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Nas últimas décadas a sociedade sofreu uma significativa transformação - a mudança da 

Era Industrial para a Era Informacional (também conhecida como Era Digital), a qual 

surgiu no princípio do séc. XX e se desenvolveu na década de 1970 com a invenção do 

microprocessador, da rede de computadores, da fibra óptica e do computador pessoal. 

Devido a essa modificação estrutural na organização social, houve ainda a rápida 

alteração dos pilares de sustentação e as formas de funcionamento do mercado 

financeiro, que também aderiu a essa nova atmosfera digital; de tal sorte que é possível 

afirmar que a implementação de sistemas eletrônicos influenciou a maneira como as 

transações mobiliárias são realizadas hoje no mundo. Nesse sentido, a problemática do 

presente trabalho se insere no desafiador contexto de mudança na forma como os 

valores mobiliários vêm sendo mantidos, transferidos e dados em garantia no mundo, 

especialmente nas transações cross-boarder - pós surgimento do Depositário Central de 

Valores Mobiliários. Este trabalho, por sua vez, se propõe a fazer um mapeamento das 

ações desenvolvidas pelo Brasil em resposta a essas questões, focando-se na custódia 

dos valores mobiliários desmaterializados. Além disso, serão apresentados os esforços 

de harmonização internacional, com especial destaque à UNIDROIT Geneva 

Convention, que pretende alcançar justamente uma maior estabilidade dos mercados e 

resolver questões de incompatibilidade transfronteiriça. Para a conclusão dos resultados, 

será utilizado o método de pesquisa dedutivo, empregando-se a técnica de pesquisa 

bibliográfica, incluindo pesquisa em livros de doutrina nacional e internacional, artigos 

de revistas científicas, bem como de legislações, portarias, circulares e recomendações 

relativas ao tema. Oportuno observar que, através de bolsa de estudos fornecida pelo 

DAAD, também foi possível a realização de pesquisa empírica, mediante coleta de 

dados, na Universidade de Freiburg (Alemanha), além de estágio de pesquisa no 

UNIDROIT (Itália). 


