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TERMO DE DECLARAÇÕES E COMPROMISSOS 

Pelo presente instrumento particular, a instituição a seguir indicada: 

Razão Social: 

Endereço:  

Cidade/Estado:  

CNPJ nº:  

Representado neste ato por: 

Nº da Identidade:  

CPF nº:  

Objetivando atuar, como participante, junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – 
Segmento UTVM, inscrita no CNPJ nº 09.346.601/0001-25, a seguir denominada 
simplesmente B3, pelo presente Termo, na forma da Lei, assina e: 

1 - DECLARA: 

1.1  Concordar com as regras estabelecidas pela B3 em Regulamento, Código de 
Conduta, Manual de Normas, Comunicados, Cartas-Circulares e Manual de 
Operações; 

1.2 Estar ciente de que a obtenção de credenciamento no Sistema de Registro somente 
dará acesso aos Módulos compatíveis com a sua natureza econômica e implicará no 
seu automático credenciamento nos Módulos do Sistema de Compensação e 
Liquidação e do Sistema de Custódia Eletrônica; 

1.3 Estar ciente que todos os custos inerentes à abertura e manutenção da conta B3 
encontram-se discriminados na Tabela de Preços; 

1.4 Estar ciente de que os tipos de contas, dentre aqueles disponibilizados pela B3, das 
quais poderá ser titular, subordinam-se à sua natureza econômica. 

2 – ASSUME os seguintes compromissos: 

2.1 – Cumprir e fazer cumprir, no que couber, por seus administradores, empregados, 
prepostos e/ou prestadores de serviços, as regras estabelecidas em Regulamento, assim 
como em Manual de Normas e de Operações pertinentes; 
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2.2 – Cumprir, e fazer cumprir, por seus administradores, empregados, prepostos e/ou 
prestadores de serviços os compromissos e obrigações constantes deste Termo; 
 
2.3 – Comunicar, formal e imediatamente à B3, a ocorrência de qualquer impedimento à 
sua atuação, observada a legislação e a regulamentação em vigor;  
 
2.4 – Manter atualizado os seus dados cadastrais e demais documentos entregues à B3. 

3 – INDICA o/a  

 

como sendo a Instituição contratada para prestar os serviços de digitação/consulta para 
instituição aqui tratada. 

4 – AUTORIZA a B3 a proceder à abertura de conta individualizada, após atendimento de 
todos os procedimentos determinados pela mesma.  

Sendo expressão da verdade, subscreve. 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

 Instituição Prestadora do Serviço de Digitação: 

Temos ciência e manifestamos nossa concordância para que atuemos como administrador 
de custódia/digitador, tendo conhecimento das obrigações definidas no Regulamento e nos 
Manuais de Normas da B3, aos quais aderimos sem ressalvas.    

 

___________________________________________ 
 

 

Observações: 

Define como assinaturas autorizadas as que constam dos Cartões de Autógrafos em poder 
da B3. 
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Assinatura da instituição acima qualificada pelos representantes legais - Firma Reconhecida

Instituição prestadora do serviço de digitação - assinaturas autorizadas
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