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CLÁUSULAS GERAIS DE CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 

OPERAÇÕES NOS MERCADOS ADMINISTRADOS POR BOLSA DE VALORES 

 

 

Codepe Corretora de Valores S/A, com dependência na Alameda Madeira, nº 258, 10º 
andar, conjuntos 1001-1002-1005, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CNPJ n.º 

09.512.542/0004-60, neste ato representada por seu Diretor abaixo assinado, doravante 

designada CORRETORA, e o cliente, devidamente qualificado na ficha cadastral, signatário 

do formulário de anuência preenchido para a contratação dos serviços abaixo indicados, 

doravante designado CLIENTE, 

 
tem justo e convencionado o contrato de intermediação para realização de operações nos 

mercados  administrados por Bolsa de Valores que se regerá pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 

 

1 DO OBJETO 
 

1.1 Este contrato tem por fim regular os direitos e obrigações das partes contratantes, 

relativamente a qualquer operação, isolada ou conjunta, efetuada nos mercados a 

vista e de liquidação futura de títulos e valores mobiliários ( mercados a termo, de 

opções,  a futuro  e assemelhados) pela CORRETORA por conta e ordem do 
CLIENTE. 

 

1.2. O CLIENTE autoriza a CORRETORA a realizar, por conta e ordem dele, operações 

nos mercados à vista e de liquidação futura de títulos e valores mobiliários, 

negociados na BM&FBOVESPA, e nos mercados de balcão, organizados ou não.  

 
1.3. A CORRETORA por sua vez executará, por conta e ordem do CLIENTE, as operações 

referentes aos mercados à vista e de liquidação futura, que compreendem aquelas 

relativas à negociação, nos sistemas da BM&FBOVESPA, de qualquer dos títulos, e 

valores mobiliários  nelas admitidos à negociação nos mercados à vista  e de 

liquidação futura. 
 

2 DAS REGRAS APLICÁVEIS 

 

2.1 Aplicam-se às operações objeto deste contrato, bem como aos direitos e obrigações 

delas decorrentes: 

 
a) As Regras e Parâmetros de Atuação da CORRETORA, observadas adicionalmente, 

as regras específicas das autoridades governamentais que possam afetar os 

termos nele contidos; 

b) as disposições legais e regulamentares pertinentes à matéria, especialmente 

aquelas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que de modo 
específico regulam as operações realizadas nos mercados à vista e de liquidação 

futura; 

c) as Normas e os procedimentos da BM&FBOVESPA, definidos em Estatuto Social, 

Regulamentos, Manuais e Ofícios Circulares, bem como as Informações e 

Especificações Técnicas por ela editadas; 

d) os Regulamentos e Procedimentos Operacionais da Companhia Brasileira de 
Liquidação e Custódia (CBLC), especialmente a parte referente à compensação e 

liquidação de operações realizadas nos mercados à vista e de liquidação futura; 

e) os usos e costumes adotados, praticados e aceitos no mercado de capitais 

brasileiro; e 
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f) demais estipulações expressamente previstas no formulário de anuência 
assinado pelo CLIENTE. 

 

2.2 O CLIENTE e a CORRETORA têm conhecimento que a BM&FBOVESPA, e a CBLC 

são entidades autorreguladoras do mercado de capitais brasileiro e  órgãos auxiliares 

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),  sendo, nessa qualidade responsáveis por 
regulamentar e fiscalizar  respectivamente as operações e as atividades de custódia, 

compensação e liquidação das operações realizadas pelas CORRETORAS nos 

mercados administrados pela BM&FBOVESPA, operações essas que são 

compensadas e liquidadas na CBLC. 

 

2.2.1. Observadas as disposições contidas no item 2.2, a BM&FBOVESPA e a 
CBLC poderão, visando a manter sistema adequado à realização de 

operações realizadas nos mercados à vista e de liquidação futura, alterar, 

mediante prévia comunicação à CORRETORA, as regras aplicáveis às 

operações nesses mercados, inclusive quanto à sua compensação e 

liquidação, o nível de margem de garantia requerido, sua composição, as 

formas de cálculo e as normas de movimentação de  valores, podendo 
tais alterações serem aplicadas às posições vigentes na data da 

alteração. 

