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CAPÍTULO I – DO MANUAL DE NORMAS DE CONSTRIÇÕES E GARANTIAS 

 

Artigo 1. 

 

Todos os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Manual de Normas 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”). 

 

Parágrafo único - Os termos usuais dos mercados financeiro e de capitais, os de natureza 

jurídica, econômica, contábil e técnicos de qualquer outra natureza utilizados neste Manual de 

Normas de Constrições e Garantias e não constantes no Glossário têm os significados 

usualmente aceitos no Brasil. 

 

Artigo 2. 

 

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

constituição, alteração ou extinção de Constrições e Garantias sobre Ativos, bem como qualquer 

outra forma de oneração dos Ativos, as quais devem ser observadas pelos Participantes. 

 

Artigo 3. 

 

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

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

de Normas de Constrições e Garantias disponibilizada no www.portaldocra.com.br. 

 

  

http://www.portaldocra.com.br/
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CAPÍTULO II – DA CONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO OU DE GARANTIA SOBRE OS 

ATIVOS 

 

Seção I – Espécies de Constrição 

 

Artigo 4. 

 

A Plataforma M2M dispõe da possibilidade de constituição das seguintes Constrições sobre 

Ativos: 

 

a) Constrição judicial, decorrente de ordem judicial solicitando a constituição de Constrição 

sobre Ativos do Investidor; e 

 

b) Constrição administrativa, decorrente de ordem administrativa solicitando a constituição 

de Constrição sobre Ativos do Investidor. 

 

Seção II – Normas para a constituição de Constrição 

 

Artigo 5. 

 

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

procedimento detalhado no Manual Operacional de Constrições e Garantias. 

 

Artigo 6. 

 

Caso o Ativo objeto da Constrição não esteja depositado na Conta de Depósito indicada pelo 

Custodiante do Investidor, respectivo Custodiante do Investidor será notificado sobre a 

impossibilidade de constituição de Constrição sobre o Ativo. 

 

Artigo 7. 

 

Caso as informações enviadas pelo Custodiante do Investidor acerca da Constrição não estejam 

de acordo com as informações da ordem judicial ou administrativa, poderá ser feita a retificação 

da constituição de Constrição para correção de tais informações. 
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Parágrafo único – A responsabilidade pela retificação da indicação de Ativos Gravados de que 

trata o caput é do Custodiante do Investidor, não havendo qualquer verificação pela M2M da 

compatibilidade entre a informação retificada e a lançada. 

 

Artigo 8. 

 

A Plataforma M2M e a M2M, conforme o caso, receberão os documentos relacionados à 

constituição de Constrição, devendo o Custodiante Garantido ou o Custodiante do Garantidor 

disponibilizar ao Depositário Central a via original dos documentos relacionados à constituição 

de Constrição, sempre que solicitado. 

 

Seção III – Espécies de Garantia 

 

Artigo 9. 

 

A Plataforma M2M dispõe da constituição das seguintes Garantias sobre Ativos: 

 

a) penhor; 

 

b) usufruto; 

 

c) alienação fiduciária; e 

 

d) cessão fiduciária. 

 

Seção IV – Normas para a constituição de Garantia 

 

Artigo 10. 

 

O Custodiante do Garantidor poderá solicitar a constituição de Garantia sobre Ativos, e o 

Custodiante do Garantido deverá confirmar a constituição de Garantia sobre Ativos, conforme 

procedimento detalhado no Manual Operacional de Constrições e Garantias. 

 

Artigo 11. 
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Caso o Ativo objeto da Garantia não esteja depositado na Conta de Depósito do Custodiante do 

Garantidor indicada pelo Custodiante do Garantido, o respectivo Custodiante do Garantido será 

notificado sobre a impossibilidade de constituição de Garantia sobre o Ativo. 

 

Artigo 12. 

 

Caso o Custodiante do Garantido não esteja de acordo com as informações do Instrumento de 

Garantia enviadas pelo Custodiante do Garantidor, poderá ser feita a retificação da constituição 

de Garantia para correção de tais informações, mediante Comando do Custodiante do 

Garantido. 

