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CAPÍTULO I- DO MANUAL DE NORMAS DE DIREITO DE ACESSO 

 

Artigo 1. 

 

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

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”). 

 

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 Direito de Acesso e não constantes no Glossário têm os 

significados usualmente aceitos no Brasil. 

 

Artigo 2. 

 

Este Manual de Normas de Direito de Acesso disciplina os procedimentos para a 

obtenção, manutenção, cancelamento e suspensão do Direito de Acesso. 

 

Artigo 3. 

 

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

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

Manual de Normas de Direito de Acesso disponibilizada no www.portaldocra.com.br. 

 

  

http://www.portaldocra.com.br/
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CAPÍTULO II – FUNCIONALIDADES DO DIREITO DE ACESSO  

 

Artigo 4. 

 

As Pessoas que obtiverem Direito de Acesso serão tratadas como Participantes para 

fins do Regulamento e Manuais Complementares.  

 

Artigo 5. 

 

Os Participantes que atuem na Plataforma M2M poderão: 

 

I. realizar Comandos, Cadastros de Ativos e Operações, sendo certo que apenas 

o Emissor poderá realizar os Cadastros de Ativos; e 

 

II. realizar Comandos, Operações, Constrições e Garantias e Cadastro para 

Investidores, na qualidade de Custodiantes.  

 

Artigo 6. 

 

A atuação dos Participantes na Plataforma M2M se dará via Usuário, conforme descrito 

neste Manual de Normas de Direito de Acesso. 
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CAPÍTULO III – DAS NORMAS PARA OBTENÇÃO DE DIREITO DE ACESSO  

 

Artigo 7. 

 

O interessado em obter o Direito de Acesso deverá apresentar a documentação e 

informações exigidas pela M2M para admissão de Participante, conforme detalhado no 

Manual Operacional de Direito de Acesso. 

 

Artigo 8. 

 

O Participante deverá manifestar, expressa e formalmente, sua irrevogável e irretratável 

concordância e adesão às regras estabelecidas neste Manual de Normas de Direito de 

Acesso e demais regras da M2M. 

 

Artigo 9. 

 

O Participante será responsável por assegurar que todas as informações prestadas à 

M2M sejam mantidas permanentemente atualizadas, bem como será responsável por 

cumprir eventuais solicitações feitas pela M2M, na forma e nos prazos estabelecidos. 

 

Artigo 10. 

 

O Diretor Presidente da M2M outorgará o Direito de Acesso aos Participantes levando 

em consideração o conjunto dos seguintes aspectos: 

 

I. forma de organização do Participante; 

 

II. qualificação técnica dos recursos humanos alocados à operação da Plataforma 

M2M; 

 

III. recursos materiais disponíveis; 

 

IV. aptidão profissional das pessoas que atuem em nome do requerente; 

 

V. observância de mecanismos internos do Participante de modo a segregar suas 

atividades para mitigar o risco de conflito de interesses;  

 

VI. existência de departamento encarregado de acompanhar as atividades do 

requerente, assim como verificar o cumprimento das regras e procedimentos dispostos 
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no Regulamento, nos Manuais Complementares e demais dispositivos normativos e 

legais; 

 

VII. reputação ilibada dos representantes do requerente, verificável a partir da 

existência e gravidade dos seguintes elementos: 

 

a) condenação judicial em algum dos crimes previstos no Capítulo VII-B da Lei n. 

6.385, de 07 de dezembro de 1976, na Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei n. 

9.613, de 03 de março de 1998, salvo se já determinada a reabilitação de acordo com 

a legislação brasileira; e 

 

b) existência de processos administrativos, judiciais ou arbitrais que prejudiquem o 

funcionamento da Plataforma M2M. 

 

§1º - Ao analisar um pedido e antes da decisão final de conceder o Direito de Acesso, o 

Diretor Presidente da M2M, a seu exclusivo critério, exigirá que os requerentes e seus 

representantes aceitem submeter-se a procedimentos de supervisão e de 

autorregulação estabelecidos conjuntamente pela M2M e a Autorreguladora, e, 

adicionalmente, poderá exigir que o requerente implemente determinadas melhorias em 

sua estrutura administrativa ou operacional. 

 

§2º - A recusa de um pedido de Direito de Acesso deverá ser motivada pelo Diretor 

Presidente da M2M e dela caberá recurso ao Comitê de Admissão dentro de 30 (trinta) 

dias, contados da data da notificação do requerente. O recurso deverá especificar as 

razões pelas quais o Direito de Acesso deva ser concedido, podendo ser acompanhado 

por nova documentação. 

 

§3º - A deliberação do Comitê de Admissão deverá indicar dentro de 30 (trinta) dias, 

contados da data de apresentação formal do recurso, suas razões para a manutenção 

da decisão do Diretor Presidente da M2M ou para a outorga do Direito de Acesso ao 

requerente. 

