
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES 

OPERAÇÃO CONTA MARGEM 

 

 

O presente instrumento, doravante denominado de “CONTRATO”, define as 

condições e relações entre a MERCANTIL DO BRASIL MB CORRETORA DE 

VALORES S.A. - CÁMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede 

na Rua Rio de Janeiro 657, 17º andar, Centro, cidade de Belo Horizonte e 

Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 16.683.062/0001-85, (“MB 

CORRETORA”) e o cliente devidamente cadastrado junto à MB CORRETORA, 

doravante designado(a) simplesmente “FINANCIADO”, disciplinando a adesão 

deste ao “Serviço de Financiamento para a Compra de Ações com Penhor 

das Garantias - Conta Margem”, nos termos da Instrução nº 51/1986 da 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM e demais dispositivos aplicáveis à 

espécie. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a abertura de Conta Corrente 

Especial (“Conta Margem”) em nome do FINANCIADO na MB CORRETORA, 

para a concessão de crédito especial, pela MB CORRETORA ao 

FINANCIADO, no valor equivalente a até 100% (cem por cento) de sua carteira 

de valores mobiliários custodiados junto à MB CORRETORA, observados os 

termos da legislação supra citada, o qual deverá ser liquidado, com os 

acréscimos previstos neste instrumento, até a data limite de sua vigência, salvo 

se antes não for denunciado pela MB CORRETORA, momento em que o 

débito deverá ser liquidado de acordo com as condições previstas neste 

instrumento. 

1.1.1. Em nenhuma hipótese o valor do financiamento poderá ultrapassar o 

percentual estabelecido no caput.  

1.2. O FINANCIADO se obriga a restituir à MB CORRETORA o Crédito que lhe 

é concedido pelo presente Contrato, acrescido dos encargos, tributos e juros, 

calculados na forma e taxas estabelecidos na Cláusula 7 abaixo. 

1.2.1. O FINANCIADO deverá arcar com os impostos, taxas e outros tributos 

incidentes sobre o financiamento objeto do presente Contrato, principalmente o 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos 

ou Valores Mobiliários (“IOF”) incidente sobre a operação de “conta margem”, 

tributos estes que serão considerados como encargos e deverão ser restituídos 

para a MB CORRETORA na data de liquidação da operação, conforme 

previsto na Cláusula 8 abaixo. 

 



2. CODIÇÕES DE ADESÃO 

 

2.1. Estão aptos a aderir ao CONTRATO todos os clientes que (i) são 

correntistas do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. ; (ii) possuem cadastro 

junto à MB CORRETORA tendo assinado o instrumento denominado Termo de 

Adesão; (iii) tenham celebrado o “CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE 

OPERAÇÕES NOS MERCADOS ADMINISTRADOS POR BOLSA DE 

VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS; POR ENTIDADE DO BALCÃO 

ORGANIZADO E POR CÂMARAS DE REGISTRO, COMPENSAÇÃO E 

LIQUIDAÇÃO” (“CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO”), em pleno vigor e (iv) 

tenham autorizado a consulta de suas informações constantes no “Sistema de 

Informações de Crédito” (SCR), do Banco Central do Brasil, conforme disposto 

na Cláusula 5 abaixo. 

2.2. Ficam excluídos da condição de FINANCIADOS aqueles enquadrados nas 

hipóteses elencadas no art. 1º, parágrafo único, alíneas de “a” a “f” da Instrução 

nº 51/1986 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

 

3. DA AQUISIÇÃO DE AÇÕES E FINANCIAMENTO 

 

3.1. As operações de que tratam este CONTRATO somente poderão ser 

realizadas através da MB CORRETORA. 

3.1.1. Não haverá repasse das operações realizadas de acordo com este 

CONTRATO. 

3.2. A MB CORRETORA está autorizada a aceitar ordens, única e 

exclusivamente, do FINANCIADO e das pessoas autorizadas em sua Ficha 

Cadastral, sendo certo que será respeitada a ordem cronológica de seu 

recebimento, devidamente identificada nos termos da Instrução CVM 387/2003. 

