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INTRODUÇÃO AO MANUAL OPERACIONAL DE CONSTRIÇÕES E GARANTIAS 

 

Todos os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Manual Operacional de 

Constrições e Garantias terão os significados atribuídos no Glossário do Regulamento de 

Acesso e Operações da Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. (“Regulamento”). 

 

Os termos usuais dos mercados financeiro e de capitais, os de natureza jurídica, econômica, 

contábil e técnicos de qualquer outra natureza utilizados neste Manual Operacional de 

Constrições e Garantias e não constantes no Glossário têm os significados usualmente aceitos 

no Brasil. 

 

Este Manual Operacional de Constrições e Garantias disciplina as regras práticas para 

constituição, execução e liberação de Constrições e Garantias e complementares ao 

Regulamento, as quais devem ser observadas pelos Participantes. 

 

As alterações ao Manual Operacional de Constrições e Garantias serão informadas aos 

Participantes e Investidores por meio de Comunicado Laqus, sendo a nova versão deste Manual 

Operacional de Constrições e Garantias disponibilizada no endereço eletrônico 

https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao. 
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1. PROCEDIMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA OU CONSTRIÇÃO 

 

Descrição Geral 

 

Para a constituição de Garantia ou Constrição, o Custodiante do Garantido, do Garantidor ou a 

parte interessada, conforme aplicável, deverá solicitar pelo e-mail operacoes.imf@laqus.com.br 

incluindo documento que a justifique. O pedido de constituição deve ser feito até 16h. Caso seja 

feito pedido após este horário, a constituição será operacionalizada no Dia Útil imediatamente 

posterior. 

 

O Custodiante do Garantido, do Garantidor ou a parte interessada, conforme aplicável, que 

tenha pedido a constituição de Garantia ou Constrição receberá resposta da Laqus, via e-mail, 

sobre o deferimento do seu pedido até as 17h do mesmo dia.  

 

A constituição de Garantia ou Constrição pode ser realizado das 7h00 às 17h00, sendo o horário 

limite de solicitação de constituição até 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais 

e datas especiais (as quais serão previamente divulgadas na Plataforma IMF Digital). 

 

Para Constrição, a Laqus poderá realizar sem solicitação pelo Custodiante, em caso de pedido 

do CMN, da CVM, da Autorreguladora, de ordem judicial, administrativa ou outra parte 

interessada. 

 

Ao final do procedimento de constituição de Garantia ou Constrição o status da posição do 

Investidor proprietário do Instrumento Financeiro será alterado para “Bloqueado”. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

1. Enviar e-mail para operacoes.imf@laqus.com.br até as 16h. 

a. Assunto: Constituição de Garantia ou de Constrição. 

b. Conteúdo: (i) Garantia: CNPJ do Custodiante do Garantido, CPF ou CNPJ do 

Garantido, Código do Instrumento Financeiro na Laqus, Quantidade a ser 

bloqueada, CNPJ do Custodiante do Garantidor, CPF ou CNPJ do Garantidor e 

Justificativa; (ii) Constrição: CNPJ do Custodiante da Constrição, CPF ou CNPJ 

do Investidor objeto da Constrição, Código do Instrumento Financeiro na Laqus, 

Quantidade a ser bloqueada, Tipo de Constrição (Judicial ou Administrativa) e 

Justificativa. 

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
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c. Anexo: Documento que comprove o pedido. 

 

2. Aguardar análise e confirmação ou rejeição da Laqus por e-mail, o que deverá ocorrer 

até as 17h do mesmo dia. Se o pedido for aprovado, o status da posição do Investidor detentor 

do Instrumento Financeiro será alterado para “Bloqueado”. Se o pedido for rejeitado o pedido, a 

Laqus retornará com justificativa ou solicitação de complemento de documentação. 
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2. PROCEDIMENTO PARA ADITAMENTO DE GARANTIA OU CONSTRIÇÃO 

 

Descrição Geral 

 

Para o aditamento de Garantia ou Constrição, o Custodiante do Garantido, do Garantidor ou a 

parte interessada, conforme o caso, deverá solicitar pelo e-mail operacoes.imf@laqus.com.br 

incluindo documento que o justifique. O pedido de aditamento deve ser feito até 16h. Caso seja 

feito pedido após este horário, o aditamento será operacionalizado no Dia Útil imediatamente 

posterior. 