 

Parágrafo único – A responsabilidade pela retificação da indicação de Ativos Gravados de que 

trata o caput é do Custodiante do Garantido, não havendo qualquer verificação pela M2M da 

compatibilidade entre a informação retificada e a lançada. 

 

Artigo 13. 

 

A Plataforma M2M ou a M2M, conforme o caso, receberá os documentos relacionados à 

constituição de Garantia, devendo o Custodiante Garantido ou o Custodiante do Garantidor 

disponibilizar ao Depositário Central a via original dos documentos relacionados à constituição 

de Garantia, sempre que solicitado. 

 

Seção V – Aditamento da Garantia 

 

Artigo 14. 

 

O Custodiante do Garantidor poderá solicitar o aditamento de Garantia sobre Ativos Gravados, 

e o Custodiante do Garantido deverá confirmar o aditamento de Garantia sobre Ativos Gravados, 

conforme procedimento detalhado no Manual Operacional de Constrições e Garantias. 

 

Artigo 15. 

 

Caso o Ativo objeto da Garantia não esteja depositado na Conta de Depósito do Custodiante do 

Garantidor indicada pelo Custodiante do Garantido, o respectivo Custodiante do Garantido será 

notificado sobre a impossibilidade de constituição de Garantia sobre o Ativo. 
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Artigo 16. 

 

Caso as informações enviadas pelo Custodiante do Garantidor acerca da retificação não estejam 

de acordo com as informações do aditamento do Instrumento de Garantia, poderá ser feita a 

retificação do aditamento de Garantia para correção de tais informações, mediante Comando do 

Custodiante do Garantido. 

 

Parágrafo único – A responsabilidade pela retificação da indicação de Ativos Gravados de que 

trata o caput é do Custodiante do Garantido e do Custodiante do Garantidor, não havendo 

qualquer verificação pela M2M da compatibilidade da informação lançada na retificação. 

 

Artigo 17. 

 

A Plataforma M2M ou a M2M, conforme o caso, receberá os documentos relacionados ao 

aditamento de Garantia, devendo o Custodiante Garantido ou o Custodiante do Garantidor 

disponibilizar ao Depositário Central a via original dos documentos relacionados ao aditamento 

de Garantia, sempre que solicitado. 
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CAPÍTULO III – DA LIBERAÇÃO DE CONSTRIÇÃO OU DE GARANTIA SOBRE OS ATIVOS 

 

Seção I – Liberação de Constrição 

 

Artigo 18. 

 

A liberação de Constrição causará o Desbloqueio do Ativo Gravado e poderá ocorrer nas 

seguintes hipóteses: 

 

a) apresentação de ordem judicial ou administrativa, pelo Custodiante do Investidor, 

autorizando a liberação de Constrição sobre o Ativo Gravado; e 

 

b) recebimento de ordem judicial ou administrativa, pelo Depositário Central, autorizando a 

liberação de Constrição sobre o Ativo Gravado. 

 

Artigo 19. 

 

Uma vez efetivada a liberação de Constrição, os respectivos Ativos Gravados estarão livres para 

serem movimentados pelo Custodiante do Investidor e passarão a ser tratados e indicados como 

Ativos. 

 

Seção II – Normas para a liberação de Constrição 

 

Artigo 20. 

 

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

procedimento detalhado no Manual Operacional de Constrições e Garantias. 

 

Artigo 21. 

 

Caso o Ativo objeto da liberação de Constrição não esteja sujeito a Bloqueio na Conta de 

Depósito indicada pelo Custodiante do Investidor, o respectivo Custodiante do Investidor será 

notificado sobre a impossibilidade da liberação de Constrição sobre o Ativo. 

 

Artigo 22. 
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A Plataforma M2M ou a M2M, conforme o caso, receberá os documentos relacionados à 

liberação de Constrição, devendo o Custodiante do Investidor disponibilizar ao Depositário 

Central a via original dos documentos relacionados à liberação de Constrição, sempre que 

solicitado. 

