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INTRODUÇÃO
A Genial Investimentos Genial de Valores Mobiliários S.A. (“Genial Investimentos”,”Genial”), em
atendimento ao disposto pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) através da ICVM 505/11 e demais
regras expedidas pela B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, (“B3”), estabelece, por meio deste documento,
suas regras e parâmetros de atuação relativamente ao recebimento, registro, recusa, prazo de validade,
prioridade, execução, distribuição dos negócios e cancelamento das ordens de operações recebidas de seus
clientes e aos procedimentos relativos à liquidação, compensação e custódia de títulos negociados no
ambiente da B3 (“RPA”).
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1. CADASTRO E IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES

Os procedimentos de identificação, cadastro e manutenção de clientes serão regidos de acordo com a
legislação vigente, em especial a ICVM 617/2019, que dispõe acerca da prevenção à lavagem de dinheiro
e ao financiamento do terrorismo – PLDFT, e a ICVM 505/2011, que estabelece normas e procedimentos a
serem observados nas operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de
valores mobiliários.
Antes de iniciar suas operações nos mercados organizados de valores mobiliários, o cliente deverá fornecer
todas as informações solicitadas pela Genial mediante o preenchimento das informações cadastrais e
entrega de cópias dos documentos pessoais comprobatórios, se solicitado.

O Contrato de Intermediação para Realização de Operações nos Mercados Administrados pela B3 – Brasil,
Bolsa, Balcão E Outras Avenças e seus Anexos (“Contrato”), regula os principais direitos e obrigações da
Genial, do Cliente e da B3. O Contrato, anexo à presente RPA e atualizado na forma do Oficio Circular
111/2020-PRE da B3, é válido e vinculante entre a Genial e o Cliente de forma automática, a partir da
realização pelo Cliente de qualquer operação intermediada pela Genial perante a B3 ou quaisquer outros
mercados de balcão organizados ou não organizados.

Em conformidade com as exigências das Instruções CVM 617/19 e 505/11, a atualização cadastral ocorre
com base na análise de risco do cliente. Assim sendo, é observado um prazo máximo de atualização de
24(vinte e quatro meses) para alto risco, 36 (trinta e seis) para médio risco e 60 (sessenta meses) para baixo
risco, conforme classificação de risco do Cliente para fins de PLD.

Caso a atualização cadastral não seja realizada dentro dos períodos determinados, a conta poderá ser
bloqueada para novas operações até a devida atualização cadastral.
No processo de identificação e registro dos clientes são adotados os seguintes procedimentos adicionais:
I.

Tipo de cliente;

II.

Verificação das informações do cliente em outras bases de dados;

III.

Profissão do cliente;

IV.

Ramo de Atividade do cliente;

V.

Perfil Suitability;

VI.

Identificação de Pessoa Politicamente Exposta (“PPE”);

VII.

Identificação de Pessoa Vinculada, nos termos da legislação vigente;

Regras e Parâmetros de Atuação_B3_Genial Investimentos

5

VIII.

Identificação de beneficiário final;

Pesquisas e identificação de informações desabonadoras em relação ao cliente. A Genial poderá apresentar
as informações fornecidas pelos Clientes, bem como e seus respectivos documentos, para eventual
apresentação à própria B3, a órgão regulador, autorregulador ou ainda ao Poder Judiciário.
1.1.

Cadastro

Pessoas físicas poderão abrir conta na Genial de maneira eletrônica, por meio do website da Genial. Ao
selecionar “Abra sua Conta” no website da Genial, a pessoa física deverá fornecer e preencher todos os
campos cadastrais solicitados pela Genial, verificar os contratos aplicáveis e preencher os questionários
realizados pela Genial, inclusive no que se refere ao questionário de suitability, que é necessário para que
a pessoa física obtenha um perfil de investidor.
Pessoas jurídicas poderão abrir conta na Genial por meio de preenchimento da ficha cadastral e envio de
demais documentos aplicáveis, como atos societários e formulário de suitability preenchido. Todos os
documentos devem ser enviados de maneira física. Tais documentos deverão ser enviados à Genial, que
por sua vez os avaliará para fins de abertura da conta de Pessoa Jurídica.
No caso de cadastramento simplificado de Investidor Não Residente, a Genial atenderá os requisitos
previstos nas regras editadas pela CVM.
A Genial poderá contratar, através de contrato específico, outra corretora membro para operar por conta e
ordem nos mercados administrados pela B3.

2.

REGRAS QUANTO AO RECEBIMENTO DE ORDENS

2.1.

Tipos de ordens aceitas

Conforme a ICVM 505/2011, entende‐se por “Ordem” o ato pelo qual o cliente determina a uma corretora
que atue nos recintos ou nos sistemas de negociação ou de registro (compra ou venda de ativos ou direitos)
da B3, SELIC e/ou Tesouro Direto, registrando a operação em seu nome e nas condições que especificar,
observando a forma de transmissão indicada no cadastro.
A Genial receberá os tipos de ordens a seguir identificadas, para operações nos mercados à vista, a termo,
de opções, futuros, de swap e de renda fixa, desde que o cliente atenda as demais condições estabelecidas
neste documento:
(i)

Ordem a Mercado ‐ é aquela em que a cliente específica somente a quantidade, as características
dos ativos ou direitos a serem comprados ou vendidos, devendo ser executada a partir do
momento em que for recebida.

(ii)

Ordem Administrada - é aquela em que a cliente específica somente a quantidade e as
características dos ativos ou direitos a serem comprados ou vendidos, cabendo à Genial, a seu
critério, determinar o momento e os sistemas em que as ordens serão executadas.
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(iii)

Ordem Administrada Concorrente - é aquela emitida concomitantemente com uma ou mais
Ordens Administradas ou Discricionárias do mesmo ativo, no mesmo sentido, concorrendo na
execução. Nos negócios realizados por meio de Ordens Administradas Concorrentes, somente
após a execução das Ordens os negócios são alocados aos respectivos Comitentes, de acordo
com o preço médio de execução.

(iv)

Ordem Discricionária - é aquela dada por administrador de carteira ou por quem representa mais
de um cliente, cabendo ao cliente estabelecer as condições em que a ordem deve ser executada.
Após sua execução, o cliente indicará o(s) nome(s) do(s) comitente(s) a ser(em) especificado(s),
quantidade de ativos ou direitos a ser atribuídos cada um deles e o respectivo preço.

(v)

Ordem Limitada - é aquela que deve ser executada somente a preço igual ou melhor do que o
especificado pelo cliente. Todas as ordens executadas via Home Broker são consideradas como
Ordens Limitadas.

(vi)

Ordem de Financiamento - trata‐se de uma ordem de compra ou venda de um ativo ou direito
em determinado mercado e simultaneamente, a venda ou compra do mesmo ativo ou direito no
mesmo ou em outro mercado.

(vii) Ordem Stop - é aquela em que o cliente especifica o preço do ativo ou direito a partir do qual a
ordem deverá ser executada. A oferta a limite Stop se torna uma oferta limitada assim que o preço
de disparo é alcançado.
(viii) Ordem Casada - é aquela cuja execução esteja vinculada à execução de outra ordem do cliente,
com ou sem limite de preço.
(ix)

Ordem Monitorada ‐ é aquela em que o cliente, em tempo real, decide e determina à Genial as
condições de execução.



Caso o cliente não especifique o tipo de ordem relativa à operação que deseja executar, a Genial
poderá escolher aquele que melhor atenda as instruções recebidas pelo cliente, segundo seu critério.



Serão admitidas, desde que compatíveis a exclusivo critério da Genial, ordens com características
de mais de um dos tipos descritos nos itens acima.



As ordens recebidas de outras Instituições ou administradores de recursos serão sempre
consideradas discricionárias ou monitoradas, salvo se for especificado outro tipo entre os
anteriormente descritos e aceito pela Genial.



A ordem em que o cliente não especificar o tipo será sempre considerada administrada, incluindose a discricionária, salvo previsão expressa em contrário nesta.

2.2.