 

2.2.2. Todas as alterações que vierem a ocorrer nas regulamentações mencionadas 

no item 2.1 aplicar-se-ão às ordens e operações objeto deste Contrato, 
cabendo à CORRETORA disponibilizar em seu site informações sobre as 

alterações ocorridas. 

 

3 DA EXECUÇÃO DE ORDENS 

 

3.1 A CORRETORA poderá recusar-se, a seu exclusivo critério, a receber ou executar, 
total ou parcialmente, ordens para a realização de operações nos mercados à vista e 

de liquidação futura a favor do CLIENTE, bem como poderá cancelar as ordens 

pendentes, especialmente se o CLIENTE estiver inadimplente em relação a qualquer 

de suas obrigações perante a CORRETORA. 

 
3.2 A CORRETORA fica obrigada, dentro dos prazos regulamentares previstos, a 

providenciar, junto à BM&FBOVESPA e à respectiva contraparte, a correção das 

operações executadas com erro ou omissões em relação às ordens recebidas do 

CLIENTE, sem ônus financeiro ou responsabilidade para este. 

 

4 DAS GARANTIAS 
 

4.1 O CLIENTE, antes de iniciar as suas atividades nos mercados de liquidação futura 

deverá, quando for o caso, efetuar o depósito das garantias junto à CORRETORA, de 

acordo com os regulamentos e procedimentos operacionais da CBLC, cujo objetivo é 

garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo CLIENTE nos mercados 
de liquidação futura. 

 

4.2. Observadas as disposições contidas no item 4.1, a CBLC, através do Agente de 

Compensação, e/ou a própria CORRETORA poderão também exigir garantias 

extras e adicionais que julgarem necessárias, observado qualquer valor e/ou 

prazo, inclusive para posições já registradas, ainda que em níveis mais restritos 
que os estipulados nas respectivas normas regulamentares vigentes, para fins 

de assegurar o integral e pontual adimplemento das obrigações que competirem 

ao CLIENTE, em razão das operações realizadas pela CORRETORA por conta e 

ordem dele. 
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4.3. O CLIENTE obriga-se a atender às solicitações que lhe forem feitas na forma ora 
prevista, inclusive no caso de reforço de garantia, dentro dos prazos que lhe forem 

indicados pela CORRETORA. Dado à volatilidade do mercado futuro, o que poderá 

exigir a apresentação de garantias adicionais em prazos inferiores a 24 (vinte e 

quatro) horas, o CLIENTE deverá se encontrar sempre disponível para contato pela 

CORRETORA. A CORRETORA buscará contatar o CLIENTE pelos números de 
telefone informados na ficha cadastral, daí a importância dos dados daquele 

documento se encontrarem sempre atualizados. A tentativa frustrada de contato com 

o CLIENTE será considerada, para todos os fins e efeitos, como recusa do CLIENTE à 

apresentação de garantias, levando aos efeitos da cláusula 4.8.. 

 

4.4. A CORRETORA poderá, para o cumprimento das obrigações assumidas pelo 
CLIENTE, dele exigir: 

 

a) a substituição dos títulos ou valores mobiliários entregues em garantia por  

outros, de livre escolha da CORRETORA; e  

b) a substituição da garantia prestada em moeda por títulos e valores 

mobiliários, de livre escolha da CORRETORA. 
 

4.5. O CLIENTE obriga-se a efetuar a substituição da garantia, na forma ora prevista e 

dentro dos prazos que forem fixados pela CORRETORA. 

 

4.6. O CLIENTE, com prévia e expressa anuência da CORRETORA, poderá substituir os 
títulos ou valores mobiliários entregues por ele à CORRETORA a título de garantia 

das obrigações assumidas nos mercados de liquidação futura. 

 

4.7. A CORRETORA, em hipótese alguma, estará obrigada a conceder a liberação da 

garantia, antes do integral cumprimento, pelo CLIENTE, das obrigações que lhe 

competirem. 
 