 

Seção III – Liberação de Garantia 

 

Artigo 23. 

 

A liberação de Garantia causará o Desbloqueio do Ativo Gravado e poderá ocorrer mediante 

solicitação do Custodiante do Garantido requerendo a liberação de Garantia. 

 

Seção IV – Normas para a liberação de Garantia 

 

Artigo 24. 

 

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

procedimento detalhado no Manual Operacional de Constrições e Garantias. 

 

Artigo 25. 

 

Caso o Ativo objeto da liberação de Garantia não esteja depositado na Conta de Depósito do 

Custodiante do Garantido indicada pelo Custodiante do Garantido, o respectivo Custodiante do 

Garantido será notificado sobre a impossibilidade de liberação de Garantia. 

 

Artigo 26. 

 

A Plataforma M2M ou a M2M, conforme o caso, receberá os documentos relacionados à 

liberação de Garantia, devendo o Custodiante Garantido ou o Custodiante do Garantidor 

disponibilizar ao Depositário Central a via original dos documentos relacionados à liberação de 

Garantia, sempre que solicitado. 
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CAPÍTULO IV – DA EXECUÇÃO DE CONSTRIÇÃO OU DE GARANTIA SOBRE OS ATIVOS 

 

Seção I – Execução de Constrição 

 

Artigo 27. 

 

A execução de Constrição causará o Desbloqueio do Ativo Gravado e a transferência do Ativo 

Gravado para a Conta de Depósito a ser indicada conforme procedimento detalhado no Manual 

Operacional de Constrições e Garantias e poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

 

a) apresentação de ordem judicial ou administrativa, pelo Custodiante do Investidor, 

solicitando a execução da Constrição sobre o Ativo Gravado; 

 

b) apresentação de ordem judicial ou administrativa, por terceiro ao Depositário Central, 

solicitando a execução da Constrição sobre o Ativo Gravado; ou 

 

c) recebimento de ordem judicial ou administrativa, pelo Depositário Central, solicitando a 

execução da Constrição sobre o Ativo Gravado. 

 

Artigo 28. 

 

Uma vez efetivada a execução de Constrição, os respectivos Ativos Gravados serão (i) 

depositados na Conta de Depósito do Custodiante do Investidor que tenha recebido os Ativos 

Gravados em razão da execução de Constrição e estarão livres para serem movimentados, ou 

(ii) escriturados nos livros ou sistemas de registro do Escriturador dos Ativos Gravados, caso a 

pessoa que tenha recebido os Ativos Gravados em razão da execução de Constrição não seja 

um Participante ou um Investidor. 

 

Seção II – Normas para a execução de Constrição 

 

Artigo 29. 

 

O Custodiante do Investidor poderá solicitar a execução da Constrição sobre Ativos, conforme 

procedimento detalhado no Manual Operacional de Constrições e Garantias. 

 

Artigo 30. 



11 

 

Caso o Ativo objeto da execução da Constrição não esteja depositado na Conta de Depósito do 

Custodiante do Investidor indicada pelo Custodiante do Investidor, o respectivo Custodiante do 

Investidor será notificado sobre a impossibilidade de execução da Constrição. 

 

Artigo 31. 

 

A Plataforma M2M ou a M2M, conforme o caso, receberá os documentos relacionados à 

execução de Constrição, devendo o Custodiante do Investidor disponibilizar ao Depositário 

Central a via original dos documentos relacionados à liberação de Constrição, sempre que 

solicitado. 

 

Seção III – Execução de Garantia 

 

Artigo 32. 

 

A execução de Garantia poderá ocorrer mediante solicitação do Custodiante do Garantido 

requerendo a execução de Garantia e causará o Desbloqueio sobre o Ativo Gravado e a 

transferência do Ativo Gravado para a Conta de Depósito do Custodiante do Garantido, 

conforme procedimentos abaixo. 

 

§1° - No caso de Ativos Gravados dados em garantia sob a forma de penhor comum, a execução 

dos Ativos Gravados para os fins de que trata o caput somente será realizada por meio de ordem 

judicial. 

