulares, permitindo que exerçam atividades de 

controle sobre os custodiantes; e 

 

• O processo de autorregulação da BSM, com supervisão baseada em risco e 

auditoria periódica nos custodiantes. 

 

Key Consideration 5 - A CSD should employ a robust system that ensures 

segregation between the CSD’s own assets and the securities of its participants and 

segregation among the securities of participants. Where supported by the legal 

framework, the CSD should also support operationally the segregation of securities 

belonging to a participant’s customers on the participant’s books and facilitate the 

transfer of customer holdings. 

 

As práticas de governança da Laqus aplicam recursos de segurança 

internacionalmente aceitos, de forma a garantir a segregação entre o patrimônio 

Laqus e participantes e dos participantes entre si. Estas formas de segurança 

também se aplicam aos acessos à Plataforma IMF Digital, quer interna ou 

externamente. 

 

De acordo com a legislação vigente e as regras da central depositária da Laqus, os 

ativos mantidos na central depositária da Laqus são, necessariamente, registrados 

em contas de depósito sempre vinculadas a investidores titulares, conferindo 

legalmente ao detentor de uma conta a propriedade dos ativos (e direitos deles 

provenientes) e assegurando a segregação tanto em relação ao patrimônio da Laqus 

quanto em relação às posições próprias do seu custodiante. 

 

A transferência de custódia entre contas de depósito mantidas sob diferentes 

custodiantes é permitida e ocorre em tempo real mediante instrução de transferência 

do custodiante cedente para o custodiante cessionário e, em caso de mudança de 

titularidade, requer também o comando do cessionário e apresentação de justificativa 

pelo cedente. O custodiante cedente deve instruir a transferência de custódia de uma 

conta de depósito sob sua responsabilidade para conta de depósito sob 

responsabilidade de outro custodiante. Transferências entre contas de mesma 



 

 

titularidade são realizadas mediante instrução do custodiante cedente apenas, 

enquanto a efetivação de transferências entre contas de titularidades distintas requer 

duplo comando (dos custodiantes cedente e cessionário) e apresentação de 

justificativa (por exemplo, doação, venda privada, sucessão societária) pelo 

custodiante cedente. 

 

Key Consideration 6 - A CSD should identify, measure, monitor, and manage its 

risks from other activities that it may perform; additional tools may be necessary in 

order to address these risks. 

 

Todas as atividades, riscos e controles internos do serviço de depósito centralizado 

da Laqus, sem exceção, são mapeados, avaliados e monitorados pela área de 

operações e controles internos da Laqus e a BSM atua como autorreguladora da 

central depositária da Laqus. As demais áreas também representam um importante 

papel nos monitoramentos dentro de suas áreas de atuação, ao exemplo do que trata 

a Política Corporativa de Combate e Prevenção aos crimes de Lavagem de Dinheiro 

e Financiamento ao Terrorismo. 

 

A Laqus, no âmbito dos serviços de depósito centralizado, não está exposta a risco 

de crédito e/ou liquidez. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 12 – SISTEMAS DE LIQUIDAÇÃO DE OBRIGAÇÕES VINCULADAS 

 

PRINCIPLE 12 – EXCHANGE-OF-VALUE SETTLEMENT SYSTEMS: If an FMI 

settles transactions that involve the settlement of two linked obligations (for 

example, securities or foreign exchange transactions), it should eliminate 

principal risk by conditioning the final settlement of one obligation upon the 

final settlement of the other. 

 

Key Consideration 1 - An FMI that is an exchange-of-value settlement system 

should eliminate principal risk by ensuring that the final settlement of one obligation 

occurs if and only if the final settlement of the linked obligation also occurs, regardless 

of whether the FMI settles on a gross or net basis and when finality occurs. 

 

A Laqus não realizará qualquer atividade relacionada à liquidação financeira dos 

valores mobiliários depositados na Plataforma IMF Digital. No entanto, a Laqus 

contratará uma empresa autorizada a realizar a liquidação financeira de valores 

mobiliários. O fluxograma abaixo descreve o modo como referida liquidação 

financeira irá ocorrer: 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 13 – REGRAS E PROCEDIMENTOS EM CASO DE DEFAULT DE 

PARTICIPANTE 

 

PRINCIPLE 13 – PARTICIPANT-DEFAULT RULES AND PROCEDURES: An FMI 

should have effective and clearly defined rules and procedures to manage a 

participant default. These rules and procedures should be designed to ensure 

that the FMI can take timely action to contain losses and liquidity pressures and 

continue to meet its obligations. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should have default rules and procedures that enable 

the FMI to continue to meet its obligations in the event of a participant default and that 

address the replenishment of resources following a default. 

 

O Regulamento e os Manuais contêm as obrigações pelas quais os participantes, 

credenciados e Laqus serão responsáveis e as medidas que serão aplicáveis em 

casos de descumprimento. 