4.8. Em caso de inadimplência do CLIENTE, no cumprimento de qualquer das 

obrigações que lhe forem determinadas, nos prazos indicados pela 

CORRETORA, esta fica expressamente autorizada, independentemente de aviso 

prévio ou qualquer outra providência judicial ou extrajudicial, a: 
 

a) executar, reter e/ou efetuar transferências de importâncias em moeda que 

detiver, depositadas em garantia ou a qualquer título, pelo CLIENTE ou a seu 

favor; 

b) promover a venda, a preço de mercado, dos títulos,  valores mobiliários e ativos 

financeiros  entregues em garantia pelo CLIENTE, assim como quaisquer outros 
valores que detiver, depositados a qualquer título, a favor do CLIENTE, inclusive 

as próprias posições e os valores mobiliários objeto das operações realizadas nos 

mercados de liquidação futura; 

c) promover a compensação de quaisquer créditos do CLIENTE;  

d) efetuar a compra, a preço de mercado, dos títulos, valores mobiliários e ativos 
financeiros necessários à liquidação de operações realizadas por conta e ordem 

do CLIENTE; e  

e) proceder ao encerramento, no todo ou em parte, das posições registradas em 

nome do CLIENTE.  

 

4.9. O CLIENTE reconhece e concorda que, caso deixe de liquidar débitos 
decorrentes de operações realizadas nos mercados administrados pela 

BM&FBOVESPA, terá seu nome incluído no rol de comitentes inadimplentes, 

ficando impedido de operar enquanto não quitar seus débitos, nos termos da 

regulamentação editada pela BM&FBOVESPA. 

4.10. O CLIENTE somente será considerado adimplente mediante confirmação do 
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recebimento de recursos: i) pela CORRETORA; ii) pelo Agente de Compensação da 
CORRETORA; e iii) pela BM&FBOVESPA. Sem prejuízo do disposto na cláusula 4.8 

acima, as garantias do cliente poderão ser executadas i) pelo Agente de 

Compensação, caso este não receba da CORRETORA os valores para liquidação das 

operações realizadas pelo cliente; e ii) pela BM&FBOVESPA, caso esta não receba do 

Agente de Compensação os valores para liquidação das operações realizadas pelo 
cliente. 

 

4.11. Constitui obrigação do CLIENTE dispor de saldo suficiente na sua conta na 

CORRETORA para atender as obrigações financeiras estabelecidas neste Contrato. O 

CLIENTE, em caso de inobservância de qualquer das obrigações regulamentares ou 

daquelas previstas neste contrato  está sujeito ao pagamento de multas, sendo o 
responsável pelos ônus e despesas a que seu inadimplemento der causa ou que 

forem necessários para dar cumprimento às obrigações que lhe competiam. 

 

4.12. As notas de corretagem emitidas pela CORRETORA em nome do CLIENTE, somadas 

aos extratos de sua movimentação financeira, garantem a certeza e a liquidez dos 

valores devidos pelo CLIENTE, constituindo-se, em conjunto com este Contrato, em 
título executivo extrajudicial, para os fins do artigo 585, II, do Código de Processo 

Civil. 

 

5 DO DIREITO DE SUBSCRIÇÃO 

 
5.1. O exercício de direito de subscrição de  títulos, valores mobiliários e ativos 

financeiros somente será efetuado pela CORRETORA mediante prévia autorização do 

CLIENTE, por escrito, ou por qualquer outro meio, desde que seja possível evidenciar 

o seu recebimento, com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data fixada para o 

encerramento do prazo do exercício de direito e com depósito prévio dos recursos 

necessários. 
 

6 DOS LIMITES OPERACIONAIS 

 

6.1. A CORRETORA poderá impor limites operacionais para a realização de 

operações e/ou estabelecer mecanismos que visem a limitar riscos excessivos 
que poderão ser prejudiciais ao seu CLIENTE, em decorrência da variação 

brusca de cotação e condições excepcionais de mercado. 