 

O Participante ou a parte interessada que tenha pedido o aditamento de Garantia ou Constrição 

receberá resposta da Laqus, via e-mail, sobre o deferimento do seu pedido até as 17h do mesmo 

dia.  

 

O aditamento de Garantia ou Constrição pode ser realizado das 7h00 às 17h00, sendo o horário 

limite de solicitação de aditamento até 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais 

e datas especiais (as quais serão previamente divulgadas na Plataforma IMF Digital). 

 

Para Constrição, a Laqus poderá realizar sem solicitação pelo Custodiante, em caso de pedido 

do CMN, da CVM, da Autorreguladora, de ordem judicial ou administrativa ou outra parte 

interessada. 

 

Ao final do procedimento de aditamento de Garantia ou Constrição o status da posição do 

Investidor detentor do Instrumento Financeiro será mantido como “Bloqueado”. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

1. Enviar e-mail para operacoes.imf@laqus.com.br até as 16h. 

a. Assunto: Aditamento de Garantia ou de Constrição. 

b. Conteúdo: (i) Garantia: CNPJ do Custodiante do Garantido, CPF ou CNPJ do 

Garantido, Código do Instrumento Financeiro na Laqus, CNPJ do Custodiante do 

Garantidor, CPF ou CNPJ do Garantidor e Justificativa para o aditamento; (ii) 

Constrição: CNPJ do Custodiante da Constrição, CPF ou CNPJ do Investidor 

objeto da Constrição, Código do Instrumento Financeiro na Laqus, Tipo de 

Constrição (Judicial ou Administrativa) e Justificativa para o aditamento. 

c. Anexo: Documento que comprove o aditamento. 

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
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2. Aguardar análise e confirmação ou rejeição da Laqus por e-mail, o que deverá ocorrer 

até as 17h do mesmo dia. Se o pedido for aprovado, o status da posição do Investidor detentor 

do Instrumento Financeiro será mantido como “Bloqueado” Se o pedido for rejeitado, a Laqus 

retornará com justificativa ou solicitação de complemento de documentação. 
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3. PROCEDIMENTO PARA LIBERAÇÃO DE GARANTIA OU CONSTRIÇÃO 

 

Descrição Geral 

 

Para a liberação de Garantia ou Constrição, o Custodiante do Garantido, do Garantidor ou a 

parte interessada deverá solicitar pelo e-mail operacoes.imf@laqus.com.br incluindo documento 

que a justifique. O pedido de liberação deve ser feito até 16h. Caso seja feito pedido após este 

horário, a liberação será operacionalizada no Dia Útil imediatamente posterior. 

 

O Participante ou a parte interessada que tenha pedido a liberação de Garantia ou Constrição 

receberá resposta da Laqus, via e-mail, sobre o deferimento do seu pedido até as 17h do mesmo 

dia.  

 

A liberação de Garantia ou Constrição pode ser realizado das 7h00 às 17h00, sendo o horário 

limite de solicitação de liberação até 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais e 

datas especiais (as quais serão previamente divulgadas na Plataforma IMF Digital). 

 

Para Constrição, a Laqus poderá realizar sem solicitação pelo Custodiante, em caso de pedido 

do CMN, da CVM, da Autorreguladora, de ordem judicial ou administrativa. 

 

Ao final do procedimento de liberação de Garantia ou Constrição a posição liberada do Investidor 

detentor do Instrumento Financeiro será desbloqueada, voltando a estar disponível para 

movimentação. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

1. Enviar e-mail para operacoes.imf@laqus.com.br até as 16h. 

a. Assunto: Liberação de Garantia ou de Constrição. 

b. Conteúdo: (i) Garantia: CNPJ do Custodiante do Garantido, CPF ou CNPJ do 

Garantido, Código do Instrumento Financeiro na Laqus, Quantidade a ser 

liberada, CNPJ do Custodiante do Garantidor, CPF ou CNPJ do Garantidor e 

Justificativa para a liberação; (ii) Constrição: CNPJ do Custodiante da Constrição, 

CPF ou CNPJ do Investidor objeto da Constrição, Código do Instrumento 

Financeiro na Laqus, Quantidade a ser liberada, Tipo de Constrição (Judicial ou 

Administrativa) e Justificativa para a liberação. 

c. Anexo: Documento que comprove o aditamento. 