 

Adicionalmente, os participantes e os credenciados devem atender aos 

regulamentos específicos de mercado e demais dispositivos legais aos quais estão 

sujeitos, sendo certo que o decumprimento poderá causar repercussões 

administrativas e legais. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should be well prepared to implement its default rules 

and procedures, including any appropriate discretionary procedures provided for in 

its rules. 

 

O Regulamento e os Manuais contêm as obrigações pelas quais os participantes, 

credenciados e Laqus serão responsáveis e as medidas que serão aplicáveis em 

casos de descumprimento. 

 

Adicionalmente, os participantes e os credenciados devem atender aos 

regulamentos específicos de mercado e demais dispositivos legais aos quais estão 

sujeitos, sendo certo que o decumprimento poderá causar repercussões 

administrativas e legais. 



 

 

 

Key Consideration 3 - An FMI should publicly disclose key aspects of its default 

rules and procedures. 

 

O Regulamento e os Manuais contêm as obrigações pelas quais os participantes, 

credenciados e Laqus serão responsáveis e as medidas que serão aplicáveis em 

casos de descumprimento. 

 

Adicionalmente, os participantes e os credenciados devem atender aos 

regulamentos específicos de mercado e demais dispositivos legais aos quais estão 

sujeitos, sendo certo que o decumprimento poderá causar repercussões 

administrativas e legais. 

 

Key Consideration 4 - An FMI should involve its participants and other stakeholders 

in the testing and review of the FMI’s default procedures, including any close-out 

procedures. Such testing and review should be conducted at least annually or 

following material changes to the rules and procedures to ensure that they are 

practical and effective. 

 

Os testes serão realizados, a título de monitoramentos, a fim de verificar a visão dos 

participantes e dos credenciados quando usarem a Plataforma IMF Digital. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 14 – SEGREGAÇÃO E PORTABILIDADE 

 

PRINCIPLE 14 – SEGREGATION AND PORTABILITY: A CCP should have rules 

and procedures that enable the segregation and portability of positions of a 

participant’s customers and the collateral provided to the CCP with respect to 

those positions 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita ao Princípio 14, dada a natureza de 

sua atuação. 

 

Key Consideration 1 - A CCP should, at a minimum, have segregation and portability 

arrangements that effectively protect a participant’s customers’ positions and related 

collateral from the default or insolvency of that participant. If the CCP additionally 

offers protection of such customer positions and collateral against the concurrent 

default of the participant and a fellow customer, the CCP should take steps to ensure 

that such protection is effective. 

 

Key Consideration 2 - A CCP should employ an account structure that enables it 

readily to identify positions of a participant’s customers and to segregate related 

collateral. A CCP should maintain customer positions and collateral in individual 

customer accounts or in omnibus customer accounts.  

 

Key Consideration 3 - A CCP should structure its portability arrangements in a way 

that makes it highly likely that the positions and collateral of a defaulting participant’s 

customers will be transferred to one or more other participants. 

 

Key Consideration 4 - A CCP should disclose its rules, policies, and procedures 

relating to the segregation and portability of a participant’s customers’ positions and 

related collateral. In particular, the CCP should disclose whether customer collateral 

is protected on an individual or omnibus basis. In addition, a CCP should disclose any 

constraints, such as legal or operational constraints, that may impair its ability to 

segregate or port a participant’s customers’ positions and related collateral. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 15 – RISCO GERAL DO NEGÓCIO 

 

PRINCIPLE 15 – GENERAL BUSINESS RISK: An FMI should identify, monitor, 

and manage its general business risk and hold sufficient liquid net assets 

funded by equity to cover potential general business losses so that it can 

continue operations and services as a going concern if those losses 

materialise. Further, liquid net assets should at all times be sufficient to ensure 

a recovery or orderly wind-down of critical operations and services. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should have robust management and control systems 

to identify, monitor, and manage general business risks, including losses from poor 

execution of business strategy, negative cash flows, or unexpected and excessively 

large operating expenses. 

 

A Laqus realiza controles sistêmicos frequentemente, em todas as áreas, a fim de 

assegurar a segurança de sua operação e reduzir possíveis riscos operacionais. 

 

A fim de garantir a operação contra quaisquer perdas, a Laqus possui recursos 

financeiros mantido em conta apartada, como demonstra seu planejamento 

financeiro. 

 

A Laqus possui equipe especializada para identificar, monitorar e administrar riscos 

gerais do negócio, incluindo a execução inadequada da estratégia do negócio, fluxos 

de caixas negativos, gastos não previstos, falhas operacionais, processos 

administrativos ou judiciais. 

 

Adicionalmente, a área de auditoria interna e a empresa de auditoria externa também 

garantirão o correto uso dos recursos financeiros.  

