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PROCURAÇÃO Reservado à corretora Reservado à empresa 
Número da operação Número 

Qualificação do Outorgante 
Data do Pregão 
          /               / 

Liquidada em 
            /             / 

Nome 

Nacionalidade Estado Civil Profissão Nº do CPF OU CNPJ 

Endereço Cidade Estado 

Cliente da Corretora 

Outorgada 

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia 
Rua XV de Novembro, 275 – São Paulo – (SP) 
Ações Objetos 
Empresa Tipo de ação 

Número da (s) cautela (s) 

Quantidade Quantidade por extenso 

Especificações (com dividendos ou excluindo subscrição, com ou excluindo subscrição, com ou excluindo bonificação, ou etc) 

Pelo presente instrumento particular de procuração, por mim assinado, nomeio e constituo minha bastante procuradora em causa própria 
a OUTORGADA, acima qualificada, para o fim especial de transferir para o seu próprio nome, ou de quem lhe convier, os títulos supra 
indicados, de minha propriedade, bem como todos os frutos desses mesmos títulos oriundos, a partir da presente outorga. Para tal fim, 
esta a OUTORGADA com poderes para praticar os atos necessários ao fiel desempenho do mandato, inclusive assinar o termo de 
transferência, subscrever novo capital , requerer desdobros, conversões e reconversões, receber qualquer provento ou fruto que caiba de 
ora em diante aos referidos títulos, podendo, inclusive retirar ações ou cautelas representativas de ações nominativas ou ao portador, 
competindo somente a ela e não mais a mim, a solicitação, se julgar necessária, de emissão de cautela representativa, de saldo ou 2º via 
dos títulos aqui aludidos, representar-me juntos aos órgãos especializados de que dependa autorização para esta transferência, podendo, 
ainda substabelecer.   

Reservado ao reconhecimento de firmas Registro de vendas parciais (reservado à empresa) 
Processo Data Quantidade 

____________________________________________________
Local e Data

________________________________________________
Assinatura do Outorgante

MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S.A. CTVM
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