 

7 DA ABERTURA DE CONTA E DAS TAXAS E RECURSOS FINANCEIROS 

 

7.1. A CORRETORA manterá em nome do CLIENTE, conta destinada à realização das 
operações nos mercados à vista e de liquidação futura, onde serão lançados os 

débitos e créditos relativos às operações por ele realizadas, as margens de garantia e 

seus resultados financeiros, quando depositados em dinheiro, bem como os 

lançamentos diários referentes ao ajuste diário. 

 
7.2. Nessa conta, poderão ser debitados ou creditados, também, os valores referentes a: 

 
a) taxa de registro e demais taxas regulamentares fixadas pela BM&FBOVESPA, e 

pela CBLC; 

b) corretagens; e 

c) despesas com a custódia de títulos e valores mobiliários;  

 

7.3. O CLIENTE compromete-se a efetuar o pagamento dos seguintes encargos incidentes 

sobre as operações, os quais serão igualmente debitados ou creditados na referida 
conta: 

a) taxa de corretagem; 
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b) taxa de registro de operações com títulos e valores mobiliários admitidos à 
negociação nos mercados  a vista e de liquidação futura; 

c) taxas de liquidação de operações; e 

d)   tributos relativos às operações realizadas pelo CLIENTE nos termos deste 

Contrato. 

 
7.4. Os recursos financeiros encaminhados pelo CLIENTE à CORRETORA somente serão 

considerados liberados para aplicação após a confirmação por parte da CORRETORA 

da efetiva disponibilidade dos mesmos. 

 

7.5. O CLIENTE autoriza os lançamentos a débito ou a crédito, dependendo de sua 

posição, a serem efetuados diariamente, referente ao ajuste diário de sua posição em 
relação ao dia anterior de negociação. Este débito ou crédito será efetuado de acordo 

com os prazos estabelecidos nas normas e regulamentos expedidos pela 

BM&FBOVESPA e pela CBLC.  

 

8 TERMO DE AUTORIZAÇÃO - BANCO DE TÍTULOS CBLC 

 
8.1 A CORRETORA, na qualidade de intermediária, fica autorizada pelo CLIENTE a 

representá-lo em operações no Banco de Títulos da CBLC, na forma do Regulamento 

de Operações e dos Procedimentos Operacionais da CBLC (em conjunto 

denominados “Regulamentos”), seja na posição doadora, seja na posição tomadora. 

 
8.2 Quando o CLIENTE estiver atuando na posição tomadora de títulos, deverá 

apresentar as garantias exigidas pela CBLC, nos termos do Regulamento, bem como 

aquelas que possam ser exigidas pela CORRETORA, a seu critério, e a qualquer 

tempo, as quais poderão, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, 

serem executadas caso o CLIENTE deixe de atender qualquer obrigação decorrente 

da operação. 
 

8.3 O CLIENTE compromete-se a liquidar as operações de empréstimo de títulos, 

mediante a entrega de títulos da mesma espécie, emissor e classe, ajustados aos 

proventos relativos aos mesmos no caso de ações, na forma prevista no Regulamento 

e a pagar a taxa de remuneração do empréstimo previamente pactuada em cada 
operação. Caso não seja possível proceder à entrega dos títulos tomados em 

empréstimo em razão da indisponibilidade destes no mercado, poderá a CBLC 

determinar a liquidação financeira da operação, conforme o disposto no Capítulo VI, 

item 6 dos seus Procedimentos Operacionais. 

 

8.4 A CORRETORA ficará isenta de qualquer responsabilidade no caso de subscrição não 
realizada no curso da operação de empréstimo se, avisado previamente, o CLIENTE 

não colocar à disposição os recursos necessários dentro do prazo estabelecido. 

 

8.5 A presente autorização vigorará enquanto perdurar este Contrato, respondendo as 

Partes por suas obrigações até a liquidação das operações em aberto.  
 

8.6 O CLIENTE declara estar ciente do teor dos Regulamentos, os quais estão disponíveis 

no site www.cblc.com.br, e que são partes integrantes deste Contrato para todos os 

efeitos legais, a eles aderindo integralmente, visto que, notadamente, o Capítulo VI 

dos Procedimentos Operacionais será aplicável a todas as operações de empréstimo 

de títulos que venham a ser contatadas em meu nome. 
8.7 O CLIENTE declara, ainda, ter ciência do “Termo de Adesão ao Banco de Títulos 

CBLC” subscrito pela CORRETORA, cujas condições contratuais serão aplicáveis, no 

que couber, ao CLIENTE signatário do presente.  