Formas de emissão de ordens

A Genial aceitará ordens transmitidas verbalmente e/ou por escrito, devendo constar no cadastro do cliente
a sua opção. . A Genial acatará as ordens transmitidas segundo as condições estabelecidas abaixo:
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(i) Ordens verbais - são as ordens recebidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz
devidamente aprovados pela B3 e pela Genial, as quais terão a mesma validade que as escritas,
passando a existir e gerar efeitos a partir do momento em que a Genial as receber e arquivar; e
(ii) Ordens escritas - são as ordens recebidas por meio eletrônico (“chat”) via Bloomberg, Home Broker,
DMA (Direct Market Acess), Collocation, Reuters Messenger, Skype, Agência Estado, Plataformas
de Negociação e demais aplicativos similares de mesma categoria devidamente aprovados pela
Genial. Todas as mensagens via Chat são armazenadas pelo período mínimo exigido pela
legislação vigente e podem ser recuperadas a fim de dirimir eventuais dúvidas que possam surgir.
As ordens verbais via telefone somente serão aceitas se realizadas diretamente no telefone institucional do
operador. É terminantemente proibido o uso de telefones celulares, ou quaisquer outros equipamentos
eletrônicos nas mesas de operação, de modo que apenas os equipamentos e meios homologados pela
Genial serão aceitos. As ordens deverão ser transmitidas pelos clientes através dos meios acima descritos
e toda e qualquer transmissão de ordem realizada por meio diferente dos procedimentos acima não será
acatada.
Em caso de interrupção dos sistemas eletrônicos de comunicação com a Genial, por motivo operacional ou
de força maior, as ordens poderão ser emitidas/transmitidas pelo cliente diretamente à(s) mesa(s) de
operações da Genial, por meio dos telefones: (11) 2137‐8888 / (21) 2169‐9999. Além disso, caso necessário,
o assessor de cada cliente também pode ser contatado.
2.3.

Quanto às pessoas autorizadas a emitir ou transmitir ordens

A Genial somente acatará ordens emitidas/transmitidas pelo cliente, pelos emissores de ordem cadastrados
por este ou por seus representantes ou procuradores, desde que devidamente autorizados e identificados
na documentação cadastral.
No caso de procurador, caberá ao cliente apresentar o respectivo instrumento de mandato que será
arquivado junto à documentação cadastral do cliente, cabendo, ainda, ao cliente, informar a Genial sobre a
eventual revogação do mandato em caso de procuração sem data de validade.
2.4.

Negociação via sistemas eletrônicos

Nas operações por plataforma eletrônica (Home Broker ou DMA), o login, senha e demais procedimentos
e/ou dados de acesso à plataforma são pessoais e intransferíveis, sendo o cliente

integralmente

responsável por qualquer uso ou ordem efetuada indevidamente em seu nome sob essa forma de acesso,
incluíndo em casos de prejuízos, deixando a Genial indene e a salvo de quaisquer demandas ou
reclamações.
A Genial poderá bloquear a senha do cliente quando julgar seu uso como irregular ou atípico, ou a seu
exclusivo critério, devendo, neste caso, informar o cliente imediatamente.
A negociação via sistema eletrônico de negociação é uma opção do cliente, que expressamente concorda
que a Genial não será responsável por quaisquer prejuízos sofridos em razão de interrupções nos sistemas
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de comunicação que sejam oriundos de falhas e/ou intervenções de qualquer prestador de serviços de
comunicação, tecnologia ou de outra natureza e, ainda, falhas na disponibilidade e acesso ao sistema de
operações ou em sua rede.
Os clientes, dentro da regulamentação e autorização específica da B3, que forem cadastrados sob uma
conta máster/gestora, poderão ter ordens emitidas pelas pessoas autorizadas a emitir ordens na conta
máster/gestora.
Na operação via DMA ou Home Broker, a Genial pode, por sua iniciativa ou da B3, recusar ordens e até
mesmo o acesso do cliente, de imediato e sem aviso prévio, caso sejam verificadas atipicidades ou
elementos técnicos/operacionais que coloquem em risco o ambiente de negociação da B3 ou da Genial.
No caso de operações via DMA ou Home Broker, as ordens somente serão consideradas aceitas após o
momento de sua efetiva recepção pela B3 e retorno pelo sistema da informação do aceite.
Em razão dos riscos inerentes aos meios de comunicação utilizados nos Sistemas Eletrônicos de
Negociação da B3, DMA e no Home Broker, a Genial Investimentos não poderá ser responsabilizada por
problemas de transmissão, interferências ou intervenções causadas por terceiros ou próprias do meio
utilizado.

3. HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DE ORDENS
As ordens serão recebidas durante os horários regulares de funcionamento dos respectivos mercados
administrados pela B3.
Quando forem recebidas fora do horário de funcionamento do mercado, as ordens serão rejeitadas.

4. CONTROLE DE RISCOS
A Genial Investimentos estabelece limites operacionais e controle interno de risco intradiário a seus Clientes
de forma a limitar o seu risco, podendo recusar-se total ou parcialmente a executar as Ordens recebidas ou
operações solicitadas mediante a imediata comunicação ao Cliente. Além disso, a Genial pode determinar
a redução da exposição do cliente caso este não atenda às chamadas de garantias adicionais.

Em caso de inadimplência do cliente no cumprimento de qualquer das obrigações que lhe forem
determinadas nos prazos indicados pela Genial e/ou B3, ou determinados pela regulamentação aplicável,
esta ficará expressamente autorizada, independente de aviso prévio ou qualquer outra providência judicial
a liquidar, em bolsa de valores ou em câmaras de compensação e liquidação, os contratos, direitos e ativos
adquiridos por sua conta e ordem, bem como a executar bens e direitos dados em garantia de suas
operações ou que estejam em poder da Genial, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos
pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.
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O Cliente está ciente que o não pagamento de suas obrigações contratuais ou legais poderá, ainda,
acarretar multa e a inclusão de seu nome e demais dados cadastrais no rol de comitentes inadimplentes da
B3, assim como sua inclusão em cadastros de inadimplentes de empresas e/ou órgãos e/ou entidades,
públicas ou privadas, que mantenham ou prestem serviços de proteção ao crédito (SPC e SERASA, dentre
outros) e ações judiciais de cobrança/execução.
Nas operações realizadas nos mercados a termo, opções e futuros, a CBLC, a B3 e/ou a Genial poderão
adicionalmente, a qualquer tempo e a seus exclusivos critérios, exigirem garantias extras e/ou adicionais
que julgarem necessárias, observado qualquer valor e/ou prazo, inclusive para posições já registradas, ainda
que em níveis mais restritos que os estipulados nas respectivas normas regulamentares vigentes, para fins
de assegurar o integral e pontual adimplemento das obrigações que competirem ao cliente em razão das
operações com opções e a termo realizadas pela Genial, por conta e ordem dele.
A Genial poderá sempre que julgar conveniente, exigir do cliente a substituição dos títulos ou valores
mobiliários entregues em garantia por outros, de livre escolha da Genial.
A Genial, a seu exclusivo critério poderá condicionar a aceitação das ordens ao cumprimento das seguintes
exigências:
Para Segmento BOVESPA – Ativos
 Depósito prévio dos títulos a serem vendidos;
 o caso de compra ou movimentações, que venham a gerar obrigações, prévio depósito do valor
correspondente ao custo da operação;
 Que os títulos a serem vendidos estejam custodiados por intermédio da Genial;
 Na hipótese de lançamentos de opções a descoberto, o prévio depósito de títulos ou de garantias; e
 Depósitos adicionais de garantias, a qualquer tempo, nas operações realizadas nos mercados de
liquidação futura.
Ainda que atendidas as exigências mencionadas, a Genial poderá recusar-se a receber qualquer ordem, a
seu exclusivo critério, e sempre que verificar a prática de atos ilícitos ou a existência de irregularidades,
notadamente voltadas à criação de condições artificiais de preços, ofertas ou demandas no mercado de
manipulação de preços, operações fraudulentas, uso de práticas não equitativas e/ou incapacidade
financeira do cliente, bem como pendências cadastrais.
Para Segmento BMF– Derivativos
 Prévio depósito de ativos aceitos como garantias pela B3 em caso de abertura de posição no mercado
de derivativos;
 No caso de lançamentos de opções a descoberto, poderá ser exigido depósito prévio (a) dos títulos objeto
ou de garantias, desde que aceitas também pela B3; ou (b) de numerário em montante julgado necessário;
e
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 Depósitos adicionais de garantias ao limite operacional estabelecido ao cliente, a qualquer tempo, nas
operações realizadas nos mercados de liquidação futura.
Na operação via DMA ou Home Broker, a Genial pode, por sua iniciativa ou da B3, recusar de imediato e
sem aviso prévio, ordens e até mesmo o acesso do cliente caso sejam verificadas, além das condições
expostas ao longo dessa cláusula, elementos técnicos e operacionais que coloquem em risco a Genial ou a
B3.
Para Segmento Balcão
 Prévio depósito dos títulos a serem vendidos ou, no caso de compra ou movimentações que venham a
gerar obrigações, prévio depósito do valor correspondente ao custo total ou parcial da operação;
 Que os títulos a serem vendidos estejam sub custodiados por intermédio da Genial;
 Depósitos adicionais de garantias ao limite operacional estabelecido ao cliente, a qualquer tempo, nas
operações realizadas nos mercados de liquidação futura