 

Artigo 11. 

 

O Participante deverá ler e anuir com os termos do Regulamento e dos Manuais 

Complementares da M2M, no momento da sua admissão como Participante, por meio 

do Termo de Adesão de Participante.  
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CAPÍTULO IV – DA MANUTENÇÃO DO DIREITO DE ACESSO  

 

Artigo 12. 

 

A manutenção do Direito de Acesso está condicionada, dentre outros: 

 

I. à manutenção das condições para outorga de acesso do Participante;  

 

II. ao cumprimento do Regulamento, dos Manuais Complementares e eventuais 

decisões da M2M ou da Autorreguladora; e 

 

III. à prestação de todas as informações exigidas pela M2M, pela CVM e pela 

Autorreguladora. 
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CAPÍTULO V – DO CANCELAMENTO DO DIREITO DE ACESSO  

 

Artigo 13. 

 

O cancelamento do Direito de Acesso pode ocorrer: 

 

I. por decisão do Diretor Presidente da M2M, em decorrência do descumprimento, 

pelo Participante, das regras aplicáveis ao funcionamento da Plataforma M2M; 

 

II. nos casos de dissolução, voluntária ou judicial, e decretação de falência ou de 

regime de liquidação extrajudicial do Participante; 

 

III. em razão da inobservância dos requisitos necessários para a manutenção do 

Direito de Acesso; 

 

IV. por orientação da Autorreguladora, em decorrência do descumprimento do 

disposto no Regulamento, nos Manuais Complementares e demais dispositivos 

normativos e legais; ou 

 

V. por solicitação do Participante, a seu exclusivo critério.  

 

§1º - A decisão do Diretor Presidente da M2M mencionada no item (i) deste Artigo 

deverá especificar os motivos para o cancelamento, incluindo referência às normas da 

M2M violadas. 

 

§2º - O Participante poderá recorrer ao Comitê de Admissão contra a decisão do Diretor 

Presidente da M2M dentro de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da 

notificação da decisão do Diretor Presidente da M2M ou da Autorreguladora. O recurso 

deverá especificar os motivos pelos quais o Direito de Acesso não deva ser cancelado, 

podendo ser acompanhado por documentação anexa.  

 

§3º - A deliberação do Comitê de Admissão deverá indicar dentro de 30 (trinta) dias, 

contados da data de recebimento do recurso, os motivos para a manutenção da decisão 

do Diretor Presidente da M2M ou do Diretor de Autorregulação ou para o 

reestabelecimento do Direito de Acesso ao Participante. 

 

§4º - O cancelamento do Direito de Acesso não libera o Participante do cumprimento de 

suas obrigações para com os demais Participantes, Investidores ou com a M2M. 
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§5º - O Participante que tiver seu Direito de Acesso cancelado deverá indicar outro 

Participante para o qual serão transferidas todas as suas Contas de Depósito que 

contenham Ativos depositados, respeitadas disposições legais e anuência dos 

Investidores, se aplicável.  

 

Artigo 14. 

 

O cancelamento do Direito de Acesso será comunicado ao Participante, ao Diretor de 

Autorregulação e, conforme o caso, ao órgão regulador, ao Diretor de Autorregulação 

e, conforme o caso, ao órgão regulador. 
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CAPÍTULO VI – NOVA OUTORGA DE DIREITO DE ACESSO CANCELADO  

 

Artigo 15. 

 

A nova outorga de um Direito de Acesso cancelado será realizada pelo Diretor 

Presidente e está condicionada, respectivamente: 

 

I. à comprovação da regularização da situação que resultou no cancelamento ou, 

se for o caso, à aprovação da Autoridade que determinou o cancelamento; e 

 

II. ao fornecimento de documentos e informações que o Diretor Presidente 

entender necessários. 
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CAPÍTULO VII – DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE ACESSO  

 

Artigo 16. 

 

A suspensão do Direito de Acesso do Participante para atuar na Plataforma M2M poderá 

ser determinada: 

 

I. por decisão do Diretor Presidente da M2M, em decorrência do descumprimento 

pelo Participante das regras aplicáveis ao funcionamento da Plataforma M2M, sem 

prejuízo das atribuições da Autorreguladora; 

 

II. por decisão da Autorreguladora proferida no âmbito da sua atuação; ou 

 

III. por intervenção judicial ou extrajudicial, regime de administração especial 

temporária, recuperação judicial ou extrajudicial, fusão, aquisição ou transformação. 

 

§1º - A decisão do Diretor Presidente mencionada no item I deste Artigo poderá impor a 

suspensão total ou parcial do Direito de Acesso do Participante, especificando. Na 

hipótese de suspensão parcial, o Diretor Presidente especificará as restrições a que o 

Participante estará sujeito durante o prazo de suspensão. 