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
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2. Aguardar análise e confirmação ou rejeição da Laqus por e-mail, o que deverá ocorrer 

até as 17h do mesmo dia. Se o pedido for aprovado, o Investidor detentor do Instrumento 

Financeiro terá sua posição desbloqueada. Se o pedido for rejeitado, a Laqus retornará com 

justificativa ou solicitação de complemento de documentação. 
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4. PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE GARANTIA OU CONSTRIÇÃO 

 

Descrição Geral 

 

Para a execução de Garantia ou Constrição, o Custodiante ou a parte interessada, conforme 

aplicável, deverá solicitar pelo e-mail operacoes.imf@laqus.com.br. O pedido de execução deve 

ser feito até 16h. Caso seja feito pedido após este horário, a execução será operacionalizada no 

Dia Útil imediatamente posterior. 

 

O Custodiante do Garantido ou a parte interessada receberá resposta da Laqus, via e-mail, 

sobre o deferimento do seu pedido até as 17h do mesmo dia.  

 

A execução de Garantia ou Constrição pode ser realizado das 7h00 às 17h00, sendo o horário 

limite de solicitação de execução até 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais e 

datas especiais (as quais serão previamente divulgadas na Plataforma IMF Digital). 

 

Para Constrição, a Laqus poderá realizar sem solicitação pelo Custodiante, em caso de pedido 

do CMN, da CVM, da Autorreguladora, de ordem judicial ou administrativa ou da parte 

interessada. 

 

Ao final do procedimento de execução de Garantia ou Constrição a posição executada do 

Investidor detentor do Instrumento Financeiro originalmente será movimentada para titularidade 

do Investidor identificado no documento comprobatório da execução e, na ausência deste 

documento, daquele Investidor identificado como beneficiário no procedimento de constituição 

da Garantia ou Constrição.  

 

Descrição do passo-a-passo 

 

1. Enviar e-mail para operacoes.imf@laqus.com.br até as 16h. 

a. Assunto: Execução de Garantia ou de Constrição. 

b. Conteúdo: (i) Garantia: CNPJ do Custodiante do Garantido, CPF ou CNPJ do 

Garantido, Código do Instrumento Financeiro na Laqus, Quantidade a ser 

executada, CNPJ do Custodiante do Garantidor, CPF ou CNPJ do Garantidor e 

Justificativa para a execução; (ii) Constrição: CNPJ do Custodiante da 

Constrição, CPF ou CNPJ do Investidor objeto da Constrição, Código do 

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
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Instrumento Financeiro na Laqus, Quantidade a ser executada, Tipo de 

Constrição (Judicial ou Administrativa) e Justificativa para a execução. 

c. Anexo: Documento que comprove a execução. 

 

2. Aguardar análise e confirmação ou rejeição da Laqus por e-mail, o que deverá ocorrer 

até as 17h do mesmo dia. Se o pedido for aprovado, o status da posição do Investidor detentor 

do Instrumento Financeiro será movimentada para titularidade do Investidor identificado no 

documento comprobatório da execução e, na ausência de tal documento, daquele Investidor 

identificado como beneficiário no procedimento de Constituição da Garantia ou Constrição. Se 

o pedido for rejeitado, a Laqus retornará com justificativa ou solicitação de complemento de 

documentação.  
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Para esclarecimento de eventuais dúvidas ou omissões deste Manual Operacional de 

Constrições e Garantias, o Participante deverá entrar em contato com a Laqus através de canal 

específico informado na Plataforma IMF Digital. 

 

Este Manual Operacional de Constrições e Garantias passa a vigorar em 29 de novembro de 

2021. 


