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INTRODUÇÃO AO MANUAL OPERACIONAL DE DIREITO DE ACESSO  

 

Todos os termos iniciados em maiúscula e não definidas neste Manual Operacional de Direito 

de Acesso 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 Direito 

de Acesso e não constantes no Glossário têm os significados usualmente aceitos no Brasil. 

 

Este Manual Operacional de Direito de Acesso disciplina os procedimentos relativos à Direito 

de Acesso, criação e alteração de senhas, cadastro de Investidores, abertura e encerramento 

de Conta de Depósito por meio da Plataforma IMF Digital. 

 

As alterações ao Manual Operacional de Direito de Acesso serão informadas aos 

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

Manual Operacional de Direito de Acesso disponibilizada em https://laqus.com.br/imf-

digital/documentacao.  

 

 

  

https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
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1. PROCEDIMENTO PARA ADMISSÃO DE PARTICIPANTES 

 

Descrição Geral 

 

Para a admissão do Emissor, Escriturador ou Custodiante (em conjunto denominados 

“Participantes”) perante a Laqus, o interessado deverá solicitar o seu Direito de Acesso em 

https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao, preencher os campos necessários e 

disponibilizar a documentação aplicável via upload.  

 

O Participante receberá resposta da Laqus, via e-mail, sobre o deferimento do seu pedido e 

será informado sobre a necessidade de cadastro de senha, que será solicitada 

exclusivamente para acessar à Plataforma IMF Digital. Caso rejeitado, o interessado receberá 

e-mail com justificativa da não aprovação.  

 

A senha é de uso exclusivo, pessoal e intransferível. As manutenções e alterações de senha 

deverão ser feitas somente pelo Participante, que deverá manter rigoroso sigilo e proteção 

desta. 

 

Em caso de perda de senha de acesso, o Participante deverá selecionar “Esqueci minha 

senha” na Plataforma IMF Digital, e realizar os procedimentos necessários para recuperação 

de senha de acesso. 

 

O Cadastro de Participante pode ser realizado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 

por semana, e o prazo de análise da Laqus é de 72 (setenta e duas) horas, contadas da 1ª 

(primeira) hora útil após a solicitação. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

1. Acessar o endereço eletrônico (https://laqus.com.br/imf-digital/). 

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Clicar em Solicitar Acesso 

4. Informar seu CNPJ, que deve ser único na Plataforma 

5. Clicar em Prosseguir 

6. Preencher Informações Principais 

a. Selecionar categoria(s) do Participante: Emissor e/ou Escriturador e/ou 

Custodiante 

b. Denominação Social 

c. Atividade Principal Desenvolvida 

d. Faturamento Médio Mensal 

https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
https://laqus.com.br/imf-digital/
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e. Selecionar um Banco Liquidante 

7. Preencher Endereço: 

a. CEP  

b. Logradouro (com número) 

c. Complemento 

d. Bairro 

e. Cidade 

f. Selecionar Unidade da Federação 

8. Preencher Informações para Contato (deverá obrigatoriamente ser um dos 

Representantes Legais informados na tela seguinte) 

a. Telefone  

b. Clicar em “+”  

c. Para mais de 1 (um), seguir os passos a e b 

d. E-mail (que receberá o link para cadastrar senha e será utilizado para acessar 

à Plataforma IMF Digital)  

9. Clicar em Próximo Passo ou escolher alguma aba para preencher os dados 

10. Adicionar Representantes Legais (obrigatório preencher ao menos 1) 

11. Clicar em Novo Representante 

a. Preencher as informações do Representante Legal 

• Nome 

• CPF 

• Selecionar Tipo: Controlador, Administrador ou Procurador  

12. Para mais de 1 (um) representante, repetir passo 11 

13. Clicar em Próximo Passo ou escolher alguma aba para preencher ou editar os dados 

14. Incluir documentos obrigatórios via upload 

a. Clicar em Tipo de Documento 

b. Selecionar o Tipo de Documento 

c. Clicar em upload ou arrastar os documentos para área de transferência 

• Cópia simples dos atos constitutivos da sociedade e do Estatuto Social ou 

Contrato Social atualmente em vigor, registrado na Junta Comercial; 