 

§2° - Entende-se por “penhor comum”, para os fins do §1°, aquele em que apenas possibilita a 

venda do Ativo Gravado mediante ordem judicial e que não tenha sido outorgado mandato ou 

procuração em benefício do Garantido ou de terceiro que o represente. 

 

§3° - Na situação de constituição de mais de uma Garantia sob a forma de penhor sobre o 

mesmo Ativo Gravado, observadas as disposições previstas na legislação aplicável, os Ativos 

Gravados permanecerão na Conta de Depósito do Garantidor e poderão ser movimentados 

exclusivamente pelo Garantido que seja o credor pignoratício em 1º (primeiro) grau, devendo os 

demais Garantidos adotarem, fora do ambiente do Depositário Central, as providências 

necessárias para o exercício de seus direitos, conforme o caso. 
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Artigo 33. 

 

Uma vez efetivada a execução de Garantia, os respectivos Ativos Gravados serão depositados 

na Conta de Depósito do Custodiante do Garantido que tenha recebido os Ativos Gravados em 

razão da execução de Garantia e estarão livres para serem movimentados. 

 

Seção IV – Normas para a execução de Garantia 

 

Artigo 34. 

 

O Custodiante do Garantido poderá solicitar a execução de Garantia sobre Ativos Gravados, 

conforme procedimento detalhado no Manual Operacional de Contrições e Garantias. 

 

Artigo 35. 

 

Caso o Ativo objeto da execução de Garantia não esteja depositado na Conta de Depósito do 

Custodiante do Garantidor indicada pelo Custodiante do Garantido, o respectivo Custodiante do 

Garantido será notificado sobre a impossibilidade de execução de Garantia. 
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CAPÍTULO V – DOS ESCLARECIMENTOS DE ORDENS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS 

RELACIONADAS À CONSTRIÇÃO SOBRE OS ATIVOS 

 

Artigo 36. 

 

Caso qualquer ordem judicial ou administrativa relacionada à constituição, liberação ou 

execução de Constrição seja enviada diretamente pela autoridade judicial ou administrativa para 

o Depositário Central e referida ordem judicial ou administrativa não seja clara o suficiente com 

relação a qual medida deverá ser adotada pelo Depositário Central, o Depositário Central: 

 

a) notificará imediatamente, para fins de ciência e apresentação de esclarecimentos, os 

Participantes relacionados à ordem judicial ou administrativa; 

 

b) solicitará esclarecimentos à Autoridade, de modo que as informações da ordem judicial 

ou administrativa se tornem claras o suficiente com relação a qual medida deverá ser adotada 

pelo Depositário Central. 

 

Artigo 37. 

 

Durante o período que (i) a Autoridade não apresentar esclarecimentos acerca de qual medida 

deverá ser adotada pelo Depositário Central, ou (ii) os Participantes relacionados à ordem 

judicial ou administrativa não apresentarem esclarecimentos proferidos pela Autoridade acerca 

de qual medida deverá ser adotada pelo Depositário Central, o Depositário Central não permitirá 

que seja realizada qualquer movimentação ou constituição de Constrição ou Garantia 

relacionada aos Ativos ou ao Investidor objeto da ordem judicial ou administrativa. 
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CAPÍTULO VI – DA LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DOS ATIVOS GRAVADOS 

 

Artigo 38. 

 

No momento de constituição de Constrição, o Custodiante do Investidor deverá indicar se 

eventuais valores decorrentes de Liquidação Financeira dos Ativos Gravados estarão sujeitos à 

Constrição ou não. 

 

§1° - Caso o Custodiante do Investidor indique que eventuais valores decorrentes de Liquidação 

Financeira dos Ativos Gravados estarão sujeitos à Constrição, a Plataforma M2M notificará o 

Sistema de Liquidação para que mantenha os valores decorrentes da Liquidação Financeira dos 

Ativos Gravados bloqueados nas respectivas Contas de Liquidação. 