5. PROCEDIMENTOS DE REGISTRO E RECUSA DAS ORDENS
A Genial registrará as ordens recebidas por meio de sistema informatizado, o qual atribuirá a cada ordem
um número sequencial automático de controle, data de emissão e horário de recebimento. A ordem será
registrada no mercado e sistema de negociação determinado pelo cliente. Em caso de omissão pelo cliente,
a Genial escolherá a o mercado e o sistema de negociação que apresente melhores condições de
capacidade operacional. Em caso de concorrência de ordens, a prioridade para a execução deve ser
determinada pelo critério cronológico.
5.1.

FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO

No momento em que a ordem for recebida e acatada pela Genial, ela efetuará o seu registro por intermédio
de formulário específico e individualizado em sistema informatizado, atribuindo-se a cada ordem a
correspondente data e horário, bem como a formalização do registro das ordens apresentará as seguintes
informações:
Para Segmento Bovespa e BM&F
i.

Código de identificação cadastral do cliente junto a Genial;

ii.

Data, hora e número que indique a seriação cronológica de recebimento;

iii.

Objeto da ordem: características e quantidades dos valores mobiliários a serem negociados;

iv.

Natureza da operação: compra ou venda e tipo de mercado - à vista, a termo, de opções, a futuro,
ou outros que venham a ser criados, repasse ou operações de Participantes com liquidação Direta
– PLD;

v.

Limite de preço, validade, se aplicável;

vi.

Tipo da ordem;
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vii.

Identificação do emissor / transmissor da ordem nos seguintes casos: clientes pessoa jurídica,
clientes cuja carteira seja administrada por terceiros ou, ainda, na hipótese de representante ou
procurador do cliente autorizado a emitir / transmitir ordens em seu nome;

viii.
ix.

Indicação de operação de pessoa vinculada ou de carteira própria;
Nas ordens de financiamento constará apenas o valor e taxa, se for o caso, especificando-se os
valores mobiliários apenas na confirmação;

x.

Identificação do Operador de Pregão Eletrônico (código alfa) e de Mesa (nome);

xi.

Identificação do número da operação na B3;

xii.

Indicação do status da ordem recebida (executada, não executada ou cancelada)

xiii.

Indicação do status da ordem recebida (executada, não executada ou cancelada)

Para operações que forem realizadas através de Contas Máster, a indicação da própria conta do cliente
deverá ocorrer num prazo máximo de 1(uma) horas a partir do registro. Caso a conta não seja informada
dentro do prazo definido, a alocação de um investidor não será destinada a uma Conta Master.
Os valores mobiliários de titularidade do cliente serão registrados em posição individualizada e segregada.
As movimentações financeiras decorrentes de operações que tenham valores mobiliários por objeto, ou de
eventos relativos a estes valores mobiliários, serão creditadas ou debitadas em conta corrente do cliente,
indicada em sua documentação cadastral.
A Genial, ao seu exclusivo critério, poderá:
(i) Executar a ordem transmitida pelo cliente por meio de outra instituição com a qual mantém contrato
de repasse de operações;
(ii) Condicionar a aceitação das ordens ao cumprimento, no todo ou em parte, das seguintes exigências:
a) prévio depósito dos títulos a serem vendidos ou, no caso de compra ou de movimentações que
venham a gerar obrigações, prévio depósito do valor correspondente à operação;
b) no caso de lançamentos de opções, mediante o prévio depósito dos títulos objeto ou de garantias,
por intermédio da Genial, desde que aceitas como garantia também pela B3, ou depósito de numerário
em montante julgado necessário; e
c) depósitos adicionais de garantias, a qualquer tempo, nas operações realizadas nos mercados de
liquidação futura.
(iii) Estabelecer limites operacionais e/ou mecanismos que visem a limitar riscos a seu cliente, em
decorrência da variação de cotação e condições excepcionais de mercado, podendo recusar‐se a
receber as ordens e/ou a executá‐las, total ou parcialmente, mediante a imediata comunicação ao
cliente;
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(iv) Ainda que atendidas as exigências acima, a Genial poderá recusar‐se a receber qualquer ordem,
no todo ou em parte, mediante comunicação imediata ao cliente, não sendo obrigada a revelar as
razões da recusa, sempre que:
a) verificar a prática de atos ilícitos ou a existência de irregularidades, notadamente voltadas à criação
de condições artificiais de preços;
b) identificar ofertas ou demandas no mercado com intuito de manipulação de preços;
c) identificar operações fraudulentas;
d) identificar o uso de práticas não equitativas e/ou incapacidade financeira; e
e) identificar os clientes que se encontrem, por qualquer motivo, impedidos de operar no mercado de
valores mobiliários ou que estejam inseridos em restrições ditadas pelas políticas internas da Genial.
Quando a ordem for emitida/transmitida por escrito, a Genial formalizará a eventual recusa também por
escrito.
O cliente, em caso de inobservância de qualquer de suas obrigações contratuais ou regulamentares,
especialmente as aqui previstas, está sujeito ao pagamento de multas e é responsável pelo ônus e despesas
a que seu inadimplemento der causa, ou que forem necessários para dar cumprimento às obrigações que
lhe competirem.

Para Segmento Balcão
Tão logo a ordem seja recebida e acatada pela Genial, a mesma efetuará o seu registro por intermédio de
formulário específico e individualizado em sistema informatizado, atribuindo-se a cada ordem a
correspondente data e horário, bem como a formalização do registro das ordens apresentará as seguintes
informações:
i.

Código de identificação cadastral do cliente junto à Genial;

ii.

Descrição do ativo objeto da Ordem (característica e quantidade dos valores mobiliários a serem
negociados);

iii.

Natureza da operação (compra ou venda; tipo de mercado, preço);

iv.

Identificação do transmissor da Ordem;

v.

Tipo de Ordem (se aplicável); e

vi.

Indicação da Pessoa Vinculada ou da Carteira Própria.