 

8.8 O CLIENTE declara, ainda, ter ciência do “Termo de Adesão ao Banco de Títulos 
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CBLC” subscrito pela CORRETORA, cujas condições contratuais serão aplicáveis, no 
que couber, ao CLIENTE signatário do presente.  

 

9 TESOURO DIRETO 

 

9.1 Por meio da assinatura do presente Contrato, o CLIENTE expressamente e sem 
quaisquer ressalvas adere ao Contrato Padrão de Prestação de Serviços e de 

Administração de Contas de Custódia de Títulos Públicos, os quais serão prestados 

pela CORRETORA nos termos do mencionado Contrato Padrão, cujo inteiro teor 

encontra-se disponível no site: 
           http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/mercados/download/Tesouro-Direto-Regulamento.pdf 

9.2 A compra ou venda dos títulos poderão ser realizadas através do link 

https://seguro.cblc.com.br/tesourodireto/, sendo os preços de compra ou venda 
debitados e creditados, respectivamente, da conta do CLIENTE na CORRETORA. 

9.3 A remuneração devida à CORRETORA pela prestação dos serviços de administração 

de conta de custódia de títulos públicos é de 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por 

cento ao ano). 

 

10 DAS NORMAS PERTINENTES ÀS OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS ATRAVÉS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ROTEAMENTO DE 

ORDENS 

 

10.1 A CORRETORA disponibiliza ao CLIENTE a possibilidade de transmitir ordens pelos 

sistemas eletrônicos de roteamento de ordens (“sistemas eletrônicos”) 
disponibilizados pela CORRETORA. 

 

10.2 Para acesso e colocação de ordens através dos sistemas eletrônicos, o CLIENTE 

utilizará senha e assinatura eletrônica. 

 

10.3 A criação e o cadastramento da assinatura eletrônica serão realizados pelo próprio 
CLIENTE no momento da primeira operação que realizar através do sistema. 

 

10.4 A senha será entregue no endereço eletrônico (e-mail) informado pelo CLIENTE, 

devendo o CLIENTE alterá-la no primeiro acesso. 

 
10.5 O CLIENTE deverá manter em absoluto sigilo a senha e a assinatura eletrônica, 

responsabilizando-se pela sua cessão a terceiros. 

 

10.6 A utilização da senha de acesso e da assinatura eletrônica será considerada, para 

todos os fins e efeitos, como manifestação expressa de vontade do CLIENTE em obter 

as informações, praticar os atos e efetuar as operações solicitadas, sendo reputadas, 
portanto, como sua assinatura de próprio punho. 

 

10.7  A CORRETORA reserva-se o direito de bloquear o acesso do CLIENTE ao sistema 

eletrônico caso verifique seu uso indevido pelo CLIENTE, em especial em violação às 

regras de limite e de risco da CORRETORA. 
 

10.8 Toda e qualquer movimentação de recursos que envolvam a transferência de valores 

da conta-corrente de depósito/investimento do CLIENTE na CORRETORA para a 

conta-corrente ou de investimento do CLIENTE em instituição bancária (“Resgate”) 

deverá ser solicitada, em campo próprio no sistema eletrônico, pelo próprio CLIENTE, 

devendo o CLIENTE validar a solicitação mediante aposição de assinatura eletrônica.  
10.9 Na eventualidade de ocorrer impossibilidade do CLIENTE acessar o sistema 

eletrônico por problemas de ordem técnica da própria CORRETORA e/ou das Bolsas, 

o CLIENTE poderá efetuar suas solicitações diretamente à mesa de operações da 

CORRETORA. A solicitação de Resgate por sistema eletrônico ou pela mesa de 
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operações deverá ser realizada até as 15h00 (quinze horas) para que a transferência 
dos recursos ocorra no mesmo dia. 