 

Além disso, a Laqus possui política relacionada a contingências, controles internos e 

conduta de funcionários e segurança da informação. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should hold liquid net assets funded by equity (such 

as common stock, disclosed reserves, or other retained earnings) so that it can 



 

 

continue operations and services as a going concern if it incurs general business 

losses. The amount of liquid net assets funded by equity an FMI should hold should 

be determined by its general business risk profile and the length of time required to 

achieve a recovery or orderly wind-down, as appropriate, of its critical operations and 

services if such action is taken. 

 

A fim de garantir a operação contra quaisquer perdas, a Laqus possui recursos 

financeiros mantido em conta apartada, como demonstra seu planejamento 

financeiro. 

 

Key Consideration 3 - An FMI should maintain a viable recovery or orderly wind-

down plan and should hold sufficient liquid net assets funded by equity to implement 

this plan. At a minimum, an FMI should hold liquid net assets funded by equity equal 

to at least six months of current operating expenses. These assets are in addition to 

resources held to cover participant defaults or other risks covered under the financial 

resources principles. However, equity held under international risk-based capital 

standards can be included where relevant and appropriate to avoid duplicate capital 

requirements. 

 

A fim de garantir a operação contra quaisquer perdas, a Laqus possui recursos 

financeiros mantido em conta apartada, como demonstra seu planejamento 

financeiro. 

 

Key Consideration 4 - Assets held to cover general business risk should be of high 

quality and sufficiently liquid in order to allow the FMI to meet its current and projected 

operating expenses under a range of scenarios, including in adverse market 

conditions. 

 

A fim de garantir a operação contra quaisquer perdas, a Laqus possui recursos 

financeiros mantido em conta apartada, como demonstra seu planejamento 

financeiro. 

 



 

 

Key Consideration 5 - An FMI should maintain a viable plan for raising additional 

equity should its equity fall close to or below the amount needed. This plan should be 

approved by the board of directors and updated regularly. 

 

O planejamento financeiro da Laqus, aprovado pelos acionistas e/ou 

administradores, se mostra viável, aderente à estrutura de negócio e suficiente para 

atender aos requisitos regulatórios e legais. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 16 – RISCOS DE CUSTÓDIA E INVESTIMENTO 

 

PRINCIPLE 16 – CUSTODY AND INVESTMENT RISKS: An FMI should safeguard 

its own and its participants’ assets and minimise the risk of loss on and delay 

in access to these assets. An FMI’s investments should be in instruments with 

minimal credit, market, and liquidity risks. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should hold its own and its participants’ assets at 

supervised and regulated entities that have robust accounting practices, safekeeping 

procedures, and internal controls that fully protect these assets. 

 

Vide descrição no Princípio 11. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should have prompt access to its assets and the 

assets provided by participants, when required. 

 

A Laqus, no âmbito de sua atuação como depositária central, tem pronto acesso a 

seus ativos e aos ativos depositados pelos participantes, quando requerido, 

conforme disposições da Instrução CVM nº 31/21. 

 

Key Consideration 3 - An FMI should evaluate and understand its exposures to its 

custodian banks, taking into account the full scope of its relationships with each. 

 

Os valores mobiliários depositados pelos investidores na central depositária da 

Laqus são mantidos sob a titularidade fiduciária da central depositária da Laqus, e 

não de agentes de custódia (os quais são responsáveis pelos procedimentos 

operacionais referentes à guarda dos valores mobiliários). 

 

Key Consideration 4 - An FMI’s investment strategy should be consistent with its 

overall riskmanagement strategy and fully disclosed to its participants, and 

investments should be secured by, or be claims on, high-quality obligors. These 

investments should allow for quick liquidation with little, if any, adverse price effect. 

 



 

 

A fim de garantir a operação contra quaisquer perdas, a Laqus possui recursos 

financeiros mantido em conta apartada, como demonstra seu planejamento 

financeiro.  



 

 

PRINCÍPIO 17 – RISCO OPERACIONAL 

 

PRINCIPLE 17 – OPERATIONAL RISK: An FMI should identify the plausible 

sources of operational risk, both internal and external, and mitigate their impact 

through the use of appropriate systems, policies, procedures, and controls. 

Systems should be designed to ensure a high degree of security and 

operational reliability and should have adequate, scalable capacity. Business 

continuity management should aim for timely recovery of operations and 

fulfilment of the FMI’s obligations, including in the event of a wide-scale or 

major disruption. 

 

Key Consideration 1 - An FMI s hould establish a robust operational risk-

management framework with appropriate systems, policies, procedures, and controls 

to identify, monitor, and manage operational risks. 

 

A Laqus possui um relatório de pré-auditoria referentes à Resolução CVM nº 31/21 

e o Relatório NBC TO 3402 para os procedimentos de depositário central elaborado 

pela Crowe. Uma vez autorizada a atuar como depositário central, será realizada 

uma auditoria completa, de modo a evidencias todos os riscos relacionados à sua 

atuação, a ser elaborada pela EY. 

 

A Laqus possui sistemas, políticas, procedimentos e controles internos robustos com 

o objetivo de identificar, monitorar e administrar riscos operacionais. 