A Genial não deve, em nenhuma hipótese, efetuar o registro da operação no sistema B3 em data diferente
da data de negociação, exceto em casos de agendamento.
É obrigatório o registro da operação no sistema apropriado em D+0 da data de negociação.
Os valores mobiliários de propriedade do cliente serão registrados em posição individualizada e segregada.
As movimentações financeiras decorrentes de operações que tenham valores mobiliários por objeto, ou de
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eventos relativos a estes valores mobiliários, serão creditadas ou debitadas em conta corrente do cliente,
indicada em sua documentação cadastral.
A Genial, ao seu exclusivo critério, poderá:
(i) Executar a ordem transmitida pelo cliente por meio de outra instituição com a qual mantém contrato
de repasse de operações;
(ii) Condicionar a aceitação das ordens ao cumprimento, no todo ou em parte, das seguintes exigências:
a) prévio depósito dos títulos a serem vendidos ou, no caso de compra ou de movimentações que
venham a gerar obrigações, prévio depósito do valor correspondente à operação;
b) depósitos adicionais de garantias, a qualquer tempo, nas operações realizadas nos mercados de
liquidação futura.
(iii) Estabelecer limites operacionais e/ou mecanismos que visem limitar riscos a seu cliente, em
decorrência da variação de cotação e condições excepcionais de mercado, podendo recusar‐se a
receber as ordens e/ou a executá‐las, total ou parcialmente, mediante a imediata comunicação ao
cliente.
Ainda que atendidas as exigências acima, a Genial poderá recusar‐se a receber qualquer ordem, no
todo ou em parte, mediante comunicação imediata ao cliente, não sendo obrigada a revelar as razões
da recusa, sempre que:
a) verificar a prática de atos ilícitos ou a existência de irregularidades, notadamente voltadas à criação
de condições artificiais de preços;
b) identificar ofertas ou demandas no mercado com intuito de manipulação de preços;
c) identificar operações fraudulentas;
d) identificar o uso de práticas não equitativas e/ou incapacidade financeira; e
e) identificar os clientes que se encontrem, por qualquer motivo, impedidos de operar no mercado de
valores mobiliários ou que estejam inseridos em restrições ditadas pelas políticas internas da Genial.
Quando a ordem for emitida/transmitida por escrito, a Genial formalizará a eventual recusa também por
escrito.
O cliente, em caso de inobservância de qualquer de suas obrigações contratuais ou regulamentares,
especialmente as aqui previstas, está sujeito ao pagamento de multas e é responsável pelo ônus e despesas
a que seu inadimplemento der causa, ou que forem necessários para dar cumprimento às obrigações que
lhe competirem.
Oferta Retail Liquidity Provider (RLP)
Por meio da oferta Retail Liquidity Provider - RLP (“RLP”), a Genial pode atuar como contraparte das ordens
de compra e venda de títulos e valores mobiliários para seus clientes pessoas físicas, com o objetivo de
oferecer maior liquidez a determinados ativos.
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Esta categoria de oferta é exclusiva para ordens agressoras, ou seja, aquelas cujos preços são melhores
ou iguais aos melhores preços de compra e venda e para os ativos autorizados pela legislação em vigor.
São obrigações da Genial em sua atuação na Oferta RLP:
 Cadastrar o número da conta que utilizará na oferta RLP junto à Superintendência de Plataforma de
Negociação da B3;
 Uso exclusivo em negócios de clientes pessoas físicasda Genial;
 Quando o negócio não for fechado, a oferta RLP será cancelada ao final do dia;
 A opção em ser contraparte de uma oferta RLP estará disponível para todo cliente do varejo de forma
que este possa autorizar ou descontinuar sua a participação como agressor de ofertas RLP;
 Assegurar que não há represamento artificial das ordens de clientes de varejo, encaminhando estas
diretamente para o PUMA Trading System;
 Garantir que todos os nossos clientes pessoas físicas possam ser agressores da oferta RLP;
 Publicar mensalmente no site da Genial as informações mínimas requeridas na legislação vigente;
 O número de contratos negociados não poderá superar o percentual imposto pela legislação; e
 No caso de excesso de negociação de contratos por RLP, a Genial realizará a compensação no mês
imediatamente subsequente ou até que o excesso total seja compensado, de forma a garantir o
cumprimento do limite exigido pela legislação.
Caso deseje consultar as vantagens e desvantagens da oferta RLP, o cliente poderá acessar o Ofício de
Aprovação e Início de Funcionamento do Novo Tipo de Oferta Retail Liquidity Provider (RLP) e Novas Regras
para

o

Registro

de

Ofertas,

publicado

pela

B3,

disponível

no

link

a

seguir:

http://www.b3.com.br/data/files/91/32/1A/FF/B534B610F94E03B6AC094EA8/OC%20019-2019VOP%20%20RLP-V9%20-%2020190503%20limpo_REVISADO%20(003)_ANEXO_FORMATADO_R.pdf

6. PRAZO DE VALIDADE DAS ORDENS
As ordens terão validade de acordo com o prazo determinado pelo cliente no momento de sua
emissão/transmissão, cabendo exclusivamente ao cliente solicitar o seu cancelamento antes da data final
do prazo e zelar para que não haja duplicidade.

7. CANCELAMENTO DE ORDENS
Toda e qualquer ordem poderá ser cancelada enquanto não executada, devendo ser comunicada ao cliente,
conforme abaixo:
(i) Por iniciativa do próprio cliente;
(ii) Por iniciativa da Genial, nas seguintes hipóteses:
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a) quando a operação ou circunstâncias e os dados disponíveis apontarem risco de inadimplência do
cliente;
b) quando contrariar as normas operacionais do mercado de valores mobiliários; e/ou,
c) quando o cliente decidir alterar quaisquer de suas condições, sendo emitida, se for o caso, uma
nova ordem. O mesmo procedimento será observado no caso de ordem, transmitida por escrito, que
apresente qualquer tipo de rasura;
d) Por iniciativa da B3; e.
e) Contrariar as normas legais ou regulamentares dos mercados organizados administrados pela
CETIP;
A ordem não executada no prazo pré‐estabelecido pelo cliente será automaticamente cancelada pela Genial.
A ordem cancelada será mantida em arquivo sequencial automático, juntamente com as demais ordens
emitidas.
7.1.

Cancelamentos posteriores ao negócio confirmado

Caso os órgãos de regulação de mercado constatem infrações que impliquem em cancelamento das
operações já realizadas, os negócios poderão ser cancelados. Portanto, as confirmações prévias não
representam caráter irretratável e irrevogável.
Conforme procedimentos especiais de leilão constantes na CVM, a B3 poderá ainda, cancelar negócios
previamente realizados e enviar para leilão. As ordens serão consideradas efetivamente executadas quando
não constatar qualquer infração às normas e os prazos previstos para a realização dos procedimentos
especiais, conforme CVM.

8. REGRAS QUANTO A EXECUÇÃO DAS ORDENS
Execução de ordem é o ato pelo qual a Genial cumpre a ordem emitida/transmitida pelo cliente mediante a
realização ou registro de operação nos mercados em que opera.
8.1.

Execução

Para fins de execução, as ordens de operações nos sistemas de negociação das Bolsas poderão ser
agrupadas por tipo de mercado e título ou características específicas do contrato.
Para fins de execução, as ordens nos mercados de valores mobiliários administrados pela B3 no segmento
Balcão poderão ser agrupadas pela por tipo ativo objeto, data de liquidação e preço.
Em caso de interrupção do sistema de negociação da Genial ou da B3, por motivo operacional ou de força
maior, a Genial, alocará maiores e melhores esforços, dentre as opções disponíveis, para se possível
promover a execução da ordem.
As ordens emitidas pessoalmente serão enviadas para o e-mail do cliente cadastrado antes de sua execução.
Caso o investidor compareça pessoalmente na Genial, será direcionado à uma sala de reunião para que o
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mesmo possa transmitir suas ordens através do sistema de telefonia com o devido registro da gravação
telefônica ou registro através de sistema eletrônico, na área logada do cliente.
8.2.

Execução de ordem por inadimplência

A Genial executará operações de compra e/ou venda de valores mobiliários e direitos dos clientes que
deixarem de honrar suas operações de valores mobiliários e direitos. Após a liquidação das operações,
serão prestadas contas ao cliente.
Nas operações realizadas por inadimplência, incidirão emolumentos, taxas e corretagem, que deverão ser
pagas pelo cliente.
8.3.

Execução por ordem judicial

A Genial executará operações de compra ou venda de valores mobiliários e direitos que tiverem sido
determinadas mediante ordem ou autorização judicial. Após a liquidação das operações realizadas, serão
prestadas contas ao juízo ordenante e a B3 poderá ser informada do cumprimento da determinação judicial.
Nas operações realizadas por ordem ou autorização judicial, incidirão emolumentos, taxas e corretagem,
que deverão ser pagas pelo cliente.
8.4.

