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DO MANUAL OPERACIONAL DOS ATIVOS 

 

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

dos Ativos 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 dos Ativos e não constantes no Glossário têm os significados 

usualmente aceitos no Brasil. 

 

Este Manual Operacional dos Ativos disciplina as regras práticas para utilização da 

Plataforma M2M e complementares ao Regulamento, as quais devem ser 

observadas pelos Participantes. 

 

As alterações ao Manual Operacional dos Ativos serão informadas aos Participantes 

por meio de Comunicado M2M, sendo a nova versão do Manual Operacional dos 

Ativos disponibilizada no www.portaldocra.com.br. 

 

O funcionamento da Plataforma M2M se dá de acordo com os horários descritos no 

Portal do CRA. 

 

 

  

http://www.portaldocra.com.br/
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1. PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO DE ATIVOS 

 

O Ativo deverá ser cadastrado pelo Participante Emissor, devidamente logado na 

Plataforma M2M, 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, para análise da M2M. 

 

O interessado receberá resposta da M2M sobre o deferimento do seu pedido, 

juntamente com o Código do Instrumento. 
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2.  PROCEDIMENTOS PARA DEPÓSITO CENTRALIZADO DE ATIVOS 

 

Para a realização do Depósito Centralizado de Ativo, o Participante autorizado, 

devidamente logado na Plataforma M2M, deverá preencher as informações 

solicitadas. Cada etapa será liberada após o preenchimento de todos os campos 

obrigatórios, marcados em tela com asterisco, para análise da M2M. 

 

O cumprimento dos procedimentos descritos acima deverá ocorrer no mesmo Dia 

Útil e, caso não ocorra o cumprimento no prazo estipulado, o procedimento para 

realização do Depósito Centralizado do Ativo será rejeitado. 
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3. PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO DE LASTRO DO ATIVO 

 

Caso o Ativo possua algum Lastro, em decorrência de exigência legal, após a 

aprovação do cadastro do Ativo, o Emissor deverá: 

 

I. enviar a Declaração da Instituição Custodiante, cuja minuta padrão estará 

disponível no Portal do CRA; e 

 

II. informar se o Lastro está ou não registrado em uma Registradora de Lastro 

e, em caso positivo, qual a Registradora de Lastro. 
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4. PROCEDIMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE CADASTRO 

 

O Participante autorizado poderá, a qualquer tempo, realizar a alteração do Cadastro 

do Ativo ou dos Eventos, mediante solicitação à M2M e envio da documentação 

comprobatória, caso aplicável. 

 

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

o cumprimento no prazo estipulado, o procedimento para alteração de Cadastro do 

Ativo ou dos Eventos, conforme o caso, será rejeitado. 
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5. PROCEDIMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA 

 

Para a realização de troca do Custodiante do Investidor, o Atual Custodiante do 

Investidor deverá solicitar a troca da custódia do Ativo, 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, 

para análise da M2M. 

 

Para efetivação da troca da custódia, a solicitação será comunicada ao Novo 

Custodiante, que confirmará a operação.  

 

O cumprimento da transferência deverá ocorrer no mesmo Dia Útil ou será rejeitado.  
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6. PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 

COMPRA E VENDA 

 

Para a realização de Operação de Compra e Venda de Ativo, o Custodiante do 

Investidor vendedor do Ativo, deverá solicitar a transferência de titularidade do Ativo, 

fornecendo as informações solicitadas. Cada etapa será liberada após o 

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

 

A realização da Operação de Compra e Venda de Ativo deverá observar as regras 

da Janela de Liquidação, disponível no Portal do CRA, sob pena de rejeição da 

operação. 

 

Caso seja indicado que a liquidação da Operação de Compra e Venda se dará pela 

Liquidação Financeira, o Depositário Central enviará instrução de Liquidação 

Financeira para o Sistema de Liquidação e uma vez efetivada a Liquidação 

Financeira, o Sistema de Liquidação enviará notificação para o Depositário Central, 

que efetuará a troca de titularidade do Ativo e enviará notificação de conclusão da 

Operação aos Participantes envolvidos. 

 

Caso seja indicado que a Operação de Compra e Venda se dará pela Liquidação 

Financeira Direta, o Custodiante do Investidor comprador deverá enviar à M2M o 

documento que evidencie a realização da Liquidação Financeira Direta. O 

Depositário Central efetuará a troca de titularidade do Ativo e enviará notificação de 

conclusão da Operação aos Participantes envolvidos. 

 

A Liquidação Financeira e a Liquidação Financeira Direta deverão observar a 

respectiva janela de liquidação do mesmo Dia Útil, sob pena da Operação de compra 

e venda de Ativos ser rejeitada. 
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7. PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DE ATIVO 

 

Para a realização de Operação de Transferência de Ativo, o Custodiante do 

Investidor que possuir a titularidade do Ativo poderá solicitar a transferência de 

titularidade do Ativo fornecendo as informações solicitadas. Cada etapa será liberada 

após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, marcados em tela com 

asterisco e o Custodiante do Investidor que irá receber a titularidade do Ativo deverá 

concordar com a transferência de titularidade do Ativo na Plataforma M2M. 

