
 

 

 

Comunicado Cetip n° 125/2014 – 02 de dezembro de 2014 

Assunto: Cronograma do Projeto Depositário Central – Instruções CVM n.ºs 541, 542 

e 543. 

 
O diretor-presidente da CETIP S.A. – MERCADOS ORGANIZADOS vem informar o cronograma 

das principais implementações a serem realizadas ao longo de 2015 em atendimento às 

Instruções CVM nºs 541, 542 e 543, de 20 de dezembro de 2013. 

 

Cronograma: 

 Inclusão de campo no Cadastro do Participante para indicação de custodiante do 

investidor de que trata a Instrução CVM nº 542/2013: a ser preenchido por Participante 

que realize operações, por conta própria ou de terceiros, com valores mobiliários ou outros 

instrumentos que em caso de distribuição pública sejam sujeitos à competência da CVM 

(“Valores Mobiliários/Instrumentos”).   

 

 liberação de ambiente de homologação: Janeiro/ 2015 

 entrada em produção: Fevereiro/ 2015 

 

 Adaptação da Estrutura de Contas:  

 as operações com Valores Mobiliários/Instrumentos somente poderão ser realizadas por 

Participantes que tenham indicado custodiante do investidor. 

 

 disponibilização de layouts: Março/2015 

 liberação de ambiente de homologação: Maio/2015 

 entrada em produção: Julho/2015 

 

 Processo de Conciliação: serão disponibilizados diariamente ao custodiante do 

emissor/escriturador e ao custodiante do investidor, com base na posição de fechamento do 

dia útil anterior, arquivos contendo informações para conciliação dos Valores 

Mobiliários/Instrumentos constantes de seus registros, considerados os eventos incidentes 

sobre tais Valores Mobiliários/Instrumentos.  

 

 disponibilização de layouts: Abril/2015 

 liberação de ambiente de homologação: Junho/2015 

 entrada em produção: Agosto/2015 

 

 Extrato para Investidores: mensalmente será disponibilizado extrato de Valores 

Mobiliários/Instrumentos, para Participante e para Cliente, contendo posição consolidada 

dos Valores Mobiliários/Instrumentos de sua titularidade, sua movimentação e os eventos 



 

 

que a afetem, bem como as informações sobre as operações com derivativos que tenham 

realizado, o qual estará disponível em portal na rede mundial de computadores (Internet).  

 

 liberação de modelo de extrato: Julho/2015 

 entrada em produção: Setembro/2015 

 
 Gravames sobre Valores Mobiliários/Instrumentos: será disponibilizado novo Sistema 

para registro de instrumento de constituição de garantia (“Contrato”):  

 

 onde serão efetuados uploads dos Contratos mediante comandos dos custodiantes 

das partes envolvidas; e 

 

 abertura de contas específicas e individualizadas para o recebimento dos Valores 

Mobiliários/Instrumentos objeto de gravame. 

 

 disponibilização de layouts: Junho/2015 

 liberação de ambiente de homologação: Agosto/2015 

 entrada em produção: Setembro/2015 

 

 Alteração do procedimento de registro de operação de venda com compromisso de 

recompra realizada entre um banco e seus Clientes titulares de contas de depósito à 

vista: abertura de conta específica para o banco (“Conta Especial”), na qual permanecerão 

segregados os Valores Mobiliários/Instrumentos objeto do compromisso. 

 

 disponibilização de layouts: Julho/2015 

 liberação de ambiente de homologação: Setembro/2015 

 entrada em produção: Novembro/2015 

 

Observa, ainda, que será expedido comunicado específico, anteriormente à entrada em produção 

de cada implementação, detalhando os itens que serão disponibilizados. 

 

Finalmente, informa que os Valores Mobiliários/Instrumentos que integram o Projeto Depositário 

Central estarão relacionados nos respectivos Manuais de Operações. 

 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Gerência de Operações, por meio dos 

telefones (11) 3111.1597 e (21) 2276.7597 e com a Gerência de Depositária por meio do telefone 

(11) 3111-8040. 

 
“Original assinado pelo diretor-presidente” 
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