3.2.1. As ordens serão transmitidas pelo FINANCIADO pelo telefone ou por 

meio do site da MB CORRETORA “http://www.mercantildobrasil.com.br”, 

canal eletrônico de negociação de títulos e valores mobiliários (“MB Broker”). 

3.2.2. As ordens transmitidas à MB CORRETORA pelo FINANCIADO, por 

telefone e ou qualquer outro meio, serão gravadas pela MB CORRETORA, 

cuja gravação poderá ser usada, em conjunto ou separadamente, com os 

demais elementos da operação (lançamentos, extratos, transferências 

financeiras, etc.) como prova irrefutável de existência e validade das mesmas. 

3.3. O FINANCIADO declara que estará solicitando à MB CORRETORA uma 

operação de financiamento para compra de ações, sempre que der uma ordem 

de compra de ativos previstos na relação de conta margem divulgadas pela 

BM&FBOVESPA, de acordo com o CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO e não 

disponha de recursos suficientes em conta corrente mantidas pela 

CORRETORA na data da liquidação. 



4. DAS GARANTIAS 

 

4.1. Em garantia do financiamento referido neste CONTRATO, o FINANCIADO 

dará em penhor à MB CORRETORA, imediata e automaticamente, todas as 

ações a serem adquiridas nos termos deste contrato, até o cumprimento do 

limite previsto na Cláusula 4.2 abaixo 

4.1.1. Dentro da relação de ações divulgada pela BM&FBOVESPA aptas a 

servirem de garantia, a MB CORRETORA escolherá aquelas que aceitará para 

garantir a compra, bem como, a seu exclusivo critério, poderá, a qualquer 

momento, alterar o deságio da tabela da BM&FBOVESPA. 

4.2. Para fiel e cabal cumprimento de suas obrigações, o FINANCIADO dará, 

em penhor, à MB CORRETORA, todos os valores mobiliários objeto do 

presente contrato e, ainda, empenhará junto à MB CORRETORA, a seu 

exclusivo critério, títulos de renda fixa públicos ou privados, numerário, ou 

valores mobiliários de sua propriedade, em valores que somem, no mínimo, 

140%  (cento e quarenta por cento) do valor total do financiamento.  

4.2.1. Os valores objeto deste contrato e suas respectivas garantias deverão 

permanecer até a data da plena liquidação da operação financiada vinculados 

à MB CORRETORA, sendo vedada a sua transferência para outra sociedade 

integrante do Sistema Financeiro Nacional, ou para qualquer outra pessoa 

física ou jurídica, com o que o FINANCIADO expressamente concorda.  

4.2.2. Em caso de venda total ou parcial das ações e ou das garantias 

vinculadas ao presente contrato, bem como qualquer crédito lançado em sua 

conta corrente mantida junto à MB CORRETORA, os valores apurados serão 

utilizados para liquidar, total ou parcialmente, o saldo devedor registrado na 

Conta Corrente Especial (Conta Margem) aberta pela MB CORRETORA, em 

nome do FINANCIADO.  

4.2.3. Os eventuais proventos proporcionados pelas ações objeto deste 

contrato, tais como: dividendos, bonificações, cupom, juros, cautelas ou outros 

rendimentos ficarão, igualmente, empenhados à MB CORRETORA, integrando 

as garantias da operação.  

4.2.4. A MB CORRETORA poderá, a seu exclusivo critério, dentre os títulos e 

valores mobiliários recebidos em penhor do FINANCIADO, selecionar aqueles 

que integrarão a carteira de garantia das operações abrangidas pelo presente 

contrato.  

4.3. O FINANCIADO compromete-se a transferir e caucionar, junto à MB 

CORRETORA, anteriormente ao momento da concessão do financiamento 

para compra de ações, nos termos do presente contrato, títulos e valores 

mobiliários suficientes para garantir a operação, sob pena de ter suas ordens 

de operações recusadas.  

4.3.1. Os títulos e os valores mobiliários dados em garantia serão, 

obrigatoriamente, custodiados na BM&FBOVESPA e, para tanto, deverão estar 



livres e desembaraçados de quaisquer ônus judicial ou extrajudicial.  