 

O Custodiante do Investidor que iniciar a Operação de Transferência do Ativo deverá 

enviar à M2M documento que evidencie a realização da Operação de Transferência 

de Ativo e, após confirmação do Custodiante do Investidor que irá receber a 

titularidade do Ativo, o Depositário Central, que efetuará a troca de titularidade do 

Ativo e enviará notificação de conclusão da Operação aos Participantes envolvidos. 
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8. PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE 

EVENTOS FINANCEIROS  

 

Para a realização de atualização de informações de Eventos Financeiros, o 

Participante deverá fornecer as informações solicitadas. Cada etapa será liberada 

após o preenchimento de todos os campos obrigatórios, marcados em tela com 

asterisco. 
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9. PROCEDIMENTOS PARA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, O 

RESGATE ANTECIPADO PARCIAL OU O RESGATE ANTECIPADO TOTAL 

DOS ATIVOS 

 

O Emissor, com anuência do Agente Fiduciário, deverá solicitar a Amortização 

Extraordinária, o Resgate Antecipado Parcial ou o Resgate Antecipado Total dos 

Ativos um dia antes da Liquidação Financeira, fornecendo as informações e enviando 

à M2M a documentação. Cada etapa será liberada após o preenchimento de todos 

os campos obrigatórios, marcados em tela com asterisco. 

 

A realização da Amortização Extraordinária, o Resgate Antecipado Parcial ou o 

Resgate Antecipado Total dos Ativos deverá observar as regras da janela de 

liquidação, disponível no Portal do CRA, sob pena de rejeição da operação. 

 

O Depositário Central validará as informações e documentação disponibilizada pelo 

Emissor.  

 

Caso seja indicado que a liquidação da Amortização ou Resgate se dará pela 

Liquidação Financeira, o Depositário Central enviará instrução de Liquidação 

Financeira para o Sistema de Liquidação e uma vez efetivada a Liquidação 

Financeira, o Sistema de Liquidação enviará notificação para o Depositário Central, 

que efetuará o encerramento do Ativo, conforme o caso, e enviará notificação de 

conclusão da Amortização e Resgate aos Participantes envolvidos. 

 

Caso seja indicado que a liquidação da Amortização ou Resgate se dará pela 

Liquidação Financeira Direta, o Emissor deverá realizar o envio, à M2M de 

documento que evidencie a realização da Liquidação Financeira Direta e, após 

confirmação do Agente Fiduciário, o Depositário Central efetuará o encerramento do 

Ativo, conforme o caso, e enviará notificação de conclusão da Amortização ou 

Resgate aos Participantes envolvidos. 
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10. PROCEDIMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DO ATIVO DO 

DEPOSITÁRIO CENTRAL PARA OUTRO DEPOSITÁRIO CENTRAL 

AUTORIZADO 

 

Para a realização de transferência do Ativo do Depositário Central para outro 

Depositário Central Autorizado, o Custodiante do Investidor poderá a transferência 

do Ativo, fornecendo as informações. Cada etapa será liberada após o 

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

 

§1º - O cumprimento dos itens (iii) a (vii) acima deverá ocorrer em até [•] ([•]) horas 

a contar do cumprimento do item (iii). Caso não ocorra o cumprimento no prazo 

estipulado, o procedimento para realização da Interoperabilidade do Ativo será 

rejeitado. 

 

§2º - Após o cumprimento dos itens mencionados acima no prazo estipulado, caso o 

Ativo esteja livre e desembaraçado de qualquer ônus e gravame, o Depositário 

Central notificará o Depositário Central Autorizado sobre a solicitação para realização 

de Interoperabilidade relacionada ao Ativo. 

 

§3º - Após o envio da notificação mencionada no parágrafo anterior, os Participantes 

e os Credenciados serão notificados pelo Depositário Central sobre a solicitação para 

realização de Interoperabilidade relacionada ao Ativo e o Escriturador deverá efetuar, 

em até 2 (dois) Dias Úteis contados do item (vii) acima, a transferência do Ativo da 

Conta Depósito mantida no Depositário Central (i) para seus livros e sistemas de 

registro, e (ii) após a realização do item (i), para a Conta Depósito mantida no 

Depositário Central Autorizado. 

 

Caso o Escriturador não consiga efetuar a transferência mencionada no parágrafo 

acima no mesmo dia, o Escriturador deverá manter o Ativo escriturado em seu livro 

ou sistema de registro, e deverá transferir o Ativo para a Conta de Depósito mantida 

no Depositário Central Autorizado em até 1 (um) dia útil contados da não efetuação 

da transferência mencionada no parágrafo acima. 
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11. PROCEDIMENTOS PARA CONCILIAÇÃO 

 

O Custodiante e o Emissor ou Escriturador deverão acessar diariamente a 

Plataforma M2M, para obter o relatório de conciliação disponibilizado pelo 

Depositário Central para que possam realizar a conciliação dos Ativos. 

 

Caso as informações descritas no relatório de conciliação disponibilizado pelo 

Depositário Central não estejam iguais às informações dos seus livros e sistemas de 

registros, o Custodiante e o Emissor ou Escriturador deverão verificar imediatamente 

a inconsistência em seus livros e comunicar a solução à M2M. 

 

O Custodiante e o Emissor ou Escriturador deverão adotar todas as medidas cabíveis 

para identificar eventuais discrepâncias e finalizar a conciliação de informações no 

menor tempo possível. 
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12. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Os Participantes poderão obter extratos na Plataforma M2M das informações 

relativas aos Ativos aos quais estejam relacionados. 
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13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Para esclarecimento de eventuais dúvidas ou omissões deste Manual Operacional 

dos Ativos, o Participante deverá entrar em contato com a M2M através de canal 

específico informado na Plataforma M2M. 

 

Este Manual Operacional dos Ativos passa a vigorar em [•] de [•] de 2021. 