• Cópia simples da comprovação de eleição dos diretores da instituição e/ou 

administradores (Ata de Assembleia ou Alteração Contratual) registrada na 

Junta Comercial e homologada pelo BCB; 

• Demonstrações Financeiras auditadas dos últimos 3 (três) exercícios, com 

parecer de auditor independente, para avaliação dos indicadores econômicos 

e financeiros;  

• Termo de Adesão de Participante, cujo modelo está disponível na página de 

documentos, devidamente assinado por representantes legais; 
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• Documentos societários que comprovem os poderes dos signatários que 

assinaram o Termo de Adesão de Participante;  

• Comprovante de que o interessado está devidamente habilitado pela CVM a 

exercer a respectiva função de Participante; 

• Documento de identidade dos administradores e procurador, este último se 

houver; e 

• Procuração, se aplicável. 

15. Clicar em Concluir 

16. Aguardar análise da Laqus, com tempo de resposta de 72 (setenta e duas) horas a 

partir da primeira hora útil após a solicitação 

17. Caso Aprovado o Participante receberá um e-mail com link e terá até 24 (vinte e quatro) 

horas para  

a. Acessar o link 

b. Preencher o nome do Usuário 

c. Preencher senha 

d. Confirmar senha 

e. Clicar em Enviar 

18. Caso Rejeitado, o Participante receberá um e-mail com justificativa da não aprovação. 
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2. PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE CADASTRO DE PARTICIPANTE 

 

Descrição Geral 

 

Para a Alteração do Cadastro do Participante perante a Laqus, o interessado deverá realizar 

a solicitação pelo e-mail operacoes.imf@laqus.com.br, incluindo documento que a justifique. 

 

O Participante receberá resposta da Laqus, via e-mail, sobre o deferimento do seu pedido, 

bem como será informado que a alteração será realizada em até 72 (setenta e duas) horas. 

Caso rejeitado, o interessado receberá um e-mail com justificativa da não aprovação.  

 

A Alteração do Cadastro do Participante pode ser realizada das 7h00 às 17h00, de segunda 

a sexta-feira, exceto feriados e datas especiais. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

1. Enviar e-mail para operacoes.imf@laqus.com.br  

a. Assunto: Alteração de cadastro 

b. Conteúdo: CNPJ do Participante e informação a ser alterada. 

c. Anexo: Documento que comprove a alteração 

2. Aguardar análise da Laqus, com tempo de resposta de 72 (setenta e duas) horas 

contadas a partir da primeira hora útil após a solicitação 

3. Caso aprovado, a Laqus realizará as alterações e enviará um e-mail para o 

Participante informando a conclusão. 

4. Caso rejeitado, a Laqus enviará um e-mail para o Participante informando a rejeição. 

 

  

mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
mailto:operacoes.imf@laqus.com.br
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3. PROCEDIMENTO PARA SUSPENSÃO OU LIBERAÇÃO DE CADASTRO DE 

PARTICIPANTE 

 

Em caso de descumprimento do previsto no Regulamento da Laqus, determinação do Diretor 

Presidente ou do órgão regulador, o Participante será suspenso preventivamente, recebendo 

e-mail do Diretor de Operações acerca do motivo, o que representa o aviso prévio de sua 

eventual futura exclusão ou suspensão por prazo determinado em caso de não regularização.  

 

Para regularizar a sua situação, o Participante deve encaminhar documento comprobatório 

da realização da regularização em resposta ao e-mail do Diretor de Operações, o qual será 

analisado pela Laqus. 

 

Caso o Participante comprove a resolução do que motivara sua suspensão preventiva, após 

análise da Laqus, este receberá e-mail com sua Liberação, que ocorrerá em até 72 (setenta 

e duas) horas da conclusão da análise da Laqus. 

 

Caso não haja regularização em até 30 (trinta) dias, este poderá ser excluído ou suspenso 

por prazo determinado como Participante, cumprido o aviso prévio de 30 (trinta) dias.  
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4. PROCEDIMENTO PARA CADASTRO DE INVESTIDOR  

 

Descrição Geral 

 

Para a realização do Cadastro do Investidor perante a Laqus, o Custodiante deverá acessar 

a Plataforma IMF Digital, preencher os campos necessários e disponibilizar a documentação 

aplicável via upload. 