 

As Políticas de Controles Internos, Segurança da Informação e Contingências, 

estabelecem diretrizes, procedimentos e responsabilidades a serem observados 

para o funcionamento adequado das atividades da Laqus e sua aderência as 

melhores práticas de controles internos. 

 

Key Consideration 2 - An FMI’s board of directors should clearly define the roles 

and responsibilities for addressing operational risk and should endorse the FMI’s 

operational risk-management framework. Systems, operational policies, procedures, 

and controls should be reviewed, audited, and tested periodically and after significant 

changes. 



 

 

 

A Laqus possui um relatório de pré-auditoria referentes à Resolução CVM nº 31/21 

e o Relatório NBC TO 3402 para os procedimentos de depositário central elaborado 

pela Crowe. Uma vez autorizada a atuar como depositário central, será realizada 

uma auditoria completa, de modo a evidenciar todos os riscos relacionados à sua 

atuação, a ser realizada pela EY. 

 

Key Consideration 3 - An FMI should have clearly defined operational reliability 

objectives and should have policies in place that are designed to achieve those 

objectives. 

 

A Laqus tem claramente definidos os objetivos de confiabilidade operacional e suas 

políticas e normas em vigor, bem como seus planos de continuidade de negócios, 

são definidos visando atingi-los.  

 

Key Consideration 4 - An FMI should ensure that it has scalable capacity adequate 

to handle increasing stress volumes and to achieve its service-level objectives. 

 

A Laqus, possui autorização para atuar como depositária dos valores mobiliários, 

CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio, Debênture e Nota Comercial o que 

por si só já restringe a exposição ao mercado, dado à comparação de emissão e 

circulação destes papeis com os outros constantes no mercado. 

 

Ainda, na redação do Regulamento, Manuais e suas políticas consta a delimitação 

da forma na qual a Laqus presta seus serviços. Esses documentos, juntamente com 

os demais documentos da empresa, e os contratos com os parceiros demonstram a 

capacidade e o campo de atuação. 

 

Key Consideration 5 - An FMI should have comprehensive physical and information 

security policies that address all potential vulnerabilities and threats. 

 

A Laqus possui Políticas de Segurança da Informação, Tecnologia da Informação, 

Controles Internos e Contingência e Recuperação. 

 



 

 

Key Consideration 6 - An FMI should have a business continuity plan that addresses 

events posing a significant risk of disrupting operations, including events that could 

cause a wide-scale or major disruption. The plan should incorporate the use of a 

secondary site and should be designed to ensure that critical information technology 

(IT) systems can resume operations within two hours following disruptive events. The 

plan should be designed to enable the FMI to complete settlement by the end of the 

day of the disruption, even in case of extreme circumstances. The FMI should 

regularly test these arrangements. 

 

A Laqus possui a Política de Contingência e Recuperação a fim de assegurar a 

continuidade do seu negócio e funcionamento da Plataforma IMF Digital. 

 

Key Consideration 7 - An FMI should identify, monitor, and manage the risks that 

key participants, other FMIs, and service and utility providers might pose to its 

operations. In addition, an FMI should identify, monitor, and manage the risks its 

operations might pose to other FMIs. 

 

A Laqus monitora de forma permanente o cumprimento, pelos participantes, 

credenciados e pessoas relevantes para a Laqus, dos requisitos a eles aplicáveis, 

tendo claramente definidos e publicamente divulgados os procedimentos para tal 

supervisão, bem como as penalidades previstas para os casos de não cumprimento.  

 

Posto que o cumprimento dos requisitos de acesso é condição necessária para a 

manutenção da autorização de acesso outorgada, os participantes e credenciados 

são regularmente monitorados posteriormente à concessão de suas autorizações. O 

cumprimento dos requisitos é verificado no mínimo anualmente, por meio da auditoria 

conduzida pela BSM. Os participantes e credenciados cujo perfil de risco venha se 

deteriorando são monitorados com maior frequência pela BSM.  

 

Os participantes e credenciados que deixam de atender os requisitos de acesso 

estão sujeitos às penalidades previstas no Regulamento e nos Manuais de acesso 

da Laqus (advertência, multa, suspensão cautelar e cancelamento da autorização de 

acesso), bem como às penalidades previstas nos regulamentos da BSM. 

 



 

 

Ainda, o Regulamento e os Manuais da Laqus estabelecem, dentre os deveres do 

participante e do credenciado autorizados, o cumprimento de todas as regras e 

procedimentos previstos nos normativos da Laqus e da BSM. Dessa forma, o 

participante e o credenciado que não cumprir o disposto nos regulamentos da central 

depositária da Laqus, conforme o escopo da sua autorização de acesso, está sujeito 

a certas penalidades e pode ter sua autorização de acesso suspensa ou cancelada. 

