
As Novas Regras de Depósito Central, Custódia 

e Escrituração de Valores Mobiliários 

São Paulo, 15 de maio de 2014 

 

Flavia Mouta Waldir Nobre 

Superintendente de Desenvolvimento  

do Mercado 

Superintendente de Relações com  

o Mercado e Intermediários 



 

 

PANORAMA 



Cenário anterior  

• Norma única para tratar de custódia, escrituração e 

emissão de certificados de valores mobiliários 

(Instrução CVM n° 89, de 1988): 

• Sintética, não detalhava as funções e o papel de cada 

agente; 

• Última atualização ocorrera há mais de 15 anos, em 1997. 

 

• Inexistência de disciplina legal sobre a figura do 

depositário central: 

• Previsão de depósito centralizado apenas para ações, por 

disposição da Lei n° 6.404, de 1976 (art. 41). 



Os motivos da reforma 

• Necessária atualização e modernização da Instrução CVM n° 89, 

com a criação de uma base regulatória adequada, que precisasse o 

papel de cada agente; 

 

• Regulamentação da Lei n° 12.810, de 2013, que, dentre outros 

assuntos, previu a figura do depositário central e atribuiu 

competências normativas à CVM a esse respeito; 

 

• Alinhamento aos debates internacionais, verificados após a crise de 

2008, sobre a importância da infraestrutura de mercado: 

• No caso brasileiro, preocupação especial com integridade e existência 

de ativos e com duplicidade de negócios. 

• Novas regras contemplam os Princípios para Infraestrutura de Mercado 

publicados pela IOSCO e pelo CPSS em 2012. 



Cenário atual  

• Norma própria para cada tipo de atividade: 

• Depósito centralizado: Instrução CVM n° 541;  

• Custódia: Instrução CVM n° 542; 

• Escrituração e emissão de certificados: Instrução CVM n° 543. 

 

• Identificação das funções de cada prestador de serviços, 

considerados isoladamente e em relação à cadeia de que são 

parte: 

• Melhor definição das responsabilidades e dos riscos a serem 

suportados por cada agente; diferentemente da Instrução CVM n° 

89, no entanto, as novas normas não dispõem sobre a 

responsabilidade civil de cada participante. 

 

• Maior segurança e alinhamento aos padrões internacionais 

em matéria de infraestrutura de mercado. 



Processo de elaboração 

 

• Minutas das normas foram submetidas a uma única 

audiência pública, realizada de 26 de julho a 10 de 

setembro de 2013 (Audiência Pública n° 06/2013); 

 

• Audiência pública contou com a participação de 10 

entidades; 

 

• Normas foram aprovadas em 20 de dezembro de 

2013 e entrarão em vigor em 1° de julho de 2014, 

mas preveem prazos especiais de adaptação; 

 



 

 

NOVIDADES 



Depósito centralizado (1) 

• Depósito centralizado de valores mobiliários como condição para 

sua negociação em mercados regulamentados e para sua 

distribuição pública; 
 

• Consequente extensão da obrigatoriedade de depósito centralizado 

a valores mobiliários outros que não apenas ações, sejam eles 

escriturais ou não: 

• Cotas de fundos de investimentos abertos e, quando não negociados 

no mercado secundário, de fundos de investimento fechados não estão 

sujeitas a depósito centralizado; 

• Valores mobiliários não escriturais devem ser “imobilizados” por 

custodiante, como condição para seu depósito; 
 

• Constituição de ônus e gravames sobre valores mobiliários passa a 

ser feita junto ao depositário em que se encontram depositados 

(“desmaterialização”). 

 

 

 

 



Depósito centralizado (2) 

• Relacionamento entre diferentes depositários pode se 

dar por regime de participação ou por regime de 

interoperabilidade: 

• Participação: um depositário central “A” atua como 

participante de outro depositário central “B”, sujeitando-se às 

mesmas regras de acesso a que se encontram sujeitos os 

demais participantes de “B” (custodiantes, escrituradores 

etc.). Valores mobiliários transferidos continuam a constar no 

sistema de “B”, mas como submetidos à titularidade de “A”; 

• Interoperabilidade: os depositários centrais estabelecem 

uma relação horizontal entre si, interligando seus sistemas de 

modo a permitir a efetiva transferência de um sistema a 

outro. A transferência de um valor mobiliário leva à sua baixa 

do sistema do transmissor. 