 

A Conta de Depósito do Investidor será gerada automaticamente após a finalização do 

processo cadastral. 

 

O Cadastro de Investidor pode ser realizado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias 

por semana. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/. 

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Custodiante 

4. Acessar Investidores, no menu lateral 

5. Clicar em Novo Investidor 

6. Preencher CPF ou CNPJ, a fim de validar existência ou não de cadastro 

7. Clicar em Prosseguir 

8. Preencher as Informações Principais 

a. Informações Principais 

• CNPJ/CPF Investidor 

• Nome ou Razão Social 

• Data de Nascimento 

• Nacionalidade 

• Profissão ou Atividade Principal 

• Investidor Politicamente Exposto 

• Tipo de Investidor 

• Renda Mensal Declarada 

• Patrimônio Declarado 

• Vinculado ao Custodiante 

b. Endereço 

• CEP 

• Logradouro 

• Número 

https://laqus.com.br/imf-digital/
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• Complemento 

• Bairro 

• Cidade 

• Unidade da Federação 

c. Informações para Contato 

• Telefone 

• E-mail 

9. Clicar em Próximo Passo 

 

Caso tenha Representante Legal 

 

10. Clicar em Novo Representante 

• Nome 

• CPF 

11. Clicar em Adicionar Representante 

12. Clicar em Próximo Passo 

13. Incluir documentos obrigatórios via upload 

 

Se Pessoa Física 

 

a. Clicar em Tipo de Documento 

b. Selecionar o Tipo de Documento 

c. Clicar ou arrastar os documentos 

•  Identidade Investidor (RG, CPF, RNE); 

•  Comprovante de Endereço; e 

• Comprovante de Renda (Holerite, IRPF, DFs). 

 

Se Pessoa Jurídica 

 

a. Clicar em Tipo de Documento 

b. Selecionar o Tipo de Documento 

c. Clicar ou arrastar os documentos 

• Identidade Investidor (Cartão CNPJ); 

• Estatuto Social, Contrato Social ou Documento Equivalente; 

• Comprovante de Endereço;  

• Comprovante de Receita (IRPJ, DFs); e 

• Identidade Representante Legal/Procurador. 

 

14. Clicar em Concluir 
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15. A Conta de Depósito do Investidor será gerada automaticamente após o cumprimento 

dos procedimentos acima. 
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5. PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE CADASTRO DE INVESTIDOR 

 

Descrição Geral 

 

Para a realização de Alteração do Cadastro do Investidor perante a Laqus, o Custodiante 

deverá acessar a Plataforma IMF Digital, preencher os campos necessários e disponibilizar a 

documentação aplicável via upload. 

 

A realização de Alteração do Cadastro do Investidor pode ser realizada 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/. 

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login com usuário Custodiante 

4. Selecionar Investidores 

5. Identificar o Investidor objeto da alteração 

6. Clicar em Editar 

7. Realizar as alterações das Informações Principais desejadas 

8. Clicar em “Próximo Passo” 

9. Incluir os documentos via upload caso aplicável 

10. Clicar em “Concluir”. 

 

 

  

https://laqus.com.br/imf-digital/
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6. PROCEDIMENTO DE ENCERRAMENTO DE CONTA DE DEPÓSITO 

 

Descrição Geral 

 

Para a realização do Encerramento da Conta de Depósito do Investidor perante a Laqus, o 

Custodiante deverá acessar a Plataforma IMF Digital e solicitar sua desativação. 

 

Caso o Custodiante possua quaisquer pendências ou esteja em desconformidade com o 

Regulamento e demais normas editadas pela Laqus, a Laqus solicitará a sua regularização 

para posterior encerramento da Conta de Depósito. 

 

A Conta de Depósito somente será encerrada caso não existam Instrumentos Financeiros 

depositados na Conta de Depósito ou que tenha o seu Investidor titular identificado como 

beneficiário de Garantia ou Constrição já comandada na Plataforma IMF Digital. 