 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 18 – REQUISITOS DE ACESSO E PARTICIPAÇÃO 

 

PRINCIPLE 18 – ACCESS AND PARTICIPATION REQUIREMENTS: An FMI 

should have objective, riskbased, and publicly disclosed criteria for 

participation, which permit fair and open access.  

 

Key Consideration 1 - An FMI should allow for fair and open access to its services, 

including by direct and, where relevant, indirect participants and other FMIs, based 

on reasonable risk-related participation requirements. 

 

O acesso aos serviços da Laqus de depositário central é aberto e igualitário, baseado 

em requisitos relacionados a risco. 

 

Aos participantes e aos credenciados da depositária central da Laqus aplicam-se as 

definições, regras, critérios e requisitos dispostos nos normativos de acesso da 

Laqus. O conjunto de requisitos que lhes permitem acessar os ambientes, sistemas 

e mercados da Laqus compreende requisitos econômico-financeiros, operacionais, 

funcionais (incluindo requisitos de conduta), técnicos e de segurança da informação. 

 

Para assegurar transparência às condições de acesso e, por conseguinte, facilitar o 

acesso justo e aberto aos seus serviços, a Laqus disponibiliza os normativos de 

acesso, bem como todos os demais normativos, em seu website. 

 

O cumprimento dos requisitos de acesso é condição necessária tanto para a outorga 

de acesso aos requerentes como para a manutenção do acesso pelos participantes 

e pelos credenciados. 

 

Key Consideration 2 - An FMI’s participation requirements should be justified in 

terms of the safety and efficiency of the FMI and the markets it serves, be tailored to 

and commensurate with the FMI’s specific risks, and be publicly disclosed. Subject to 

maintaining acceptable risk control standards, an FMI should endeavour to set 

requirements that have the least-restrictive impact on access that circumstances 

permit. 

 



 

 

Os requisitos de acesso da Laqus justificam-se em prol da segurança e eficiência 

das atividades como depositária central, e dos mercados a que servem tais 

atividades, sendo adequados e proporcionais aos riscos a que a Laqus está exposta, 

destacadamente os riscos associados à função de contraparte central. 

 

O primeiro requisito aplicável aos participantes e aos credenciados é o cumprimento 

das exigências e normas legais relacionadas ao exercício de suas atividades, bem 

como a obtenção de todas as autorizações perante o BCB, a CVM e demais 

autoridades a que estejam submetidos. 

 

De acordo com o Estatuto Social da Laqus, as regras e os critérios de acesso devem 

ser aprovados pelo Conselho de Administração e, conforme a regulamentação em 

vigor, devem ser previamente submetidos para aprovação pela CVM. 

 

Key Consideration 3 - An FMI should monitor compliance with its participation 

requirements on an ongoing basis and have clearly defined and publicly disclosed 

procedures for facilitating the suspension and orderly exit of a participant that 

breaches, or no longer meets, the participation requirements. 

 

A Laqus monitora de forma permanente o cumprimento, pelos participantes e pelos 

credenciados, dos requisitos a eles aplicáveis, tendo claramente definidos e 

publicamente divulgados os procedimentos para tal supervisão, bem como as 

penalidades previstas para os casos de não cumprimento.  

 

Posto que o cumprimento dos requisitos de acesso é condição necessária para a 

manutenção da autorização de acesso outorgada, os participantes e os credenciados 

são regularmente monitorados posteriormente à concessão de suas autorizações. O 

cumprimento dos requisitos é verificado no mínimo anualmente, por meio da auditoria 

conduzida pela BSM. Os participantes e os credenciados cujo perfil de risco venha 

se deteriorando são monitorados com maior frequência pela BSM.  

 

Os participantes e os credenciados que deixam de atender os requisitos de acesso 

estão sujeitos às penalidades previstas no Regulamento e nos Manuais de acesso 



 

 

da Laqus (advertência, multa, suspensão cautelar e cancelamento da autorização de 

acesso), bem como às penalidades previstas nos regulamentos da BSM. 

 

Ainda, o regulamento de acesso da Laqus estabelece, dentre os deveres do 

participante e do credenciado autorizado, o cumprimento de todas as regras e 

procedimentos previstos nos normativos da Laqus e da BSM. Dessa forma, o 

participante e o credenciado que não cumprir o disposto no Regulamento e nos 

Manuais da central depositária da Laqus, conforme o escopo da sua autorização de 

acesso, está sujeito às penalidades mencionadas no parágrafo anterior e pode ter 

sua autorização de acesso suspensa ou cancelada. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 19 – ARRANJOS DE PARTICIPAÇÃO INDIRETA 

 

PRINCIPLE 19 – TIERED PARTICIPATION ARRANGEMENTS: An FMI should 

identify, monitor, and manage the material risks to the FMI arising from tiered 

participation arrangements. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should ensure that its rules, procedures, and 

agreements allow it to gather basic information about indirect participation in order to 

identify, monitor, and manage any material risks to the FMI arising from such tiered 

participation arrangements. 