Custos operacionais

A título de remuneração pela intermediação de operações pela Genial o Cliente, conforme tabela de
remuneração divulgada no site da Genial Investimentos, incluindo-se, sem se limitar, às operações
realizadas no Mercado de Balcão e de empréstimo de títulos.
As taxas e emolumentos cobrados pela B3 serão devidos pelo cliente e por ele suportados. A Genial irá
cobrá-los e repassar os valores aquela instituição quando da liquidação financeira.
Os eventuais tributos, devido pelo cliente em função de suas operações, serão retidos na fonte ou cobrados
pela Genial e repassados no prazo regulamentar ao órgão arrecadador competente.
A Genial poderá definir limites mínimos de valor de ordens e de valor de comissões para o Cliente operar
por meio da mesa de operações, hipótese em que a Genial disponibilizará outros meios para que o Cliente
possa efetuar operações em valores abaixo dos limites a serem estabelecidos.

9. CONFIRMAÇÃO DE EXECUÇÃO DA ORDEM
A Genial confirmará a execução das ordens e as condições em que foram executadas verbalmente em
tempo hábil para permitir o adequado controle do cliente, através da utilização das plataformas eletrônicas
de negociação ou ainda por meio de e-mail contendo a nota de corretagem no dia posterior à confirmação
da ordem.
As operações feitas por meio de Home Broker podem ter sua confirmação visualizada no sistema do Home
Broker simultaneamente a sua execução.
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10. PESSOAS VINCULADAS
As pessoas vinculadas são definidas nos termos da ICVM 505 Art.1º VI, sendo certo que os seguintes
princípios devem ser observados pela Genial e pelo Cliente:
 Pautar suas atividades pela conduta ética, zelando pela sua própria reputação e a reputação da Genial;
 Evitar conflito ou aparência de conflitos de interesses entre seus investimentos pessoais e os negócios
da Genial;
 As pessoas vinculadas à Genial somente podem negociar valores mobiliários em conformidade com as
disposições da Política Interna de Investimentos Pessoais da Genial;
 A Genial pode atuar em carteira proprietária nos mercados negociados pela B3 e nos mercados de balcão,
podendo assumir posições especulativas e/ou para fins de proteção cambial e operações para hedge de
ativos, nos termos da legislação e regulamento aplicável.

11. REGRAS QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE NEGÓCIOS
A Genial Investimentos fará a distribuição dos negócios realizados na B3 por tipo de mercado, valor
mobiliário/contrato e por lote padrão/fracionário, obedecidos os seguintes critérios:
(a) somente as ordens que sejam passíveis de execução no momento da efetivação de um negócio
concorrerão em sua distribuição;
(b) as ordens de pessoas não vinculadas à Genial terão prioridade em relação às ordens de pessoas a
ela vinculadas;
(c) as ordens Administradas, de Financiamento, Monitoradas e Casadas não concorrem entre si nem
com as demais, pois os negócios foram realizados exclusivamente para atendê‐las.
Observados os critérios mencionados nas letras anteriores, a numeração cronológica de recebimento da
ordem determinará a prioridade para o atendimento de distribuição da ordem emitida pelo cliente da mesma
categoria, exceto a ordem monitorada, em que o cliente interfere em tempo real.
11.1. Especificação dos negócios na B3
A especificação dos negócios executados pela Genial nos mercados administrados pela B3, em atendimento
às ordens de clientes, será realizada de acordo com os horários estipulados pela B3.
Na operação via DMA, Collocation e Home Broker, a especificação do negócio ocorre diretamente na
colocação da ordem. No caso de a especificação ser originalmente sob uma conta máster/gestora,
posteriormente, é possível, dentro do apresentado nessa cláusula, a especificação para os clientes
vinculados à mesma.
Os horários acima poderão ser modificados de acordo com determinações da B3. Os horários acima
poderão ser modificados a qualquer tempo por determinação da B3.
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12. LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES
A Genial manterá, em nome do cliente, conta corrente não movimentável por cheque, destinada ao registro
de suas operações e dos débitos e créditos realizados em seu nome.
O cliente obriga‐se a pagar com seus próprios recursos a Genial, pelos meios que forem colocados à sua
disposição, os débitos decorrentes da execução de ordens de operações realizadas por sua conta e ordem,
bem como as despesas relacionadas às operações.
Os recursos financeiros enviados pelo cliente via sistema bancário, somente serão considerados disponíveis
após a respectiva confirmação por parte da Genial.
As transferências efetuadas pela Genial para o cliente investidor não residente podem ser feitas para a conta
corrente do administrador de custódia de investidor não residente ou do administrador de terceiros
contratados pelo investidor não residente.
Caso existam débitos pendentes em nome do cliente, a Genial está autorizada a liquidar, em bolsa ou em
câmaras de compensação e liquidação, os contratos, direitos e ativos, adquiridos por sua conta e ordem,
bem como a executar bens e direitos dados em garantia de suas operações, ou que estejam em poder da
Genial, aplicando o produto obtido no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial. Se ainda, persistirem débitos de liquidação, a Genial poderá tomar as medidas
judiciais que julgar necessárias.

13. MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS
Os procedimentos de identificação do perfil de investidor serão regidos de acordo com a legislação vigente
ICVM 539.
A Genial, alinhada com melhores práticas nacionais e internacionais, adota políticas e procedimentos
visando assegurar uma adequada oferta de produtos e serviços de acordo com as necessidades, interesses
e objetivos de nossos clientes. Para tanto, é necessária uma avaliação do investidor para conhecer sua
tolerância a riscos, sua disponibilidade de recursos e horizonte de tempo de aplicação a fim de qualificá-lo
para o investimento adequado e protegê-lo de eventuais escolhas equivocadas.
A classificação dos clientes aplicada pela Genial está documentada internamente na Política Suitability,
amplamente divulgada às áreas envolvidas no processo.
O período obrigatório de atualização do perfil de investidor Suitability, é de 24 (vinte e quatro meses).
Solicitamos a atualização dentro do período, haja vista que, caso não seja realizada a devida atualização, a
conta será bloqueada até a regularização quanto atualização do perfil.
Metodologia:
A Genial deve adotar algumas medidas básicas de verificação de compatibilidade de perfil (“suitability”),
incluindo-se, mas não se limitando a:
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(a) avaliar o grau de conhecimento e nível de experiência dos clientes de nossos produtos e do mercado
financeiro e de capitais em geral; obter as informações necessárias para classificar os clientes
internamente; abster-se de recomendar ou tomar decisões de investimentos em nome do cliente em
caso de desenquadramento do mesmo com relação a sua classificação interna ou de não
adequação ao produto relacionado;
(b) sempre que possível, o Assessor deverá informar previamente aos clientes que desejarem realizar
novos investimentos em produtos classificados como inadequados, conforme seu perfil;
(c) estabelecer contato telefônico gravado ou pessoal com clientes que se apresentarem
espontaneamente ou não atualizarem informações que permitam a Genial realizar uma análise
adequada;
(d) classificar o cliente diante das informações recebidas com base nos parâmetros internos subjetivos
e objetivos;
(e) após classificação interna realizada através do cadastro automaticamente o cliente obtém a
informação quanto ao seu perfil de investidor;
(f)

somente ofertar ou recomendar produtos e serviços que estejam enquadrados na classificação do
cliente.