4.3.2. É vedado, ao FINANCIADO, dar em garantia, gravar, prometer vender ou 

ainda vender a termo, qualquer ativo dado em penhor por intermédio do 

presente contrato, sem prévia e expressa autorização, por escrito, da MB 

CORRETORA.  

4.3.3. À MB CORRETORA, com base em critérios próprios de avaliação de 

risco, em especial o risco de liquidez, fica facultado o direito à recusa de 

determinadas garantias oferecidas pelo FINANCIADO. 

4.3.4. As restrições previstas na Cláusula anterior aplicam-se, também, aos 

títulos oferecidos pelo FINANCIADO em substituição de títulos e valores 

mobiliários empenhados. 

4.3.5. A substituição de títulos ou valores mobiliários, integrantes da margem de 

garantia, por outros, ainda que em valor maior, quando solicitada pelo 

FINANCIADO, dependerá sempre de anuência da MB CORRETORA.  

4.3.6. Na hipótese da MB CORRETORA aceitar a substituição de garantias, o 

valor total da respectiva garantia não poderá sofrer diminuição em relação ao 

percentual previsto na Cláusula 4.2 acima. 

4.4. O penhor a que se refere a Cláusula 4.2 acima será liberado tão logo 

tenham sido pagas todas e quaisquer quantias devidas pelo FINANCIADO.  

4.5. O FINANCIADO obriga-se sempre a manter as margens de garantias nos 

níveis estipulados pela MB CORRETORA, níveis estes que poderão ser 

modificados a qualquer tempo a exclusivo critério da MB CORRETORA, o que 

o FINANCIADO aceita, desde já, sem qualquer limitação. 

4.6. Caso os ativos garantidores dos financiamentos sofram desvalorização, 

deixem de constar da Relação de Garantias da BM&FBOVESPA, ou caso 

ocorra qualquer outro evento em que as respectivas garantias deixem de 

representar, no mínimo, 140% (cento e quarenta por cento) do valor financiado, 

o FINANCIADO obriga-se a atender dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis 

contados do dia da ocorrência da desvalorização ou desenquadramento, à 

critério da MB CORRETORA, a reposição, reforço ou substituição das 

garantias, mediante solicitação da MB CORRETORA, que poderá se dar, 

inclusive, por telefone ou via correio eletrônico, sob pena de rescisão imediata 

do presente CONTRATO com a liquidação compulsória de sua posição, 

situação que fará com que todos os débitos previstos nas Cláusulas 7 e 8 

abaixo, serão devidos no dia seguintes a rescisão. 

4.6.1. Para efeito desta cláusula, caso qualquer ativo dado em garantia ao 

financiamento deixar de constar da Relação de Garantias da BM&FBOVESPA, 

o referido ativo será integralmente desconsiderado do cálculo do valor das 

garantias prestadas aos financiamentos objeto deste CONTRATO. 

4.7. Em situação de volatilidade, a MB CORRETORA poderá solicitar a 

reposição, reforço ou substituição das garantias de forma imediata, sempre que 

os ativos garantidores sofrerem desvalorização e passarem a representar 



menos de 140% (cento e quarenta por cento) do valor financiado. Desta forma, 

constitui obrigação do FINANCIADO realiza o acompanhamento diário de 

todas as operações e garantias necessárias para a manutenção do 

financiamento. 

 

5. DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO 

CENTRAL DO BRASIL 

 

5.1. O FINANCIADO declara-se ciente de que:  

a) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Banco Central do Brasil 

(BACEN) para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as 

instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas 

sobre o montante de débitos e de responsabilidades de clientes em operações 

de crédito e de câmbio; 

b) poderá ter acesso aos dados registrados em seu nome no SCR por meio da 

Central de Atendimento ao Público do BACEN; 

c) as manifestações de discordância, correção e exclusão quanto às 

informações constantes do SCR deverão ser dirigidas ao BACEN ou à 

instituição responsável pela remessa das informações, por meio de 

requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva 

decisão judicial; 

d) a consulta sobre qualquer informação ao SCR depende de sua prévia 

autorização. 

5.2. O FINANCIADO concorda e autoriza a MB CORRETORA a consultar o 

SCR. 