 

10.10 Sem prejuízo das demais disposições contidas neste Contrato, aplicam-se às 

operações realizadas por sistema eletrônico, bem como aos direitos e obrigações dela 

decorrentes as disposições legais e regulamentares pertinente à matéria, 
especialmente as da CVM, que, de modo específico, regularem o assunto, e o 

regulamento de operações das Bolsas e dos sistemas de negociação das Bolsas em 

vigor, além dos outros normativos sobre a matéria. 

 

11   DO ACESSO ATRAVÉS DE DIRECT MARKET ACCESS (DMA) 

 
11.1 A CORRETORA disponibilizará ao CLIENTE o sistema de acesso direto ao ambiente 

eletrônico de negociação na(s) Bolsa(s), o Acesso Direto ao Mercado (“DMA”), através 

do qual a CORRETORA, por meio de solução tecnológica específica, oferece a um ou 

mais de seus clientes a possibilidade de: (a) visualizar, em tempo real, o livro de 

ofertas do sistema eletrônico de negociação; e (b) enviar ordens de compra e de 

venda, de forma eletrônica, que, enquadrando-se aos limites e aos demais 
parâmetros estabelecidos pela CORRETORA e/ou pelas Bolsas, serão 

automaticamente transformadas em ofertas no livro do sistema eletrônico de 

negociação. 

 

11.2 O CLIENTE desde já concorda que a CORRETORA exerça, no que tange às atividades 
e operações realizadas pelo CLIENTE por meio do sistema DMA, os mesmos tipos de 

controle que exerce sobre os modelos de acesso indireto ao mercado, incluindo, mas 

não se limitando a medidas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, 

operações fraudulentas e manipulação de mercado. Como forma de viabilizar tais 

controles, o CLIENTE desde já autoriza a CORRETORA a acompanhar sua atuação e 

verificar a regularidade e adequação das suas atividades e operações, e se 
compromete desde já a prontamente fornecer  quaisquer esclarecimentos solicitados 

pela CORRETORA. O CLIENTE compromete-se ainda a prontamente atender a todas 

as comunicações e solicitações de ajuste de conduta formuladas pela CORRETORA. 

 

11.3 A CORRETORA estabelecerá os limites operacionais e de risco que entender 
adequados ao CLIENTE, conforme as regras e procedimentos estabelecidos pela(s) 

Bolsa(s) e as melhores práticas de administração de riscos. O CLIENTE desde já 

concorda em atuar estritamente em conformidade com tais limites e autoriza a 

CORRETORA a suspender ou cancelar a execução de quaisquer ordens e instruções 

emitidas em desacordo com tais limites. 

 
11.4 Com o objetivo de garantir a integridade de seus sistemas e dos sistemas da(s) 

Bolsa(s), além de permitir a adoção de medidas de ordem prudencial, a CORRETORA 

reserva-se o direito de: 

 

a) Suspender o acesso do CLIENTE, a qualquer momento, sem aviso prévio, por 
motivos de ordem prudencial ou para garantir a integridade de seus sistemas e 

dos sistemas da BM&FBOVESPA; 

b) Suspender o acesso do CLIENTE em decorrência da suspensão do acesso de 

outro cliente, caso utilizem eles a mesma sessão de comunicação FIX (Financial 

Information Exchange); 

c) Estabelecer critérios e procedimentos próprios de administração de riscos e de, 
com base em tais critérios, alterar os limites estabelecidos para o CLIENTE, a 

qualquer momento; 

d) Alterar ou cancelar as ordens enviadas pelo CLIENTE, sem comunicação prévia a 

este. 
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11.5 O CLIENTE, por este ato, isenta a CORRETORA de qualquer responsabilidade por 
prejuízos sofridos e/ou custos incorridos em decorrência do exercício, pela 

CORRETORA, de quaisquer dos seus direitos e prerrogativas estabelecidos nas 

cláusulas acima. 

 

12   DOS DIREITOS AUTORAIS 
 

12.1 As marcas contidas no site e no sistema eletrônico são de titularidade da 

CORRETORA. Os direitos de propriedade intelectual dos mesmos, seus conteúdos, 

aplicativos e sistemas pertencem à CORRETORA, salvo indicação expressa em 

sentido contrário. 
 