 

§2° - Caso o Custodiante do Investidor indique que eventuais valores decorrentes de Liquidação 

Financeira dos Ativos Gravados não estarão sujeitos à Constrição, a Plataforma M2M notificará 

o Sistema de Liquidação para que mantenha os valores decorrentes da Liquidação Financeira 

dos Ativos Gravados desbloqueados nas respectivas Contas de Liquidação. 

 

§3° - Caso a M2M seja a destinatária da ordem da Autoridade que solicite a constituição da 

Constrição, a M2M seguirá o procedimento descrito no §1° acima. 

 

Artigo 39. 

 

No momento da constituição de Garantia sobre Ativos, o Custodiante do Garantido deverá 

indicar se os valores decorrentes da Liquidação Financeira dos Ativos Gravados serão (i) 

mantidos bloqueados nas respectivas Contas de Liquidação, ou (ii) mantidos liberados nas 

respectivas Contas de Liquidação. 

 

§1º - Na hipótese do item (i) acima, a Plataforma M2M notificará o Sistema de Liquidação para 

que este (a) desbloqueie os valores decorrentes da Liquidação Financeira dos Ativos para que 

possam ser utilizados pelo respectivo Garantidor, em decorrência de eventual liberação da 

Garantia, ou (b) transfira os valores decorrentes da Liquidação Financeira dos Ativos para o 

Garantido, em decorrência de eventual execução de Garantia. 

 

§2º - Na hipótese do item (ii) acima, a Plataforma M2M notificará o Sistema de Liquidação para 

que este mantenha os valores decorrentes da Liquidação Financeira dos Ativos liberados nas 
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respectivas Contas de Liquidação para que possam ser utilizados pelo respectivo Garantidor, 

independentemente de ter ocorrido eventual liberação da Garantia. 

 

§3º - A Plataforma M2M notificará o Sistema de Liquidação para que este (a) desbloqueie os 

valores decorrentes da Liquidação Financeira dos Ativos para que possam ser utilizados pelo 

respectivo Investidor, em decorrência de eventual liberação de Constrição, ou (b) transfira os 

valores decorrentes da Liquidação Financeira dos Ativos para a pessoa que passe a ser o 

beneficiário de referidos valores, em decorrência de eventual execução de Constrição, quando 

tal disposição constar na ordem de constrição. 
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CAPÍTULO VII – DO VENCIMENTO ANTECIPADO DOS ATIVOS GRAVADOS 

 

Artigo 40. 

 

Caso ocorra o Vencimento Antecipado dos Ativos Gravados, estes permanecerão objeto de 

Depósito Centralizado até que ocorra a Liquidação Física, a Liquidação Financeira ou a 

Liquidação Financeira Direta dos Ativos Gravados. 

 

§1º - Observado o caput, caso ocorra a Liquidação Financeira dos Ativos Gravados, o disposto 

no Capítulo V deverá ser observado. 

 

§2º - Observado o caput, o Emissor do Ativo Gravado somente realizará a Liquidação Física ou 

a Liquidação Financeira Direta, caso o Garantido, no caso de Garantia, e o beneficiário da 

Constrição, no caso de Constrição, tenha anuído com a Liquidação Física ou a Liquidação 

Financeira Direta, observado que, no caso de Garantia, o Garantido e o Garantidor poderão 

acordar que os valores ou ativos decorrentes da Liquidação Física ou a Liquidação Financeira 

Direta, conforme o caso, sejam transferidos para o Garantido. 
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CAPÍTULO VIII – DA CERTIDÃO DE CONSTRIÇÕES E GARANTIAS 

 

Artigo 41. 

 

Toda e qualquer pessoa poderá, mediante solicitação à M2M, requerer a emissão de certidão 

vinculada a um determinado CPF ou CNPJ, de modo a evidenciar a existência de Constrições 

ou Garantias sobre Ativos de titularidade do CPF ou CNPJ indicado. 

 

Artigo 42. 

 

A pessoa que desejar obter a certidão mencionada no artigo anterior deverá realizar o 

procedimento detalhado no Manual Operacional de Constrições e Garantias. 
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CAPÍTULO IX – DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS 

PARTICIPANTES 

 

Artigo 43. 