5.2.1. O FINANCIADO concorda e autoriza a MB CORRETORA a registrar no 

SCR, bem como em eventuais sistemas que o substituam ou complementem, 

informações cadastrais, bem como informações sobre o montante das suas 

dívidas a vencer e vencidas e o valor das garantias por ele prestadas. 

 

6. DA CONTA CORRENTE ESPECIAL E REGISTRO 

 

6.1. O FINANCIADO autoriza a abertura de conta corrente especial na MB 

CORRETORA para registro e todos os efeitos das operações objeto deste 

CONTRATO, ficando a esta vinculada. 

 

7. DA REMUNERAÇÃO 

 

7.1. Nos termos do presente instrumento, a MB CORRETORA fará jus a uma 



remuneração pelo financiamento concedido, correspondente à incidência, 

sobre o saldo devedor, de juros equivalente a 3,00% (três por cento) ao mês, 

calculado dentro do mesmo mês/calendário, incorporados ao principal de cada 

mês/calendário. 

 

7.1.1. Para fins desta Cláusula, o saldo devedor será calculado a cada primeiro 

dia do mês, como sendo a soma do Crédito efetivamente liberado pela MB 

CORRETORA no mês imediatamente anterior e não pago pelo FINANCIADO, 

acrescido de juros calculados na forma da cláusula 7.1 com base no número de 

dias úteis contados desde a data da liquidação da compra das Ações e 

incorporados ao principal no último dia do mesmo mês. A cada primeiro dia do 

mês os juros na forma da cláusula 7.1 passarão a incidir sobre o valor do 

principal acrescido dos juros incorporados ao principal no último dia do mês 

imediatamente anterior e serão cobrados pro rata die, juntamente com os 

encargos devidos, na data de liquidação da respectiva operação. 

7.2. O FINANCIADO, neste ato, expressamente compromete-se a efetuar o 

pagamento dos juros e demais encargos previstos nas Cláusulas 1.2, 1.2.1, 7.1 

e 7.1.1 acima na data de liquidação da respectiva operação, conforme previsto 

na Cláusula 8 abaixo. 

 

8. DOS ENCARGOS 

 

8.1. Os encargos incidentes sobre o financiamento serão arcados pelo 

FINANCIADO e cobrados na forma da lei vigente. 

8.1.1. Na hipótese do FINANCIADO não possuir recursos suficientes em conta 

para liquidação dos encargos mencionados neste contrato, os valores serão 

contabilizados na CONTA MARGEM para efeitos de cobrança de juros à 

mesma taxa de remuneração incidente sobre o principal financiado, observado, 

ainda, o disposto na Cláusula 7.2 acima. 

 

9. DA EXEQUIBILIDADE 

 

9.1. Todos os lançamentos a débito efetuados pela MB CORRETORA, em 

conformidade ao disposto neste contrato, serão aceitos e reconhecidos pelo 

FINANCIADO como sendo líquidos, certos e exigíveis, podendo ser objeto de 

execução em caso de inadimplência, com o que o FINANCIADO concorda 

expressamente. 

 

10. DO VENCIMENTO E DA LIQUIDAÇÃO 

 



10.1. O presente Contrato tem prazo de vigência de 6 (seis) meses contado a 

partir de sua celebração, renovável automaticamente a cada vencimento pelo 

mesmo prazo, podendo ser rescindido por qualquer das partes a qualquer 

tempo, mediante o envio de correspondência por escrito e entregue mediante 

protocolo de recebimento pela outra parte. 

10.1.1. Caso qualquer das partes solicite a rescisão do presente Contrato, o 

FINANCIADO deverá liquidar, perante a MB CORRETORA, o saldo devedor do 

Crédito acrescido dos juros nos termos da Cláusula 7 acima e dos encargos 

nos termos da Cláusula 1.2.1 acima, no prazo de 2 (dois) dias contados da 

data da notificação da rescisão. 