A Genial deve tomar alguns cuidados a fim de obter informações precisas e que nos permitam ofertar
somente produtos e serviços alinhados com o “perfil” de nossos clientes.
Perfil de Investimentos:
O perfil de investimento dos clientes será definido considerando-se os objetivos de investimento, o grau de
tolerância a riscos, o conhecimento e a experiência do cliente. Adicionalmente, serão levadas em
consideração informações relevantes como o histórico operacional do cliente, seu patrimônio e a
composição de sua carteira de investimentos.
Referidas informações serão obtidas mediante questionário específico (“Questionário Suitability”) que
deverá ser integralmente preenchido e/ou validado no momento do cadastramento inicial do cliente e nas
atualizações periódicas, conforme determinações legais e internas, bem como nos casos de demanda de
órgãos reguladores, fiscalizadores e auditorias.
O processo para definição e acompanhamento da classificação do perfil de investimento de cada cliente
ocorrerá através de:
(i)

Preenchimento completo do Questionário Suitability;

(ii)

Monitoramento de desenquadramento de perfil;Adesão ao termo de Ciência de Desenquadramento
e Responsabilidade, nos casos em que o cliente realize aplicações em produtos que estão
desenquadrados ao seu perfil de investidor

(iii)

Acompanhamento das operações do cliente com o intuito de traçar de forma objetiva e com
evidências operacionais, o real comportamento do cliente.
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Classificação dos Perfis de Investimentos:
Os clientes podem ser classificados de acordo com o seu perfil de investimento, diferenciando-se pelo
apetite ou aversão ao risco, conforme abaixo:
CONSERVADOR: A principal característica deste investidor é priorização pela segurança de seus
investimentos, ou seja, não tolera riscos, a desvalorização e/ou perda de seu patrimônio. Tende a optar por
investimentos que tenham o mínimo de risco, aceitando eventualmente uma rentabilidade menor.
MODERADO: Os investidores classificados com perfil moderado também buscam segurança nas suas
operações, mas toleram observar alguma desvalorização em seus investimentos, embora não admitam ter
que aportar novos recursos. Tendem a incrementar um pouco a sua rentabilidade e diversificar seus
investimentos, não mantendo posições alavancadas e buscando o equilíbrio entre rentabilidade e segurança.
ARROJADO: Clientes arrojados são aqueles que aceitam maior exposição a riscos, em busca de ganhos
adicionais no médio e longo prazo. Possuem conhecimento dos instrumentos de mercado financeiro e,
portanto, toleram a desvalorização temporária de seus investimentos, tendo em alguns casos que aportar
mais recursos para sanar eventuais prejuízos.

14. CUSTÓDIA DE ATIVOS
Os serviços objeto do mencionado contrato compreendem a guarda de ativos, a atualização, o recebimento
de dividendos, bonificações, juros, rendimentos, exercício de direitos em geral e outras atividades
relacionadas com os Serviços de Custódia de Ativos.
O ingresso de recursos oriundos de direitos relacionados aos títulos depositados na custódia ou em
garantias na B3 serão creditados na conta corrente do cliente, na Genial, e os ativos recebidos serão
depositados em sua conta de custódia, na CBLC.
O exercício de direito de subscrição de ativos somente será realizado pela Genial mediante autorização do
cliente e prévio depósito do numerário correspondente. A falta de manifestação em tempo hábil e/ou
inexistência de saldo suficiente ou não transferência dos recursos desobriga a Genial do exercício do direito
de subscrição de ativos.
O cliente receberá os extratos ou e-mail mensais no endereço indicado à Genial, enviados pela CBLC e pela
B3, contendo, respectivamente, a relação dos ativos e a quantidade de ouro depositado e demais
movimentações ocorridas em seu nome, sendo certo que a opção por recebimento físico do extrato trará
custos ao cliente. Adicionalmente, a B3 disponibiliza no seu site a consulta do cliente ao seu extrato,
mediante prévio cadastro.
A conta de custódia, aberta pela Genial, na B3, será movimentada exclusivamente pelaGenial.
A Genial disponibilizará para seus clientes informações relativas à posição de custódia e movimentação de
ativos e deverá manter controle das posições dos clientes, com a conciliação periódica entre:
a) Ordens executadas;
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b) Posições constantes na base de dados que geram os extratos e demonstrativos de movimentação
fornecidos a seus clientes; e
c) Posições fornecidas pelas entidades de compensação e liquidação se for o caso.
Caso o cliente deseje transferir seus ativos, o mesmo será integralmente responsável por encaminhar à área
de Custódia da Genial a solicitação de transferência de valores mobiliários para outro custodiante
juntamente com a documentação devidamente preenchida (STVM com firma reconhecida). Em seguida, o
documento com a assinatura do cliente será verificado pela área de cadastro da Genial, e caso não haja
pendências, a transferência da custódia será efetuada nas Câmaras de Liquidação e Custódia da B3.

15. SISTEMA DE GRAVAÇÃO
As conversas telefônicas mantidas entre o cliente e os profissionais da Genial da Mesa de operações e
relacionados a operações pretendidas ou realizadas pelo Clientes são gravadas
O conteúdo das gravações poderá ser usado como prova no esclarecimento de questões relacionadas à
conta e operações de determinado cliente e podem ser requeridas pelos clientes pelo período de 30 (trinta)
dias a contar da data em que a conversa foi realizada.
A Genial manterá, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, de forma segura, íntegra e inteligível, as gravações
a contar da data de emissão da ordem, todas as ordens escritas e a documentação cadastral dos clientes.
Comunicações via e-mail ou mensagem instantânea também são gravadas e seu conteúdo é mantido sob
guarda da Genial de forma segura, íntegra e inteligível pelo período mínimo de 5 (cinco) anos a contar da
data da ocorrência da comunicação.
O sistema de gravação conterá:
a) data e horário do início e do término de cada gravação das ligações dos clientes;
b) os elementos que permitem a identificação do representante da Genial, operadores de mesa e de
pregão e do cliente que tenha emitido a ordem;
c) as características e as condições de execução da ordem, que deverão ser ratificadas, no ato,
mediante solicitação de confirmação ao cliente; e
d) controles que assegurem a totalidade das gravações efetuadas de cada cliente, desde o início até
o término de suas negociações.
A Genial manterá à disposição das Bolsas e das autoridades competentes todas as gravações efetuadas.
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16. OPERAÇÕES COM VALORES MOBILIÁRIOS VIA INTERNET, POR MEIO DE
HOME BROKER E DMA.
16.1. Home Broker
A Genial disponibiliza aos seus clientes, devidamente autorizados, a possibilidade de transmitirem ordens
de operações através do Sistema Home Broker nos segmentos habilitados para tal finalidade pela B3.
Referido sistema consiste em atendimento automatizado, possibilitando aos clientes colocarem, para
execução imediata, ordens de compra e venda de valores mobiliários nos segmentos mercados à vista e de
opções e segmentos futuros derivativos agrícolas e financeiros. As ordens enviadas diretamente via Sistema
Home Broker serão sempre consideradas como ordens transmitidas “por escrito”.
Na impossibilidade de a ordem ser transmitida à Genial via Home Broker, o cliente terá a opção de transmitila à mesa de operações da Genial, pelos meios permitidos e descritos anteriormente no presente documento,
sujeitos aos custos aplicáveis para tanto.
16.2. “Direct Market Access” ou “DMA”
A Genial poderá disponibilizar, a seu exclusivo critério, a determinados clientes, o acesso aos mercados
administrados pela B3 via Sistema Eletrônico de Roteamento de Ordens, diretamente no ambiente eletrônico
de negociação (“Direct Market Access” ou “DMA”), desde que atendidos pelos clientes os requisitos e
configurações estabelecidos pela B3.
O DMA consiste na prestação de serviço automatizada de intermediação de operações, onde os clientes
poderão colocar ordens de compra ou venda de valores mobiliários para execução imediata, nos mercados
à vista, a termo e de opções sem a necessidade de interação com um operador da Genial.
Na impossibilidade de a ordem ser transmitida via DMA, o cliente terá a opção de transmiti-la diretamente à
mesa de operações da Genial.
Os sistemas eletrônicos de acesso ao modelo DMA são, como toda ferramenta automatizada, vulneráveis
às fraudes e à atividade de hackers. Em razão dos riscos inerentes a esse tipo de operação, a Genial não
poderá ser responsabilizada por problemas de transmissão, interferência, falhas, inoperância ou
intervenções.
No modelo de negociação via DMA, as atividades de negociação estão sujeitas à fiscalização e
acompanhamento pela B3 e pelos órgãos de regulação e auto regulação, aderindo o cliente, expressamente,
às regras e aos procedimentos por eles estabelecidos.
As ordens enviadas por meio do DMA serão aceitas e executadas somente após a sua efetiva recepção
pelos sistemas de negociação da B3 e retorno da confirmação de recebimento.
O cancelamento das operações transmitidas por meio do DMA será considerado aceito somente após sua
efetiva recepção pelos sistemas de negociação da B3 e desde que o correspondente negócio não tenha
sido realizado.