 

As regras e procedimentos da Laqus, no âmbito de sua atuação como depositária 

central permitem à Laqus obter as informações sobre participação indireta 

necessárias para o gerenciamento de risco. 

 

A Laqus adota modelo de segregação no nível do cliente, utilizando contas 

individualizadas e segregadas por cliente para o registro de operações, controle de 

posições, movimentação de garantias, controle de saldos e movimentação de ativos. 

A depositária central da Laqus tem, portanto, capacidade de reunir e avaliar 

informações acerca dos riscos no nível do cliente/investidor. Os participantes devem 

manter atualizadas todas as informações sobre os investidores e eles vinculados, 

conforme exigido pela CVM. Informações adicionais também podem ser reunidas e 

acessadas mediante solicitação direta ou execução de auditoria da Laqus sobre os 

participantes. 

 

Além dos clientes, administradores de recursos, gestores de ativos, distribuidores e 

custodiantes globais são exemplos de investidores que utilizam os serviços dos 

participantes da Laqus. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should identify material dependencies between direct 

and indirect participants that might affect the FMI. 

 

A Laqus conhece toda a cadeia de responsabilidades, sendo, portanto, capaz de 

mapear as dependências entre participantes e credenciados. Ao analisar as 



 

 

dependências, a Laqus também leva em consideração agrupamentos de 

participantes e credenciados por conglomerados econômicos/financeiros. 

 

Key Consideration 3 - An FMI should identify indirect participants responsible for a 

significant proportion of transactions processed by the FMI and indirect participants 

whose transaction volumes or values are large relative to the capacity of the direct 

participants through which they access the FMI in order to manage the risks arising 

from these transactions. 

 

A Laqus monitora continuamente o volume e a frequência das operações e posições 

de todos os seus participantes e credenciados. Ela conta com um sistema 

transparente de múltiplos níveis que opera ao longo de toda a sua cadeia de 

processos sob o modelo de segregação no nível do cliente, permitindo o 

monitoramento do risco decorrente de todos os participantes e credenciados. 

 

Key Consideration 4 - An FMI should regularly review risks arising from tiered 

participation arrangements and should take mitigating action when appropriate. 

 

As regras e os procedimentos da Laqus são revisados e atualizados, sempre que 

considerado necessário, pelas diversas áreas da Laqus no âmbito de suas 

respectivas atribuições, mitigando eventuais riscos envolvidos. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 20 – VÍNCULOS COM IMFs 

 

PRINCIPLE 20 – FMI LINKS: An FMI that establishes a link with one or more 

FMIs should identify, monitor, and manage link-related risks. 

 

A Laqus firmou contratos com câmara de liquidação de valores mobiliários e 

registradoras de ativos financeiros (“IMF Parceiras”). 

 

A câmara de liquidação será a responsável por realizar a liquidação dos valores 

mobiliários depositados na Plataforma IMF Digital. As registradoras de ativos 

financeiros serão responsáveis por registrar os ativos financeiros que sejam lastros 

dos valores mobiliários depositados na Plataforma IMF Digital, caso aplicável, e 

prover informações quanto aos mesmos, na Plataforma IMF Digital. 

 

Key Consideration 1 - Before entering into a link arrangement and on an ongoing 

basis once the link is established, an FMI should identify, monitor, and manage all 

potential sources of risk arising from the link arrangement. Link arrangements should 

be designed such that each FMI is able to observe the other principles in this report. 

 

Os riscos estão identificados e há formas de monitoramento. A partir da autorização 

regulatória condicionadas, a Laqus e demais IMF Parceiras iniciarão detalhamento 

de requisitos de sistemas, provas de conceito e cenários de teste para que os 

controles aos riscos identificados sejam eficazes e garantam a ciência às instâncias 

corretas para sua remediação dentro do prazo estipulado pela política de gestão de 

riscos de cada IMF Parceira, a ser revisitada e eventualmente revista na conclusão 

dos trabalhos de integração sistêmica e assinatura dos contratos definitivos. 

 

Key Consideration 2 - A link should have a well-founded legal basis, in all relevant 

jurisdictions, that supports its design and provides adequate protection to the FMIs 

involved in the link. 

 

A Laqus e as IMF Parceiras estabeleceram entendimentos iniciais, descritos em 

memorandos de entendimentos assinados entre as partes. Somente após a 

autorização condicionada pelos reguladores aplicáveis para desempenho das 



 

 

atividades de depositária central de valores mobiliários pela Laqus e pelas IMF 

Parceiras, estas firmarão seus contratos definitivos, estabelecendo os níveis de 

serviços de liquidação e registro de lastro, como disponibilidade, prazo de retorno, 

solução de problemas reportados e meios de comunicação entre as empresas. 

 

Key Consideration 3 - Linked CSDs should measure, monitor, and manage the 

credit and liquidity risks arising from each other. Any credit extensions between CSDs 

should be covered fully with highquality collateral and be subject to limits. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita a este Key Consideration, dada a 

natureza de sua atuação. 

