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DO 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 Mark 2 Market 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 M2M, sendo a nova versão deste Manual 

Operacional de Constrições e Garantias disponibilizada no www.portaldocra.com.br. 
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1. PROCEDIMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO 

 

O Custodiante do Investidor poderá solicitar a constituição de Constrição sobre Ativos, 

fornecendo à M2M a ordem judicial ou administrativa que solicite a constituição de Constrição 

sobre os Ativos, ou documento equivalente.  

 

O cumprimento dos itens acima deverá ocorrer no mesmo Dia Útil. Caso não ocorra o 

cumprimento no prazo estipulado, o procedimento para constituição de Constrição será 

rejeitado. 

 

A conclusão da constituição de Constrição dentro do prazo aplicável causará o Bloqueio dos 

Ativos na Conta de Depósito, os quais passarão a ser tratados e indicados como Ativos 

Gravados. 

 

Caso o Depositário Central seja o destinatário da ordem judicial ou administrativa que solicite a 

constituição de Constrição sobre os Ativos, o Depositário Central realizará o Bloqueio dos Ativos 

na menor periodicidade possível e notificará os Participantes relacionados aos Ativos objeto de 

Bloqueio, bem como enviará uma cópia da ordem judicial ou administrativa que solicitou a 

constituição de Constrição sobre os Ativos. 

 

Ainda o Depositário Central pode, mediante solicitação do Custodiante, do CMN, da CVM, da 

Autorreguladora, criar Bloqueio sobre os Ativos. 

 

A informação do momento de constituição da Constrição será mantida para efeitos de 

atendimento aos princípios da unicidade e continuidade dos registros, de forma a assegurar a 

prevalência de direitos quando validamente constituídos. 
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2. PROCEDIMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA 

 

O Custodiante do Garantidor poderá solicitar à M2M a constituição de Garantia sobre Ativos, 

fornecendo o número da Conta de Depósito do Garantido e do Garantidor e o Código do 

Instrumento Financeiro que deseja solicitar constituição de Garantia, e o Custodiante do 

Garantido deverá confirmar a constituição de Garantia sobre Ativos Gravados. 

 

O cumprimento dos itens acima deverá ocorrer no mesmo Dia Útil. Caso não ocorra o 

cumprimento no prazo estipulado, o procedimento para constituição de Garantia será rejeitado. 

 

A conclusão da constituição de Garantia dentro do prazo aplicável causará o Bloqueio dos Ativos 

na Conta de Depósito, os quais passarão a ser tratados e indicados como Ativos Gravados. 

 

É condição essencial para a constituição de Garantia que o Garantido e o Garantidor, conforme 

o caso, sejam Participantes e/ou Garantidos, observados os termos e condições contidos neste 

Manual Operacional de Constrições e Garantias. 

 

A informação do momento de constituição da Constrição será mantida para efeitos de 

atendimento aos princípios da unicidade e continuidade dos registros, de forma a assegurar a 

prevalência de direitos quando validamente constituídos. 
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3. PROCEDIMENTO PARA ADITAMENTO DA GARANTIA 

 

O Custodiante do Garantidor poderá solicitar à M2M o aditamento de Garantia sobre Ativos 

Gravados, fornecendo o número da Conta de Depósito do Garantido e do Garantidor e o Código 

do Instrumento Financeiro que deseja solicitar o aditamento e o Custodiante do Garantido 

deverá confirmar o aditamento de Garantia sobre os Ativos Gravados.  

 

O cumprimento dos itens acima deverá ocorrer no mesmo Dia Útil. Caso não ocorra o 

cumprimento no prazo estipulado, o procedimento para aditamento de Garantia será rejeitado. 

 

A conclusão do aditamento de Garantia dentro do prazo aplicável causará a atualização da 

Garantia e, caso aplicável, a transferência dos Ativos para a Conta de Depósito e causará o 

Bloqueio dos Ativos na Conta de Depósito, os quais passarão a ser tratados e indicados como 

Ativos Gravados. 

 

É condição essencial para o aditamento de Garantia que o Garantido e o Garantidor, conforme 

o caso, sejam Participantes e/ou Garantidos, observados os termos e condições contidos neste 

Manual de Constrições e Garantias. 
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4. PROCEDIMENTO PARA LIBERAÇÃO DE CONSTRIÇÃO 

 

O Custodiante do Investidor poderá solicitar a liberação de Constrição sobre Ativos, fornecendo 

as informações e realizando upload da documentação. Cada etapa será liberada após o 

preenchimento de todos os campos obrigatórios, marcados em tela com asterisco. 

 

O cumprimento dos itens acima deverá ocorrer no mesmo Dia Útil. Caso não ocorra o 

cumprimento no prazo estipulado, o procedimento para liberação de Constrição será rejeitado. 