Regras e Parâmetros de Atuação_B3_Genial Investimentos

23

A confirmação da execução de ordens recebidas via DMA será feita pela Genial por meio de relatório emitido
pelo próprio Sistema Eletrônico de Roteamento de Ordens.
As ordens transmitidas via DMA serão consideradas efetivamente atendidas quando não se constatar
qualquer infração às normas de mercado de valores mobiliários e depois de esgotados os prazos para
realização dos procedimentos especiais de negociação previstos nas normas baixadas pela B3 ou pela CVM.
A Genial será a responsável pela liberação do sistema DMA a ser utilizado pelos clientes, o qual será
responsável pela estrutura necessária para sua correta implantação no local a ser acordado entre o
CLIENTE e a GENIAL.

17. PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO
DO TERRORISMO
A Genial informa que possui controles internos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo, sobre suas operações e de seus clientes adequados ao tipo de negócio, que
contém as atividades de prevenção, detecção, verificação e comunicação segregadas nos processos abaixo:
(i) Registro e monitoramento de operações dos clientes, independente dos valores;
(ii) Manutenção e conservação dos dados cadastrais dos clientes, bem como os registros das
operações realizadas pelo prazo regulamentar;
(iii) Comunicação de operações atípicas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;
(iv) Desenvolvimento contínuo de procedimentos e controles que assegurem a máxima transparência
nas operações realizadas por seus clientes.
(v) Análise baseada em risco descritos no normativo da ICVM 617/2019.
A Genial mantém um programa contínuo de treinamento sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro
e ao financiamento do terrorismo para seus participantes, bem como divulga seus procedimentos
internamente.

18. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
A Genial possui Política de Segurança da Informação que contempla:
(i)

controles de acesso lógico e físico;

(ii)

mecanismos formais de gerenciamento de acessos e senhas, segregações lógicas e físicas de
atividades conflitantes;

(iii)

soluções de segurança de tecnologia e controle de acesso externo;

(iv)

registro e acompanhamento de todas as interrupções e/ou falhas nos sistemas, redes ou
telecomunicação e rotinas de verificação de integridade;

(v)

gerenciamento de mudanças;
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(vi)

procedimentos adequados de backup; e,

(vii)

gerenciamento de acessos dos colaboradores à rede mundial de computadores. Além disso, a
Genial declara que todos os sistemas críticos possuem trilhas de auditoria para identificação de
data, hora, responsável e tipificações de alterações, manutenção e consulta.

Adicionalmente, a Genial possui um Plano de Contingência de Negócios adequado ao business core e
realiza regularmente testes de verificação e adequação para garantir a máxima eficiência e eficácia da
continuidade de negócios. Os escritórios da Genial possuem gerador próprio que está disponível para
eventuais quedas de energia, sendo testado semanalmente.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
A Genial controla o risco de seus clientes utilizando os critérios de limite operacional, individual ou
coletivamente (conta máster ou grupo econômico), o que for cabível.
A Genial poderá atuar em carteira própria nos mercados negociados pelas bolsas e nos mercados de balcão,
podendo assumir posições especulativas, para fins de proteção ou para atuar como contraparte em
situações de erro operacional. Seus recursos estão primariamente aplicados em títulos públicos, fundos de
investimento e/ou títulos privados de liquidez, podendo também ser aplicados em quaisquer outros ativos
financeiros, observada a legislação em vigor.
Ressalta-se que a Genial possui uma “conta erro”, destinada especificamente para o lançamento de
operações originadas por erro operacional.
A Genial adotará regras, procedimentos e controles internos, incluindo-se a utilização de prestadores de
serviço que possuam por escopo a verificação e confirmação de informações do cliente, visando à
confirmação das informações cadastrais, a manutenção dos cadastros atualizados e a identificação dos
beneficiários finais das operações, conforme legislação aplicável ao produto e ao mercado de atuação, de
forma a evitar, por seu intermédio, o uso indevido do sistema das Bolsas por terceiros, ou ainda, para
lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e/ou fraude, estando o cliente obrigado a enviar sempre
que solicitado, informações e documentos.
De acordo com as normas vigentes, a Genial atua como administradora de recursos de terceiros, possuindo
para tanto, tanto a segregação física (Chinese Wall), quanto lógica entre as atividades eventualmente
conflitantes. De acordo com ICVM 505/11, a Genial está impedida de aceitar ou executar ordens de clientes
que não estejam previamente cadastrados, ou ainda que estejam com o seu cadastro desatualizado nos
termos desta RPA e legislação pertinente.
Em razão dos riscos inerentes aos meios de comunicação utilizados nos Sistemas Eletrônicos de
Negociação, no Home Broker e no DMA, a Genial não poderá ser responsabilizada por problemas de
transmissão, interferências ou intervenções causadas por terceiros ou próprias do meio utilizado.
Serão divulgadas regularmente legislações aplicáveis aos produtos e aos mercados de atuação da Genial
para seus clientes no website www.genialinvestimentos.com.br.
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Em caso de alteração nas Regras e Parâmetros de Atuação da GENIAL, todos os clientes ativos serão
avisados por meio de e-mails cadastrados, assim como a nova versão do documento será publicada no web
site da GENIAL.

Genial Investimentos CVM S.A.
DRM - Evandro Luiz de Almeida Pereira
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ANEXO I –CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO ATUALIZADO CONFORME OFÍCIO CIRCULAR
111/2020-PRE da B3
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CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NOS MERCADOS ADMINISTRADOS
PELA B3 – BRASIL, BOLSA, BALCÃO E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente Contrato de Intermediação Para Realização de Operações nos Mercados Administrados pela
B3 – Brasil, Bolsa e Balcão e Outras Avenças, as partes a seguir indicadas:
CLIENTE, cujas qualificações constam da ficha cadastral preenchida e assinada de forma eletrônica ou física
(“Cliente”);
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Praia do Botafogo, 228, sala 913, parte, Botafogo, CEP 22.250-906, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº. 27.652.684/0001-62, representada na forma de seu Estatuto Social (“Genial Investimentos”); e ainda,
GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, andar térreo, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº. 05.816.451/0001-15, representada na forma do seu Estatuto Social (“Genial Institucional”, sendo Genial
Institucional e Genial Investimentos a seguir referidas indistintamente como “Genial”);
Genial e Cliente, quando referidos em conjunto, serão designados simplesmente “Partes”.
têm entre si justo e acordado celebrar o presente Contrato de Intermediação Para Realização de Operações
nos Mercados Administrados pela B3 – Brasil, Bolsa e Balcão e Outras Avenças (“Contrato”), que se regerá
pelas seguintes cláusulas e condições:
1.