 

§2º - O Participante poderá recorrer ao Comitê de Admissão contra a decisão do Diretor 

Presidente dentro de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da notificação 

da decisão do Diretor Presidente. O recurso deverá especificar os motivos pelos quais 

a restrição não deverá ser aplicada, podendo ser acompanhado por nova 

documentação. 

 

§3º - A deliberação do Comitê de Admissão deverá indicar, dentro de 15 (quinze) dias 

contados da data do recebimento do recurso, os motivos para a manutenção da decisão 

do Diretor Presidente ou para o restabelecimento do Direito de Acesso do Participante. 

 

§4º - A suspensão do Participante não o exonera do cumprimento de suas obrigações 

para com os demais Participantes ou com o Depositário Central. 

 

§5º - O Participante que se encontrar nas situações descritas no inciso III deste artigo 

deverá notificar formalmente o Diretor Presidente sobre sua situação. Após a ciência do 

Diretor Presidente da M2M, esse deverá adotar medidas de acompanhamento e 

validação das operações a serem realizadas pelo Participante, a fim de preservar o 

funcionamento regular da Plataforma M2M. 
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§6º - O Participante que tiver seu Direito de Acesso suspenso, mas que apresentar 

Ativos depositados em suas Contas de Depósito, terá acesso restrito à Plataforma M2M 

até o encerramento do seu saldo que estava em aberto na data da suspensão. 

 

Artigo 17. 

 

A revogação da suspensão do Participante será determinada pelo Diretor Presidente e 

estará sujeita à retificação da situação que a motivou, bem como à aprovação da 

Autorreguladora ou do órgão regulador, conforme o caso. 

 

Artigo 18. 

 

A suspensão do Participante e sua revogação serão comunicadas ao Participante, à 

Autorreguladora e, conforme o caso, à Autoridade. 
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CAPÍTULO VIII - DAS NORMAS DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO DE 

CONTA DE DEPÓSITO 

 

Artigo 19. 

 

A abertura da Conta de Depósito será realizada de forma automática, após a realização 

do cadastro do Investidor, realizado pelo Custodiante.  

 

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

individualizada na Plataforma M2M pelo Custodiante, observados os procedimentos do 

Manual Operacional de Direito de Acesso. 

 

Artigo 20. 

 

Cada Investidor deverá ter uma Conta de Depósito com cada Custodiante de modo a 

garantir a segregação e individualização dos Ativos detidos por cada Investidor. 

 

Artigo 21.  

 

Caso existam Ativos na Conta de Depósito ou o Custodiante possua quaisquer 

pendências ou esteja em desconformidade com o Regulamento e demais normas da 

M2M, a M2M não encerrará a Conta de Depósito e solicitará a sua regularização para 

posterior encerramento da Conta de Depósito. 
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CAPÍTULO IX – DO ACESSO DO INVESTIDOR AO PORTAL DO CRA 

 

Artigo 22. 

 

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

dos procedimentos dispostos no Manual Operacional de Direito Acesso para cadastro 

do Investidor e, a partir deste momento, referido Investidor poderá ter acesso ao Portal 

do CRA. 

 

Artigo 23. 

 

O Portal do CRA é o local onde o Investidor solicitará informações sobre os Ativos de 

sua titularidade, que estejam depositados na M2M. 

 

Artigo 24. 

 

O Investidor poderá solicitar no Portal do CRA:  

 

I. extrato de seus Ativos;  

 

II. relatório anual, durante os meses de fevereiro a abril de cada ano; e 

 

III. certidão de constrições e garantias. 

 

Artigo 25. 

 

Para a emissão do extrato e relatório mencionados no artigo acima, bem como, para 

emissão de certidão ônus e gravames, positiva e negativa, o Portal do CRA identificará 

o solicitante, a data e a hora de sua emissão.  
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CAPÍTULO X - DA EXTINÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR 

PARTICIPANTE 

 

Artigo 26. 

 

A destituição ou a renúncia de Participante que preste serviço para outro Participante 

ou Investidor deverá ser comunicada à M2M, conforme o caso, pelo Participante 

contratante, pelo Investidor ou pelo Participante contratado, com antecedência mínima 

de 5 (cinco) Dias Úteis da data fixada para a cessação da prestação do serviço.  

 

Parágrafo único - Ocorrendo a destituição ou a renúncia de Participante contratado, o 

Participante contratante ou Investidor deverá, no prazo estabelecido no caput: 

 

I. indicar o novo Participante como prestador do serviço; ou 

 

II. informar que o próprio Participante contratante exercerá a função, salvo 

determinação expressa da M2M que o Participante não poderá prestar determinado 

serviço. 
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CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 27. 

 

É de responsabilidade do Participante a obtenção e a manutenção de todas as 

autorizações necessárias junto às Autoridades a que eventualmente esteja submetido 

para que possa desempenhar suas atividades. 

 

Artigo 28. 

 

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

Manual de Normas de Direito de Acesso. 

 

Artigo 29. 

 

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

 