 

A conclusão da liberação de Constrição dentro do prazo aplicável causará o Desbloqueio dos 

Ativos Gravados na Conta de Depósito, os quais passarão a ser tratados e indicados como 

Ativos. 

 

Caso o Depositário Central seja o destinatário da ordem judicial ou administrativa que autorize 

a liberação da Constrição sobre os Ativos Gravados, o Depositário Central realizará o 

Desbloqueio dos Ativos Gravados na menor periodicidade possível e notificará os Participantes 

relacionados aos Ativos Gravados objeto da liberação do Bloqueio, bem como enviará uma cópia 

da ordem judicial ou administrativa que autorizou a liberação da Constrição sobre os Ativos 

Gravados. 
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5. PROCEDIMENTO PARA LIBERAÇÃO DE GARANTIA 

 

O Custodiante do Garantido poderá solicitar a liberação de Garantia sobre Ativos, fornecendo 

as informações e realizando upload da documentação. Cada etapa será liberada após o 

preenchimento de todos os campos obrigatórios, marcados em tela com asterisco. 

 

O cumprimento dos itens acima deverá ocorrer no mesmo Dia Útil. Caso não ocorra o 

cumprimento no prazo estipulado, o procedimento para liberação de Garantia será rejeitado. 

 

A conclusão da liberação de Garantia dentro do prazo aplicável causará o Desbloqueio dos 

Ativos Gravados na Conta de Depósito, os quais passarão a ser tratados e indicados como 

Ativos. 
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6. PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRIÇÃO 

 

O Custodiante do Investidor poderá solicitar a execução de Constrição sobre Ativos, fornecendo 

à M2M a ordem judicial ou administrativa que solicite a execução da Constrição sobre os Ativos, 

ou documento equivalente.  

 

O cumprimento dos itens acima deverá ocorrer no mesmo Dia Útil. Caso não ocorra o 

cumprimento no prazo estipulado, o procedimento para execução de Constrição será rejeitado. 

 

A conclusão da execução de Constrição dentro do prazo aplicável causará o cancelamento do 

Bloqueio dos Ativos Gravados na Conta de Depósito e a transferência dos Ativos Gravados para 

(i) a Conta de Depósito do Custodiante do Investidor que tenha recebido os Ativos Gravados em 

razão da execução de Constrição, ou (ii) os livros ou sistemas de registro do Escriturador dos 

Ativos Gravados, caso a pessoa que tenha recebido os Ativos em razão da execução de 

Constrição não seja um Participante ou um Investidor, os quais passarão a ser tratados e 

indicados como Ativos. 

 

Caso o Depositário Central seja o destinatário da ordem judicial ou administrativa que solicite a 

execução da Constrição sobre os Ativos Gravados, o Depositário Central realizará a execução 

da Constrição dos Ativos Gravados na menor periodicidade possível e notificará os Participantes 

relacionados aos Ativos Gravados objeto da execução da Constrição, bem como enviará uma 

cópia da ordem judicial ou administrativa que solicitou a execução da Constrição. 
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7. PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DE GARANTIA 

 

O Custodiante do Garantido poderá solicitar à M2M a execução de Garantia sobre Ativos 

Gravados, fornecendo o número da Conta de Depósito do Garantido e do Garantidor e o Código 

do Instrumento Financeiro que deseja solicitar execução de Garantia. 

 

O cumprimento do item acima deverá ocorrer no mesmo Dia Útil. Caso não ocorra o 

cumprimento no prazo estipulado, o procedimento para execução de Garantia será rejeitado. 

 

A conclusão da execução de Garantia dentro do prazo aplicável causará o cancelamento do 

Bloqueio dos Ativos Gravados na Conta de Depósito e a transferência dos Ativos Gravados para 

a Conta de Depósito do Custodiante do Garantido, os quais passarão a ser tratados e indicados 

como Ativos. 
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8. PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CONSTRIÇÕES E 

GARANTIAS 

 

A pessoa que desejar obter a certidão relativa a Constrições e Garantias deverá acessar o  

www.portaldocra.com.br e solicitar a Certidão, preenchendo os campos obrigatórios. 

 

Após a conclusão da solicitação da emissão de certidão dentro do prazo aplicável, o Depositário 

Central emitirá em até 72 (setenta e duas) horas, uma certidão indicando as eventuais 

Constrições ou Garantias sobre Ativos. 

 

 

  

http://www.portaldocra.com.br/
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Para esclarecimento de eventuais dúvidas ou omissões deste Manual Operacional de 

Constrições e Garantias, o Participante deverá entrar em contato com a M2M através de canal 

específico informado na Plataforma M2M. 

 

Este Manual Operacional de Constrições e Garantias passa a vigorar em [•] de [•] de 2021. 