10.2. Sem prejuízo das hipóteses previstas em lei, especialmente nos Arts. 333 

e 1.425 do Código Civil, e neste Contrato, especialmente na Cláusula 10.1 

acima, todas e quaisquer obrigações decorrentes deste Contrato, inclusive, 

mas sem limitação, pagamento do principal acrescido dos juros acumulados e 

dos encargos, serão consideradas vencidas e imediatamente exigíveis, 

independentemente de aviso, notificação e/ou interpelação judicial, se: 

(i) o FINANCIADO deixar de cumprir qualquer obrigação, de qualquer natureza, 

decorrente do presente Contrato ou de qualquer outro contrato celebrado entre 

o FINANCIADO e a MB CORRETORA; 

(ii) O FINANCIADO tiver título protestado, for negativado em qualquer órgão de 

proteção ao crédito, como SPC ou Serasa, ou inscrito no Cadastro de 

Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF); requerer sua recuperação judicial 

ou extrajudicial ou ainda requerer ou tiver requerido sua falência ou insolvência 

civil, falecer, sofrer mudança de capacidade civil, arresto, sequestro ou penhora 

de bens ou, ainda, entrar em liquidação judicial ou extrajudicial; 

(iii) as garantias constituídas por qualquer razão perderem ou tiverem reduzido 

seu valor e/ou eficácia e não forem substituídas ou reforçadas pelo 

FINANCIADO por outras aceitáveis pela MB CORRETORA, segundo seus 

próprios critérios, nos termos da Cláusula 4.6 e 4.6.1 acima. 

10.3. Na hipótese do vencimento deste Contrato de acordo com o disposto na 

Cláusula 10.2 acima, ou ainda na hipótese de inadimplemento das obrigações 

decorrentes do presente Contrato por parte do FINANCIADO, ou ainda na 

hipótese de o FINANCIADO não liquidar o saldo devedor do Crédito acrescido 

dos juros e dos encargos, no prazo previsto na Cláusula 10.1.1 acima, a MB 

CORRETORA poderá, a seu exclusivo critério, alienar os ativos e valores 

mobiliários conferidos pelo FINANCIADO como garantia do Crédito objeto 

deste Contrato, total ou parcialmente, inclusive alienação extrajudicial, e fica 

desde já autorizada a compensar, nos termos do Art. 368 do Código Civil, 

qualquer quantia a ela devida nos termos deste Contrato com os valores 

decorrentes da alienação dos valores mobiliários de titularidade do 

FINANCIADO que estavam depositados em garantia junto à MB CORRETORA, 

independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. 

 



 

11. DAS RESPONSABILIDADES 

 

11.1. Na falta de cumprimento de quaisquer das obrigações principais e/ou 
acessórias assumidas pelo FINANCIADO perante a MB CORRETORA, 
especialmente o atraso no pagamento de qualquer importância devida pelo 
FINANCIADO, seja referente ao crédito utilizado por meio deste contrato, seja 
referente aos encargos contratuais, o crédito será imediatamente suspenso 
sem qualquer aviso, considerando-se rescindido de pleno direito o presente 
contrato, independentemente de interpelação, aviso ou notificação, judicial ou 
extrajudicial. 

11.2. A MB CORRETORA fica autorizada, neste ato, a seu exclusivo critério, 
em caso de inadimplemento do FINANCIADO no cumprimento de quaisquer 
das obrigações contratuais ou regulamentares bem como no não atendimento 
das obrigações que lhe forem determinadas nos prazos por ela indicados, 
independentemente de aviso ou qualquer outra providência judicial ou 
extrajudicial a:  

11.2.1. Reter e/ou efetuar transferências de importâncias que detiver, 
depositadas em garantia ou a qualquer título, em nome do FINANCIADO;  

11.2.2. Promover a venda, a preço de mercado, dos títulos e valores mobiliários 
que detiver depositados a qualquer título, a favor do FINANCIADO, retendo o 
valor necessário à liquidação dos débitos desta; 

11.2.3. Promover a compensação de quaisquer créditos do FINANCIADO. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Qualquer tolerância ou concessão da MB CORRETORA para com o 
FINANCIADO, quando não manifestadas por escrito, não importará em 
alteração, modificação ou novação deste CONTRATO ou de qualquer de suas 
cláusulas. 

 

13. DO FORO 

 
13.1. As partes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir as 
eventuais controvérsias originárias do presente CONTRATO, com a renúncia 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

 

Belo Horizonte/MG, 18 de fevereiro de 2013 


