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INSTRUMENTO DE ADESÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS INTERMEDIAÇÃO, CUSTÓDIA E OUTRAS AVENÇAS

Por meio deste instrumento, declaro que: 

1. Li, compreendi e estou plenamente de acordo com todas as cláusulas e 

condições do Contrato de Prestação de Serviços de Intermediação, Custódia 

e Outras Avenças (“Contrato de Intermediação e Custódia”), 

devidamente registrado no 4º Ofício do Registro de Títulos e Documentos da 

Cidade do Rio de Janeiro sob n° 1034745, que também encontra-se 

disponível no site www.ativainvestimentos.com.br, e do qual este 

instrumento é parte integrante e indissociável.

2. Tenho ciência de que o Contrato de Intermediação e Custódia engloba a 

possibilidade de realizar operações em diferentes mercados e com os 

diversos produtos nele especificados, sendo-me facultada a efetiva utilização 

do mesmo, quando convier.

3. Preenchi a ficha cadastral e reitero as declarações por mim feitas no referido 

instrumento.

4. Li, compreendi e estou plenamente de acordo com os termos das Regras e 

Parâmetros de Atuação da ATIVA perante a B3, que se encontram 

disponíveis no site www.ativainvestimentos.com.br.

5. Declaro que estou ciente dos riscos envolvendo investimentos no mercado de 

títulos e valores mobiliários, inclusive da possibilidade de decréscimo em meu 

patrimônio, e até mesmo da perda total do investimento além de 

quantias adicionais, principalmente no que concerne ao mercado de opções, a 

termo e mercado futuro em decorrência do risco elevado inerente a este tipo 

de investimento.

http://www.ativainvestimentos.com.br/
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6. Declaro que reconheço a validade e integridade das ordens transmitidas por

escrito ou verbalmente, bem como a validade da assinatura eletrônica como se

manuscrita fosse, aceitando plenamente todos os efeitos decorrentes;

ademais de responsabilizar-me, integralmente, pelo uso próprio, ou de

terceiros em minha representação, da assinatura eletrônica.

7. Declaro estar ciente de que a ATIVA e a B3 poderão, em conjunto ou

separadamente, a qualquer tempo e a exclusivo critério das mesmas, exigir

a prestação de garantias que julgarem necessárias, sejam estas originais,

adicionais ou de reforço, em qualquer valor e prazo, ainda que em níveis

mais exigentes que os estipulados nas normas regulamentares vigentes, para

assegurar o integral e pontual cumprimento das obrigações a elas pertinentes.

8. Comprometo-me a prestar, dentro dos prazos indicados, as devidas

garantias que forem solicitadas pela ATIVA e/ou pela B3, inclusive no

caso de reforço de garantia.

9. Declaro estar ciente e autorizo a ATIVA, no caso de inadimplemento no

cumprimento das obrigações a mim determinadas, dentro dos prazos

indicados pela ATIVA, independentemente de aviso prévio ou qualquer outra

providência judicial ou extrajudicial, a:

a. Executar, reter e/ou efetuar transferências de importâncias em moeda

corrente que detiver, depositadas em garantia ou a qualquer título em

meu favor;

b. Promover a venda, a preço de mercado, dos títulos, valores mobiliários e

ativos financeiros entregues por mim em garantia, assim como

quaisquer outros valores e ativos que detiver depositados a qualquer

título em meu favor, inclusive as próprias posições e os valores

mobiliários objeto das operações realizadas;

c. Promover a compensação dos meus créditos;
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Cliente 

CPF 

d. Requerer à B3 a execução das garantias existentes em meu nome.

e. Liquidar antecipadamente e/ou encerrar contratos a prazo, bem como

vender, a preços de mercado, quaisquer títulos, valores mobiliários,

mercadorias e outros bens e ativos financeiros de minha titularidade

que se encontrem sob a custódia da ATIVA, necessários à quitação

plena ou parcial dos débitos existentes, inclusive aqueles objeto das

operações inadimplidas, aplicando o produto da venda na quitação do

saldo devedor.

f. Efetuar a compra, a preço de mercado, dos títulos, contratos, valores

mobiliários e ativos financeiros necessários à liquidação de operações

realizadas por minha conta e ordem;

g. Proceder ao encerramento, no todo ou em parte, das posições

registradas em meu nome.

10. Declaro, expressamente, concordar com a eleição do Foro da Comarca da

Capital do Rio de Janeiro para dirimir qualquer controvérsia oriunda do 

Contrato.

Local 

Data  de  de 

Este documento foi elaborado pela ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CTCV 

É proibida a reprodução total ou parcial deste documento, de qualquer forma ou por qualquer meio.

 