 

Key Consideration 4 - Provisional transfers of securities between linked CSDs 

should be prohibited or, at a minimum, the retransfer of provisionally transferred 

securities should be prohibited prior to the transfer becoming final. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita a este Key Consideration, dada a 

natureza de sua atuação. 

 

Key Consideration 5 - An investor CSD should only establish a link with an issuer 

CSD if the arrangement provides a high level of protection for the rights of the investor 

CSD’s participants. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita a este Key Consideration, dada a 

natureza de sua atuação. 

 

Key Consideration 6 - An investor CSD that uses an intermediary to operate a link 

with an issuer CSD should measure, monitor, and manage the additional risks 

(including custody, credit, legal, and operational risks) arising from the use of the 

intermediary. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita a este Key Consideration, dada a 

natureza de sua atuação. 

 



 

 

Key Consideration 7 - Before entering into a link with another CCP, a CCP should 

identify and manage the potential spillover effects from the default of the linked CCP. 

If a link has three or more CCPs, each CCP should identify, assess, and manage the 

risks of the collective link arrangement. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita a este Key Consideration, dada a 

natureza de sua atuação. 

 

Key Consideration 8 - Each CCP in a CCP link arrangement should be able to cover, 

at least on a daily basis, its current and potential future exposures to the linked CCP 

and its participants, if any, fully with a high degree of confidence without reducing the 

CCP’s ability to fulfil its obligations to its own participants at any time. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita a este Key Consideration, dada a 

natureza de sua atuação. 

 

Key Consideration 9 - A TR should carefully assess the additional operational risks 

related to its links to ensure the scalability and reliability of IT and related resources. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita a este Key Consideration, dada a 

natureza de sua atuação. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 21 – EFICIÊNCIA E EFICÁCIA  

 

PRINCIPLE 21 – EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS: An FMI should be efficient 

and effective in meeting the requirements of its participants and the markets it 

serves. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should be designed to meet the needs of its 

participants and the markets it serves, in particular, with regard to choice of a clearing 

and settlement arrangement; operating structure; scope of products cleared, settled, 

or recorded; and use of technology and procedures. 

 

Como depositária central, a Laqus é desenhada para atender as necessidades de 

seus participantes, credenciados e dos mercados a que servem, observadas as 

exigências legais e regulatórias. 

 

Para a criação do Regulamento e Manuais, a Laqus levantou junto a alguns players 

do mercado suas necessidades frente ao serviço disponível no mercado até então, 

no intuito de oferecer um serviço mais completo e aderente às necessidades do 

mercado. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should have clearly defined goals and objectives that 

are measurable and achievable, such as in the areas of minimum service levels, risk-

management expectations, and business priorities. 

 

A Laqus tem claramente definidos suas metas e seus objetivos, com base em 

diretrizes estratégicas definidas pelo Conselho de Administração, dentre as quais a 

garantia da excelência e da integridade do mercado e o foco nos clientes e no 

relacionamento com os participantes e credenciados. 

 

As expectativas definidas pela Laqus estão traduzidas em seu planejamento 

financeiro, o qual está adequado ao seu pedido de atuar com os valores mobiliários, 

o CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio, Debênture e Nota Comercial. 

 



 

 

Key Consideration 3 - An FMI should have established mechanisms for the regular 

review of its efficiency and effectiveness. 

 

A Laqus entende que os mecanismos de monitoramento de seus sistemas e manuais 

periódicos, junto com o acompanhamento das regulamentações e ajustes realizados 

pelo próprio mercado são as bases adotadas para, quando necessário, fazer revisão 

nos procedimentos a fim de garantir sua eficiência e eficácia aos participantes, 

credenciados e investidores. 

 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 22 – PROCEDIMENTOS E PADRÕES DE COMUNICAÇÃO 

 

PRINCIPLE 22 – COMMUNICATION PROCEDURES AND STANDARDS: An FMI 

should use, or at a minimum accommodate, relevant internationally accepted 

communication procedures and standards in order to facilitate efficient 

payment, clearing, settlement, and recording. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should use, or at a minimum accommodate, 

internationally accepted communication procedures and standards. 

 

A Laqus utiliza padrões e procedimentos de comunicação internacionalmente 

aceitos. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 23 – DIVULGAÇÃO DE REGRAS, PROCEDIMENTOS-CHAVE E 

DADOS DE MERCADO 

 

PRINCIPLE 23 – DISCLOSURE OF RULES, KEY PROCEDURES, AND MARKET 

DATA: An FMI should have clear and comprehensive rules and procedures and 

should provide sufficient information to enable participants to have an accurate 

understanding of the risks, fees, and other material costs they incur by 

participating in the FMI. All relevant rules and key procedures should be 

publicly disclosed. 