 

 

 

 



Depósito centralizado (3) 
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Custódia (1) 

• Norma reconhece dois diferentes nichos de atuação 

de um custodiante, ambos compreendidos no registro 

a ser concedido pela CVM: 

• Serviços para o investidor: controle, conservação e 

conciliação de posições de valores mobiliários, com 

tratamento das instruções recebidas dos investidores e 

dos eventos incidentes sobre os valores mobiliários 

custodiados; 

• Serviços para o emissor: custódia como “imobilização” 

de valores mobiliários não escriturais, incluindo a própria 

guarda física dos valores mobiliários e o acesso ao 

sistema do depositário centralizado.  

 



Custódia (2) 

• Fim da atual figura dos “agentes de custódia”: corretoras e 

outros intermediários que pretendam prestar serviços típicos 

de um custodiante devem registrar-se como tal; 

 

• Cadastro de investidores continua sujeito a normas próprias 

(Instruções CVM n° 301, de 1999, e 505, de 2011); 

 

• Previsão expressa de contratação de outros custodiantes 

por um custodiante, sem prejuízo da responsabilidade 

administrativa e com previsão de responsabilidade civil  

solidária por determinados prejuízos. 

 

 



Escrituração (1)  

• Norma foi editada com a finalidade de compreender a 

escrituração de outros valores mobiliários que não 

apenas ações, em consonância com as alterações 

promovidas na Lei n° 6.404, de 1976, pela Lei n° 

12.810, de 2013: 

• Práticas de mercado já trabalhavam com a escrituração de 

debêntures e de cotas de fundos de investimento, enquanto a 

norma anterior fora editada quase exclusivamente à luz da 

escrituração de ações. 

 

• Nova norma também prevê procedimentos e prazos 

para atendimento ao público investidor. 



Escrituração (2)  

• Somente instituições financeiras podem requerer 

autorização para prestação dos serviços de 

escrituração de valores mobiliários; 

 

• Apenas escrituradores podem atuar como emissores 

de certificados de valores mobiliários; 

 

• O escriturador que prestar serviço de emissão de 

certificados de valores mobiliários deverá requerer a 

aprovação específica da CVM, previamente a cada 

emissão. 



 

 

IMPLEMENTAÇÃO 



Implementação 

Processo em duas fases para a Custódia: 

 

• Fase I: concessão do registro aos prestadores de 

serviço de custódia ainda não registrados junto à CVM. 

• Identificação de todos aqueles que necessitam de registro. 

• Elaboração de procedimentos para a concessão do registro. 

 

• Fase II: adaptação dos custodiantes às disposições da 

Instrução CVM nº 542/2013. 

 



Ofício-Circular CVM/SMI/N° 002/2014 (1) 

Fase I: 
 

• Preenchimento da Ficha de Cadastro na página da 

CVM na Internet. 

• Upload dos seguintes documentos: 

• Comprovante de inscrição no CNPJ; 

• Cartão de assinaturas dos representantes legais; 

• Contrato/Estatuto Social; 

• Declaração sobre o sistema de custódia. 

• Período: 15 a 31 de maio de 2014. 

 

 



Ofício-Circular CVM/SMI/N° 002/2014 (2) 

Fase I: 
 

• O participante de depositário central que não obtiver o 

registro como custodiante até a data de entrada em 

vigor da Instrução CVM nº 542/2013 (1º de julho de 

2014) deverá abster-se de realizar quaisquer atos 

inerentes à atividade de custódia de valores 

mobiliários. 

• Durante o mês de junho/2014:  

• Análise da documentação recebida; 

• Concessão do registro aos solicitantes. 

 



Cronograma de adaptação (1)  

Fase II:  

 

Deverá ser cumprida por: 
 

• Custodiantes já registrados junto à CVM (Instrução 

CVM nº 89/1988); 

• Candidatos a custodiantes com pedido de registro 

protocolizado na CVM antes de 30 de junho de 2014 

(Instrução CVM nº 89/1988); 

• Custodiantes que tenham obtido o registro de acordo 

com os procedimentos descritos na Fase I. 

 



Cronograma de adaptação (2)  

Fase II:  

 

• Estágio atual: avaliação de alternativas para o 

processo de adaptação (art. 22 da Instrução CVM 

nº 542/2013). 

• Publicação de cronograma deve ocorrer após a 

entrada em vigor da Instrução. 

• Inter-relação com o cronograma de adaptação a ser 

apresentado pelos depositários centrais (até 90 dias 

após a entrada em vigor da Instrução CVM nº 

541/2013). Exemplo: regras de acesso.   
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