 

A realização de Encerramento da Conta de Depósito do Investidor pode ser realizada 24 (vinte 

e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

1. Acessar o endereço eletrônico https://laqus.com.br/imf-digital/. 

2. Clicar em Login e, em seguida, IMF Digital 

3. Realizar login e escolher acesso como Custodiante 

4. Selecionar Investidores no menu lateral 

5. Identificar, na lista, o Investidor cuja Conta de Depósito deverá ser encerrada 

6. Clicar em ⋮ 

7. Selecionar Desativar Investidor 

8. Clicar no botão Desativar Investidor 

 

A Conta de Depósito do Investidor será encerrada e seu cadastro é desativado 

exclusivamente neste Custodiante. 

 

Caso o saldo da Conta de Depósito do Investidor não esteja zerado, a Plataforma IMF Digital 

apresentará mensagem de erro após o passo 8 acima. 

 

  

https://laqus.com.br/imf-digital/
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7. PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

Descrição Geral 

 

Na Plataforma IMF Digital o Investidor solicitará informações sobre os Instrumentos 

Financeiros de sua titularidade que estejam nela depositados. O Investidor poderá solicitar: 

 

I. extrato de seus Instrumentos Financeiros;  

II. certidão de ônus e gravames; e 

III. relatório anual. 

 

Para a emissão do extrato e relatório mencionados, bem como, para emissão de certidão ônus 

e gravames, positiva e negativa, o formulário identificará o solicitante, a data e a hora de sua 

emissão.  

 

As solicitações podem ser realizadas 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 

semana, e o prazo de análise da Laqus é de até 72 (setenta e duas) horas, contadas da 1ª 

(primeira) hora útil após a solicitação. 

 

Descrição do passo-a-passo 

 

Extrato 

 

1. Acessar o endereço (https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao) 

2. Clicar em Extratos 

3. Preencher 

• Nome do Solicitante  

• CPF/CNPJ do Solicitante 

• Nome do Investidor 

• CPF/CNPJ do Investidor 

4. Clicar em Solicitar 

5. Será enviado link para download do Extrato solicitado, exclusivamente para o e-mail 

mais recente do Investidor cadastrado na Plataforma IMF Digital. 

 

Certidões de Constrições e Garantias 

 

1. Acessar o endereço (https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao) 

2. Clicar em Certidões 

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

• Nome do Solicitante  

• CPF/CNPJ do Solicitante 

• E-mail do Solicitante 

• CPF/CNPJ do Garantidor 

• Código do Instrumento Financeiro 

4. Clicar em Solicitar 

5. Será enviado link para download da Certidão solicitada ao e-mail cadastrado no âmbito 

do pedido da Certidão. 

 

Relatório Anual 

 

1. Acessar o endereço (https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao) 

2. Clicar em Extratos 

3. Preencher 

• Nome do Solicitante  

• CPF/CNPJ do Solicitante 

• Nome do Investidor 

• CPF/CNPJ do Investidor 

4. Clicar em Solicitar 

5. Será enviado link para download do Extrato solicitado, exclusivamente para o e-mail 

mais recente do Investidor cadastrado na Plataforma IMF Digital. 

 

Vale ressaltar que o Extrato contempla todas as movimentações, de modo que atenderia a 

obrigação de fornecer o Relatório Anual. 

 

  

https://laqus.com.br/imf-digital/documentacao
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todos os documentos enviados para a Laqus ou para a Plataforma IMF Digital devem ser 

enviados em português, sendo certo que, no tocante aos documentos em língua estrangeira, 

fica facultado à Laqus, a seu exclusivo critério, a solicitação de tradução juramentada para o 

português.  

 

Em caso de alteração das informações cadastrais dos Participantes e Investidores fornecidas 

para a Laqus, os Participantes deverão atualizar referidas informações cadastrais.  

 

Para esclarecimento de eventuais dúvidas ou omissões deste Manual Operacional de Direito 

de Acesso, o Participante deverá entrar em contato com a Laqus através de canal específico 

informado na Plataforma IMF Digital. 

 

Este Manual Operacional de Direito de Acesso passa a vigorar em 29 de novembro de 2021. 