 

Key Consideration 1 - An FMI should adopt clear and comprehensive rules and 

procedures that are fully disclosed to participants. Relevant rules and key procedures 

should also be publicly disclosed. 

 

As regras e os procedimentos referentes à central depositária da Laqus constam de 

seu Regulamento e seus Manuais, os quais são divulgados ao público no website da 

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

 

São eles: 

 

(i) Regulamento de Acesso e Operações; 

 

(ii) Manual de Normas de Direito de Acesso; 

 

(iii) Manual Operacional de Direito de Acesso; 

 

(iv) Manual de Normas dos Instumentos Financeiros; 

 

(v) Manual Operacional dos Instrumentos Financeiros; 

 

(vi) Manual de Normas de Constrições e Garantias; 

 

(vii) Manual Operacional de Constrições e Garantias. 

 

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


 

 

As regras e os procedimentos da Laqus (na forma de seu Regulamento e Manuais), 

bem como suas alterações, devem ser previamente aprovados pela autoridade 

reguladora. Obtidas as devidas aprovações da autoridade reguladora, a Laqus  

comunica a todos os participantes e credenciados, por meio de comunicado, a 

divulgação dos novos normativos. 

 

Key Consideration 2 - An FMI should disclose clear descriptions of the system’s 

design and operations, as well as the FMI’s and participants’ rights and obligations, 

so that participants can assess the risks they would incur by participating in the FMI. 

 

Os direitos e as obrigações em virtude da participação na Laqus são objeto dos 

Regulamento e Manuais da Laqus, divulgados em seu website. 

 

Informações adicionais sobre custos, tributação, regulação, preços e parâmetros são 

disponibilizadas aos participantes e credenciados da Laqus. 

 

Desta forma, os participantes e credenciados podem avaliar os riscos aos quais são 

expostos ao participar da central depositária da Laqus. 

 

Adicionalmente ao Regulamento, os Manuais detalham como o serviço de depósito 

será realizado na Plataforma IMF Digital. 

 

Key Consideration 3 - An FMI should provide all necessary and appropriate 

documentation and training to facilitate participants’ understanding of the FMI’s rules 

and procedures and the risks they face from participating in the FMI. 

 

A Laqus fornece documentação e treinamento aos participantes e aos credenciados, 

visando facilitar o entendimento de suas regras e seus procedimentos, bem como 

dos riscos aos quais estão expostos ao participar dos seus sistemas. 

 

 

Key Consideration 4 - An FMI should publicly disclose its fees at the level of 

individual services it offers as well as its policies on any available discounts. The FMI 

should provide clear descriptions of priced services for comparability purposes. 



 

 

 

A Laqus disponibilizará os custos inerentes à Plataforma IMF Digital através de 

materiais de venda. 

 

Key Consideration 5 - An FMI should complete regularly and disclose publicly 

responses to the CPMI - IOSCO disclosure framework for financial market 

infrastructures. An FMI also should, at a minimum, disclose basic data on transaction 

volumes and values. 

 

A Laqus dividirá com a CVM e a BSM e demais autoridades as informações que 

forem formalmente solicitadas, a fim de garantir a segurança e a confidencialidade 

das informações nos termos da lei. 

 

  



 

 

PRINCÍPIO 24 – DIVULGAÇÃO DE DADOS DE MERCADO POR REPOSITÓRIOS 

DE TRANSAÇÕES 

 

PRINCIPLE 24 – DISCLOSURE OF MARKET DATA BY TRADE REPOSITORIES: 

A TR should provide timely and accurate data to relevant authorities and the 

public in line with their respective needs. 

 

A central depositária da Laqus não está sujeita ao Princípio 24, dada a natureza de 

sua atuação. 

 

Key Consideration 1 - A TR should provide data in line with regulatory and industry 

expectations to relevant authorities and the public, respectively, that is 

comprehensive and at a level of detail sufficient to enhance market transparency and 

support other public policy objectives. 

 

Key Consideration 2 - A TR should have effective processes and procedures to 

provide data to relevant authorities in a timely and appropriate manner to enable them 

to meet their respective regulatory mandates and legal responsibilities. 

 

Key Consideration 3 - A TR should have robust information systems that provide 

accurate current and historical data. Data should be provided in a timely manner and 

in a format that permits it to be easily analysed. 

 

  



 

 

V – DOCUMENTOS DIVULGADOS PUBLICAMENTE 

 

• Princípios IMF - IOSCO 

• Regulamento de Acesso e Operações 

• Manual de Normas dos Instrumentos Financeiros 

• Manual de Normas de Direito de Acesso 

• Manual de Normas de Constrições e Garantias 

• Manual Operacional dos Instrumentos Financeiros 

• Manual Operacional de Direito de Acesso 

• Manual Operacional de Constrições e Garantias 

• Manual de Interoperabilidade 

• Documentos Societários (Estatuto Social e Eleição da Diretoria da Laqus) 

 