13   DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS 

 

13.1 O CLIENTE reconhece que o acesso aos sistemas de negociação envolve a utilização 

de energia elétrica e de sistemas operacionais, aplicativos e componentes de 

hardware e software, tais como serviços de telecomunicações, provedores de internet 

e de acesso e outros sinais dentro dos sistemas, podendo a falha de um ocasionar a 
inoperância de todo o sistema, sendo inviável identificar a causa de eventuais 

problemas, falhas, erros, defeitos, interrupções ou impossibilidade de acesso aos 

sistemas de negociação. 

 

13.2 A CORRETORA não se responsabilizará, civil e criminalmente, por perdas e danos, 
lucros cessantes, provenientes direta ou indiretamente, de quaisquer problemas, 

falhas, erros, defeitos, interrupções ou impossibilidade de acesso aos sistemas de 

negociação, seus periféricos, informações de entrada e saída de seus sistemas e 

outras que porventura forem apuradas, salvo se comprovado dolo da CORRETORA. 

 

13.3 As PARTES, neste ato, expressamente reconhecem as limitações e exclusões 
previstas nesta cláusula treze têm direta relação com todos os riscos assumidos pela 

CORRETORA e os valores por ela cobrados em razão do presente contrato. 

 

13.4 A CORRETORA não poderá, ainda, ser responsabilizada por prejuízos sofridos pelo 

CLIENTE e que sejam decorrentes de: 
 

a) variações de preços inerentes às operações realizadas nas Bolsas e nos mercados 

de balcão organizado ou não; 

b) atos culposos ou dolosos praticados por terceiros; 

c) interrupção do serviço da CORRETORA devido à: 

 I. ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos da lei civil em vigor; 
 II. variação brusca de preços; 

 III. ausência ou baixa de liquidez no mercado; 

 

14 DO PRAZO E DA RESCISÃO 

 
14.1 O presente Contrato é celebrado por prazo indeterminado e obriga os seus 

sucessores e/ou herdeiros, podendo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

ser denunciado por escrito por qualquer das partes, mediante carta protocolada ou 

notificação via cartório. Após o prazo de 30 (trinta) dias, considerar-se-á rescindido o 

contrato, cessando o direito do CLIENTE de utilizar os serviços da CORRETORA, 

permanecendo obrigado a quitação dos valores envolvidos, inclusive aqueles relativos 
às operações realizadas pela CORRETORA por conta e ordem do CLIENTE, e ainda 

aos previstos na Cláusula 7.3. 

 

14.2 Constituirá motivo de rescisão imediata, o descumprimento de quaisquer das 

disposições contidas nas cláusulas deste Contrato ou das Regras e Parâmetros de 
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Atuação da CORRETORA, hipótese em que as operações deverão ser liquidadas por 
ele, no prazo indicado em comunicação por carta protocolada ou por notificação via 

cartório. 

 

15 DAS RESPONSABILIDADES 

 
15.1 A CORRETORA não pode ser responsabilizada por prejuízos sofridos pelo CLIENTE e 

que sejam decorrentes de: 

 

a) variações de preços inerentes às operações de bolsa e do mercado de balcão 

organizado;  

b) atos culposos ou dolosos praticados por terceiros; 
c) investimentos  realizados com base em  informações incorretas, disponibilizadas 

pelo CLIENTE à CORRETORA; 

d) interrupção do serviço da CORRETORA devido a: 

 

(i) ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos da lei civil em 

vigor;  
(ii) variação brusca de preços; e 

(iii) baixa de liquidez no mercado. 

 
16 O CLIENTE declara que: 

 
a) tem conhecimento das regras aplicáveis às operações de bolsa e do mercado de 

balcão organizado,  especialmente àquelas aplicáveis aos mercados a vista e de 

liquidação futura; 

b) tem pleno conhecimento de que os investimentos realizados nos mercados a 

vista e de liquidação futura administrados por bolsas de valores e entidades do 

mercado de balcão organizado,  são caracterizados por serem de risco.  
c) Quaisquer prejuízos sofridos pelo CLIENTE em decorrência de suas decisões de 

comprar, vender ou manter títulos, valores mobiliários e ativos financeiros são 

de sua inteira responsabilidade. 

