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DO 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 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 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 M2M. 

 

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

Participantes e Investidores por meio de Comunicado M2M, sendo a nova versão deste 

Manual Operacional de Direito de Acesso disponibilizada no www.portaldocra.com.br. 
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1. PROCEDIMENTO PARA ADMISSÃO DE PARTICIPANTES 

 

Para a admissão de Participante perante a M2M, o interessado deverá solicitar o seu 

Direito de Acesso no site www.portaldocra.com.br e selecionar a opção “Solicitar 

Acesso”. Feito isso, o Participante deve informar seu CNPJ, preencher as “Informações 

Principais” obrigatórias, marcadas em tela com asterisco, os dados do Representante 

Legal e realizar o upload da seguinte documentação, em formato PDF ou JPEG: 

 

(i) cópia simples dos atos constitutivos da sociedade e do Estatuto Social ou 

Contrato Social atualmente em vigor, registrado na Junta Comercial; 

 

(ii) 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; 

 

(iii) demonstrações Financeiras auditadas dos últimos 3 (três) exercícios, com 

parecer de auditor independente, para avaliação dos indicadores econômicos e 

financeiros; 

 

(iv) Termo de Adesão de Participante devidamente assinado por representantes 

legais; 

 

(v) documentos societários que comprovem os poderes dos signatários que 

assinaram o Termo de Adesão de Participante;  

 

(vi) Cartão de Assinaturas; 

 

(vii) comprovante de que o interessado está devidamente habilitado pela CVM a 

exercer a respectiva função de Participante; 

 

(viii) documento de identidade dos administradores e procurador, este último se 

houver; e 

 

(ix) Procuração, se aplicável. 

 

O interessado receberá resposta da M2M, via e-mail, sobre o deferimento do seu pedido 

de acordo com o Manual de Normas de Direito de Acesso, e será informado sobre a 

necessidade de cadastro de senha, que será solicitada exclusivamente para acessar à 

Plataforma M2M. 

http://www.portaldocra.com.br/
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A senha é de uso exclusivo, pessoal e intransferível do Usuário. As manutenções e 

alterações de senha deverão ser feitas somente pelo Usuário, que deverá manter 

rigoroso sigilo e proteção desta. 

 

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

senha” no website www.portaldocra.com.br, e realizar os procedimentos necessários 

para recuperação de senha de acesso.  

 

  

http://www.portaldocra.com.br/
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2. PROCEDIMENTO PARA ACESSO DA PLATAFORMA M2M PELO USUÁRIO  

 

Após o deferimento do Direito de Acesso, o Usuário do Participante terá acesso ao 

sistema e suas respectivas funcionalidades, de acordo com a categoria escolhida de 

Participante, sendo ela Custodiante, Escriturador ou Emissor.  
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3. PROCEDIMENTO DE CADASTRO DE INVESTIDOR PELO CUSTODIANTE 

 

O Custodiante será responsável pela realização do cadastro de seus Investidores, 

conforme procedimento abaixo: 

 

(i) Acessar Plataforma M2M;  

 

(ii) Selecionar “Investidores”;  

 

(iii) Selecionar “Novo Investidor”; 

 

(iv) Preencher os dados obrigatórios solicitados, marcados em tela com asterisco; 

 

(v) Realizar upload da seguinte documentação, em formato PDF ou JPEG: 

 

(a) RG, CPF, RNE, Cartão CNPJ, conforme aplicável; 

 

(b) Estatuto Social, Contrato Social ou documento equivalente, conforme aplicável; 

 

(c) Comprovante de endereço; 

 

(d) Comprovante de renda ou demonstração financeira, conforme aplicável; e 

 

(e) Identidade do Representante Legal e Procurador, este último se aplicável. 

 

(vi) Concluir cadastro do Investidor. 

 

A Conta de Depósito do Investidor será gerada automaticamente após o cumprimento 

dos procedimentos acima. 

 

O Custodiante do Investidor poderá solicitar na Plataforma M2M alteração ou 

atualização dos dados do Investidor. 
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4. PROCEDIMENTO DE ENCERRAMENTO DE CONTA DE DEPÓSITO 

 

A solicitação de encerramento da Conta de Depósito deverá ser feita de forma 

individualizada na Plataforma M2M pelo Custodiante.  

 

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

Regulamento e demais normas editadas pela M2M, a M2M solicitará a sua regularização 

para posterior encerramento da Conta de Depósito. 

 

A Conta de Depósito não será encerrada até que não existam Ativos depositados na 

Conta de Depósito. 
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5. PROCEDIMENTO PARA ACESSO DO INVESTIDOR AO PORTAL DO CRA 

 

O Investidor poderá acessar livremente o Portal do CRA, por meio de sítio eletrônico na 

rede mundial de computadores (www.portaldocra.com.br), de modo a solicitar as 

informações sobre seus Ativos. 

 

  

http://www.portaldocra.com.br/
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todos os documentos enviados para a M2M ou para a Plataforma M2M devem ser 

enviados em português ou com tradução juramentada para português. 

 

Em caso de alteração das informações cadastrais dos Participantes e Investidores 

fornecidas para a M2M, os Participantes deverão atualizar referidas informações 

cadastrais. Caso as informações cadastrais não sejam alteradas, os Participantes 

deverão confirmar até 31 de janeiro de cada ano que não ocorreu qualquer alteração 

cadastral. 

 

Para esclarecimento de eventuais dúvidas ou omissões deste Manual Operacional de 

Direito de Acesso, o Participante deverá entrar em contato com a M2M através de canal 

específico informado na Plataforma M2M. 

 

Este Manual Operacional de Direito de Acesso passa a vigorar em [•] de [•] de 2021. 