 

São direitos dos Participantes envolvidos no registro de Instrumento de Garantia:  

 

a) ter acesso à Plataforma M2M para consultar as Constrições e Garantias a que estejam 

relacionados; e 

 

b) receber informação da M2M sobre a constituição, liberação ou execução das Constrições 

e Garantias a que estejam relacionados. 

 

Artigo 44. 

 

O Custodiante do Investidor, o Custodiante do Garantidor e o Custodiante do Garantido são 

responsáveis por toda e qualquer informações que inserirem na Plataforma M2M ou enviarem à 

M2M, conforme o caso, para fins de constituição, liberação ou execução das Constrições ou 

Garantias.  

 

§1º – Os Participantes deverão incluir nos instrumentos que celebrarem com seus Investidores 

e com outros Participantes, quando for o caso, cláusulas em que todos declaram conhecer e 

concordar com todas as disposições previstas no Regulamento e nos Manuais Complementares, 

incluindo, mas não se limitando a este Manual de Normas de Constrições e Garantias.  

 

§2º – Os instrumentos mencionados no §1º devem refletir as seguintes cláusulas mínimas, no 

sentido de que o Participante e o Investidor, conforme o caso, declare: 

 

a) sua ciência e adesão expressa ao Regulamento e aos Manuais Complementares, 

incluindo, mas não se limitando a este Manual de Normas de Constrições e Garantias, 

especialmente quanto ao regime de constituição, liberação e execução de Constrições e 

Garantias e das consequentes movimentações de Ativos Gravados; 

 

b) estar obrigado a apresentar aos Participantes contratados os documentos originais de 

Instrumentos de Garantia, devidamente assinados pelos seus subscritores, com observância 

dos requisitos legais para a sua existência, validade e eficácia, devendo, após o registro, sempre 
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que solicitado pelo Depositário Central ou pelo Participante, fornecer imediatamente a via 

original do Instrumento de Garantia; 

 

c) que ao realizar a constituição de Garantia, o Garantidor é o titular legítimo dos Ativos 

objeto do Instrumento de Garantia e que não existem quaisquer ônus ou gravames sobre os 

Ativos que impeçam ou prejudiquem a constituição da Garantia. 

 

d) estar ciente e concordar com que o Depositário Central não assumirá qualquer 

responsabilidade por ato ou omissão do Participante, do Garantidor, do Garantido, com relação 

à constituição, liberação ou execução de Constrições ou Garantias; e 

 

e) estar ciente e concordar que o Depositário Central, quando solicitado, forneça, na forma 

do Decreto nº 7.897, de 1º de fevereiro de 2013, as informações relacionadas às Constrições e 

Garantias sobre Ativos Gravados. 
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CAPÍTULO X – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO CENTRAL 

 

Artigo 45. 

 

A M2M não é responsável perante Participantes, Investidores, Garantidores, Garantidos e outros 

terceiros, direta ou indiretamente, pelo descumprimento de qualquer disposição estabelecida no 

Manual de Normas de Constrições e Garantias. 

 

Artigo 46. 

 

O Depositário Central não será responsável pela análise de informações relacionadas à 

constituição, liberação ou execução das Constrições ou Garantias, incluindo, mas não se 

limitando, às informações constantes no Instrumento de Garantia, nem com relação ao 

atendimento dos requisitos necessários para existência, validade, eficácia, efetividade ou 

legitimidade da Constrição ou da Garantia. 

 

Parágrafo único – Os Participantes deverão assegurar que os Instrumentos de Garantia 

prevejam regras que assegurem a aplicação do disposto no Regulamento e nos Manuais 

Complementares. 

 

Artigo 47. 

 

O Depositário Central não será responsável por quaisquer danos decorrentes de Comandos 

realizados na Plataforma M2M ou informações enviadas à M2M.  
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CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 48. 

 

O Diretor Presidente é competente para dirimir eventuais dúvidas ou omissões deste Manual de 

Normas de Constrições e Garantias. 

 

Artigo 49. 

 

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