 

17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
17.1 Para as operações realizadas até o término de vigência deste Contrato, continuarão 

prevalecendo todas as cláusulas e condições do mesmo. 

17.2 A tolerância por parte da CORRETORA com relação a qualquer das obrigações 

assumidas pelo CLIENTE em decorrência deste Contrato não implicará em novação 

ou renúncia de seus direitos. 
17.3 O CLIENTE é o responsável perante a CORRETORA pelas informações que prestar. 

17.4 As partes não poderão ceder ou transferir os direitos e obrigações previstos neste 

contrato para terceiros sem a prévia anuência da outra parte. 

17.5 Todos os diálogos mantidos entre o CLIENTE e a CORRETORA e seus prepostos 

(inclusive agentes autônomos de investimento), por meio de conversas telefônicas, e-

mails, mensagens instantâneas e assemelhados serão gravados e mantidos 
arquivados pelo período de 05 (cinco) anos, ou por prazo superior, em caso de 

processo administrativo, quando determinado pela CVM, pela BM&FBOVESPA ou 

pela BSM, e os arquivos poderão ser utilizados como prova no esclarecimento de 

questões relacionadas à sua conta e suas operações. 

17.6 No que se refere ao relacionamento entre o CLIENTE e os prepostos, inclusive os 
agentes autônomos de investimentos vinculados à CORRETORA: 

 

a) O CLIENTE não deve entregar ou receber qualquer numerário, título ou valor 

mobiliário ou outro Ativo a prepostos, inclusive agentes autônomo de 

investimentos, vinculados à CORRETORA; 
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b) O CLIENTE não deve realizar pagamentos a prepostos, inclusive agentes 
autônomo de investimentos vinculados à CORRETORA, pela prestação de 

quaisquer serviços; 

c) O preposto ou o agente autônomo de investimentos não pode ser o procurador 

ou representante do CLIENTE perante a CORRETORA, para qualquer fim; 

d) O CLIENTE não deve contratar com o preposto, inclusive o agente autônomo de 
investimentos vinculado à CORRETORA, ainda que a título gratuito, serviços de 

administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de 

valores mobiliários; e 

e) O CLIENTE não deve entregar senhas ou assinaturas eletrônicas a prepostos da 

CORRETORA, inclusive agentes autônomos de investimentos a ele vinculados. 

 
17.7 O CLIENTE declara que: 

 

a) que recebeu as Regras e Parâmetros de Atuação da CORRETORA, que leu e 

concordou plenamente com o seu teor; 

b) que autoriza a CORRETORA a gravar suas conversas telefônicas, e-mails e  

mensagens eletrônicas com os colaboradores e prepostos da CORRETORA para o 
fim de dirimir controvérsia envolvendo à transmissão, execução, garantias, 

liquidação e outros aspectos inerentes às ordens de compra e venda de títulos e 

valores mobiliários; 

c) que tem conhecimento do disposto  nas Instruções CVM nºs  301/99 e 505/11, 

que leu e está plenamente ciente do que nelas está contido; 
d) que tem conhecimento do disposto nos Regulamentos de Operações dos 

mercados à vista e de liquidação futura da BM&FBOVESPA, das Informações e 

Especificações Técnicas destes mercados editadas pela BM&FBOVESPA, bem 

como os Regulamentos e Procedimentos Operacionais da CBLC e da CVM; e  

e) que assume a responsabilidade civil e criminal pelas informações prestadas à 

CORRETORA. 
 

18 DO FORO 

 

18.1 As partes elegem o foro da Comarca da cidade de São Paulo para dirimir as eventuais 

controvérsias originárias do presente Contrato, com a renúncia de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

Este Contrato encontra-se registrado no Oficial de Registro de Títulos e Documentos 

Comarca de Barueri - SP, sob o nº 690.104. 
 

CODEPE CORRETORA DE VALORES S/A 

 

Central de Atendimento : 11 2608 0999 

 
Ouvidoria : 0800 282 9900 


