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Termo Nº 

      

Data 

         

Identificação do Assessor 

           

Código do Cliente 

           

TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO EM OPERAÇÕES NO BANCO DE 

TÍTULOS CBLC E TOMADA DE BTC (ALUGUEL/EMPRÉSTIMO DE AÇÕES) E LIQUIDAÇÃO NAS 

HIPÓTESES DE VENDA A DESCOBERTO 
 

I. Cliente – Pessoa Física  

Nome:            

CPF:            

Demais informações de qualificação, conforme Ficha Cadastral assinada 

 

O CLIENTE acima qualificado, por meio do presente Termo de Ciência e Autorização para Representação em 

Operações no Banco de Títulos CBLC e Tomada de BTC (Aluguel/Empréstimo de Ações) e Liquidação nas Hipóteses 

de Venda a Descoberto, DECLARA, para todos os fins de direito, que tem CIÊNCIA de que: 

I) a GUIDE INVESTIMENTOS poderá permitir que o CLIENTE realize operações de venda a descoberto, assim 

entendidas como operações de venda de ativos, sem que estes componham a carteira de investimentos 

mantida pelo CLIENTE junto à GUIDE INVESTIMENTOS (“Operações”); 

II) a efetivação dessas Operações, sem a tomada do respectivo BTC do ativo vendido a descoberto, pode 

acarretar em chamadas de margem de garantia, pela B3, e fazer com que a conta do CLIENTE fique negativa 

junto à GUIDE INVESTIMENTOS, e, consequentemente, tornar o CLIENTE inadimplente;  

III) a efetivação dessas Operações, sem a tomada do BTC, e sem a entrega do respectivo ativo vendido a 

descoberto, acarretará no empréstimo compulsório de ativos via BTC, pela pela própria B3, com o pagamento 

de uma taxa e multa, e; 

IV) tem pleno conhecimento dos riscos envolvidos nas operações acima descritas, bem como da possibilidade 

de redução de patrimônio ou até mesmo perda total dos investimentos e/ou necessidade de aportes 

adicionais. 

V) as ordens do CLIENTE, autorizando operações de empréstimo na qualidade de tomador ou doador de ações 

deverão ser feitas verbalmente ou por escrito e conterão no mínimo a identificação do emissor, da 

quantidade, espécie e classe dos títulos, o prazo de vigência do contrato em uma das modalidades previstas 

no item 2, Capítulo VI dos Procedimentos Operacionais e, se o caso, a taxa de remuneração pactuada. 

VI) 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 INTERMEDIÁRIA a 

seu critério e a qualquer tempo as quais poderão, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, 

ser executadas caso o CLIENTE deixe de atender qualquer obrigação decorrente de sua operação. 

VII) 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 
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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 Procedimentos Operacionais. 

VIII) a INTERMEDIÁRIA ficará isenta de qualquer responsabilidade no caso de subscrição não realizada no curso 

da operação de empréstimo, se, avisado por escrito, o CLIENTE, não lhe colocar à disposição os recursos 

necessários dentro do prazo estabelecido. 

IX) o CLIENTE declara estar ciente do conteúdo dos Regulamentos, os quais estão disponíveis no site 

www.cblc.com.br, e que é parte integrante deste instrumento 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 empréstimos de títulos que venham a ser contratadas em seu nome. 

X) o CLIENTE declara, ainda, ter recebido cópia do "Termo de Adesão ao Banco de Títulos CBLC" subscrito pela 

CBLC e pela INTERMEDIÁRIA, cujas condições contratuais serão aplicáveis, no que couber, ao CLIENTE 

signatário do presente.  

XI) a INTERMEDIÁRIA poderá, ainda, pactuar com o CLIENTE signatário da presente, a taxa que julgar 

conveniente para a intermediação das operações. 

XII) o CLIENTE, neste ato, concorda que as comunicações relativas à realização e ao encerramento de operações 

de empréstimo de valores mobiliários sejam feitas por meio eletrônico, no endereço indicado no preâmbulo, 

devendo para tanto manifestar essa concordância no Canal Eletrônico do Investidor (CEI/CBLC), disponível 

em www.cblc.com.br. Eventual alteração na forma de realização das referidas comunicações poderá ser 

realizada pelo CLIENTE por meio do CEI/CBLC. 

XIII) o CLIENTE se compromete a comunicar imediatamente à BM&FBOVESPA, por meio do CEI/CBLC, eventual 

alteração no endereço eletrônico acima informado. A BM&FBOVESPA não poderá ser responsabilizada na 

hipótese de envio de comunicações para endereço eletrônico desatualizado ou desativado ou que se 

encontre em qualquer situação que impossibilite o acesso da comunicação pelo CLIENTE. 

 

Considerando o acima exposto, o CLIENTE AUTORIZA a GUIDE INVESTIMENTOS, a qualquer momento, e, independente 

de aviso prévio, a: 

I) realizar automaticamente operações de empréstimo de ativos via BTC, em nome e por conta do CLIENTE, 

sem necessidade de qualquer autorização prévia ou comunicação posterior, caso o CLIENTE efetive operação 

de venda a descoberto; 

II)  exigir garantias adicionais para cobertura de margem, bem como liquidar compulsoriamente as posições do 

CLIENTE para honrar suas obrigações, quando ultrapassarem o limite operacional e/ou limite de alavancagem 

estabelecidos pela área de risco operacinal da GUIDE INVESTIMENTOS; 

III) estabelecer mecanismos que visem limitar riscos excessivos que poderão ser prejudiciais, em decorrência da 

variação brusca de cotação e condições excepcionais de mercado e; 

IV) efetuar a venda, a preço de mercado, de todo e qualquer ativo custodiado na GUIDE INVESTIMENTOS, 

inclusive ativos utilizados para efeito de limite operacional, ainda que eles não constituam garantias junto à 

B3, na hipótese de inadimplemento ou descumprimento de qualquer obrigação assumida perante a GUIDE 

INVESTIMENTOS ou perante a B3. 

V) a autorização de que trata este Instrumento vigorará por prazo indeterminado, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser rescindida por manifestação de qualquer uma das partes, desde que haja aviso por 
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escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias, respondendo as partes por suas obrigações até a 

liquidação das operações em aberto. 

VI) o CLIENTE concorda, para todos os fins de direito, com todos os termos e condições desta Autorização, 

mediante adesão ao presente instrumento. 

 

O CLIENTE declara plena ciência de que a efetivação automática de empréstimo de ativos via BTC, nos termos acima, 
não caracteriza uma obrigação, mas uma faculdade da GUIDE INVESTIMENTOS, ficando a critério desta a sua realização.  
 
O CLIENTE declara plena ciência de que eventuais interrupções nos sistemas de comunicação, problemas oriundos de 
falhas e/ou intervenções de qualquer prestador de serviços de comunicações ou de outra natureza, e, ainda, falhas na 
disponibilidade e acesso ao sistema de operações ou na rede da GUIDE INVESTIMENTOS, poderão afetar os 
procedimentos previstos neste Termo e no Anexo, isentando a GUIDE INVESTIMENTOS de toda e qualquer 
responsabilidade.  
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____________________________________________ 

Assinatura do cliente, qualificado no quadro 

 