DEFINIÇÕES, ANEXOS

1.1. Os termos abaixo indicados, no singular ou no plural, terão no presente Contrato e em seus Anexos
os significados a eles atribuídos a seguir:
“Ativos”: títulos, valores mobiliários, mercadorias, índices, taxas, divisas, derivativos, valores mobiliários,
debêntures, bônus de subscrição, opções de compra e venda de valores mobiliários, direitos de subscrição,
recibos de subscrição, quotas de fundos fechados de investimento, incluindo fundos imobiliários ou fundos
de investimento em direitos creditórios, certificados de recebíveis imobiliários, títulos públicos e/ou demais
ativos financeiros autorizados à negociação, direta ou indiretamente, inclusive como ativos subjacentes,
bem como outros instrumentos financeiros admitidos à negociação na B3;
“B3”: B3 S.A. – Brasil Bolsa, Balcão;
“BSM”: BSM Supervisão de Mercados, empresa integrante do grupo B3 e constituída para realizar, com
autonomia administrativa e orçamentária, as atividades de supervisão dos mercados administrados pela
B3;
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“Conta”: conta mantida pelo Cliente junto à Genial, conforme Cláusula 4.1 deste Contrato.
“Conta de Custódia Tesouro Direto”: tem o significado previsto na Cláusula 2.1 do Anexo II a este Contrato;
“Contrato”: tem o significado previsto no preâmbulo;
“Genial”: tem o significado previsto no preâmbulo;
“CVM”: Comissão de Valores Mobiliários;
“DMA”: acesso direto ao ambiente eletrônico de negociação da B3;
“Dia Útil”: significa qualquer dia que não um sábado, domingo ou um dia em que os bancos comerciais
estejam obrigados ou autorizados por lei a permanecer fechados na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo;
“Eventos de Custódia”: atos da STN relativos ao resgate do principal, juros e amortização dos Títulos
Federais por ela emitidos;
“Home Broker”: sistema de atendimento automatizado da Genial, que esteja integrado com o sistema
eletrônico de negociação da B3 e que permita ao Cliente enviar, através da Internet, para execução imediata
ou programada, ordens de compra e venda de Ativos nos mercados autorizados da B3;
“Mercados de Balcão”: todos os mercados de balcão, organizados ou não;
“Operações Central Depositária B3”: operações de empréstimos de títulos realizadas por meio do sistema
de empréstimo de ativos da B3, na forma do regulamento da central depositária da B3 e dos Manual de
Procedimentos Operacionais da Central Depositária de Renda Variável B3 e demais instrumentos
regulatórios relacionados;
“Operações”: Operações B3 e/ou outras operações nos mercados de balcão organizados ou não fora da B3;
“Operações B3”: operações no recinto e/ou sistemas de negociação e de registro da B3, nos segmentos por
ela administrados, inclusive as operações realizadas via Home Broker e/ou DMA, como por exemplo: Central
Depositária B3, as operações B3, as operações tesouro direto e as operações nos mercados de balcão
organizados pela B3;
“Operações no Mercado de Balcão”: operações no recinto e/ou sistemas de negociação e de registro dos
Mercados de Balcão, nos segmentos por administrados pela B3;
“Operações Tesouro Direto”: operações de compra e venda de Títulos Federais, incluindo as atividades
inerentes aos serviços de custódia dos Títulos;
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“Regras Aplicáveis”: tem o significado previsto na Cláusula 9ª;
“Segmento BM&F”: é o segmento do mercado organizado de bolsa de valores administrado pela B3, no qual
são negociados derivativos financeiros, derivativos commodities, títulos públicos federais e moeda
estrangeira?;
“Segmento BOVESPA”: é o segmento do mercado organizado de bolsa de valores administrado pela B3, no
qual são negociados ativos de renda variável e seus derivativos (opções, termo e futuro de ações);
“Site da Genial Investimentos”: https://www.genialinvestimentos.com.br/;
“STN”: Secretaria do Tesouro Nacional;
“Tesouro Direto”: ambiente integrado de compra, venda, liquidação e custódia de Títulos Federais,
desenvolvido em parceria pela STN e Central Depositária B3, acessível somente através da internet; e
“Títulos Federais”: títulos representativos da dívida pública federal emitidos pela STN e ofertados por meio
do Tesouro Direto.
1.2.

Os seguintes Anexos constituem parte integrante do presente Contrato:

Anexo I:
Anexo II:
Anexo III:
Anexo IV:
Anexo V:
Anexo VI:

Operações em Segmento de Bolsa e de Balcão da B3
Operações Tesouro Direto
Operações Central Depositária B3
Serviços de Custódia
DMA
Home Broker

1.3.
Havendo divergência entre as condições dos documentos integrantes deste Contrato mencionados
no item 1.2. acima, as disposições do Contrato prevalecerão sobre os Anexos.
2.

OBJETO

2.1. O presente Contrato tem por objeto regular a prestação de serviços de intermediação e custódia pela
Genial (i) por conta e ordem do Cliente e em seu nome e exclusivo interesse, nas Operações; (ii) como agente
de custódia pleno junto à B3, por conta e ordem do Cliente em relação ao Cliente e às suas Operações; (iii)
na execução, compensação e liquidação das Operações em sistemas de compensação e liquidação
administrados pela B3 ou a ela vinculados; e (iv) na execução, compensação e liquidação das Operações em
sistemas de compensação e liquidação administrados pela B3 ou a ela vinculados.
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2.1.1. A adesão deste Contrato por Cliente cadastrado na Genial Investimentos implica em automática
aceitação, pelo Cliente, de compartilhamento de seus dados cadastrais com a Genial Institucional, inclusive
para abertura de Conta na Genial Institucional, de forma que, a critério da Genial, a prestação de serviços
de intermediação e custódia possa ser prestada ao Cliente de forma indistinta tanto pela Genial
Investimentos quanto pela Genial Institucional, de forma conjunta ou exclusiva.
2.1.2. A adesão deste Contrato por Cliente cadastrado na Genial Institucional implica em automática
aceitação, pelo Cliente, de compartilhamento de seus dados cadastrais com a Genial Investimentos,
inclusive para abertura de Conta na Genial Investimentos, de forma que, a critério da Genial, a prestação
de serviços de intermediação e custódia possa ser prestada ao Cliente de forma indistinta tanto pela Genial
Investimentos quanto pela Genial Institucional, de forma conjunta ou exclusiva.
2.1.3. Em razão do disposto nas Cláusulas 2.1.1 e 2.1.2 acima, todas as disposições estabelecidas neste
Contrato aplicáveis de forma indistinta à Genial, serão válidas tanto para a Genial Investimentos quanto
para a Genial Institucional. Disposições aplicáveis a apenas uma das empresas serão indicadas de forma
expressa neste Contrato.
2.2. As disposições específicas relativas às Operações B3, às Operações no Mercado de Balcão, e às
Operações de Tesouro Direto, e às Operações Central Depositária B3 estão previstas nos Anexos I, II e III,
respectivamente, ao presente Contrato.
2.3. As disposições específicas relativas aos serviços de custódia estão previstas no Anexo IV ao presente
Contrato.
2.4. As disposições específicas relativas aos serviços de DMA e Home Broker estão previstas,
respectivamente, nos Anexos V e VI ao presente Contrato.
3.

REMUNERAÇÃO

3.1. No que se refere aos serviços prestados pela Genial Investimentos, ao aderir a este Contrato, o Cliente
automaticamente compromete-se a pagar à Genial Investimentos, a título de remuneração pela
intermediação de Operações objeto deste Contrato, conforme tabela de remuneração divulgada no site da
Genial Investimentos, incluindo-se, sem se limitar, às operações realizadas no Mercado de Balcão e de
empréstimo de títulos.
3.1.1. O Cliente declara estar ciente que eventuais alterações nas tabelas de remuneração divulgadas no
site da Genial Investimentos, conforme disposto na Cláusula 3.1. do presente Contrato, produzirão efeitos a
partir da data de sua divulgação, sem que exista qualquer necessidade de comunicação da alteração
respectiva.
3.2. Em relação aos serviços prestados pela Genial Institucional, a Genial Institucional e o Cliente ajustarão,
em comum acordo, os valores a serem pagos a título de remuneração pela intermediação de Operações
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objeto deste Contrato, obrigando-se o Cliente a efetuar os pagamentos devidos nas datas acordadas entre
as Partes.
3.3. Em qualquer caso, a Genial lançará a débito nas Contas referidas na Cláusula 4 abaixo, conforme
aplicável, (i) os valores devidos pelo Cliente a título de corretagem de Operações realizadas na B3, conforme
o quanto previsto na respectiva nota de corretagem, (ii) os valores devidos pelo Cliente referentes às
comissões de intermediação de Operações de empréstimo de títulos, conforme acordado entre a Genial e o
Cliente no momento da celebração da respectiva Operação; e (iii) os valores devidos pelo Cliente referentes
às comissões de intermediação de Operações nos mercados de balcão organizado.
3.4. O Cliente e a Genial acordam, ainda, que, a remuneração devida em razão deste Contrato serão
devidas até o 5º (quinto) dia do mês subsequente à realização das Operações, e serão pagas à Genial por
meio de débito na Conta de titularidade do Cliente junto à Genial.
3.4.1. Caso o 5º (quinto) dia do mês subsequente à realização das Operações não seja Dia Útil, a
remuneração será devida no Dia Útil imediatamente seguinte.
3.4.2. As notas de corretagem emitidas pela Genial em nome do Cliente garantem a liquidez, certeza e
exigibilidade dos valores devidos e não pagos pelo Cliente, constituindo-se, em conjunto com este Contrato,
título executivo extrajudicial, nos termos e para fins do artigo 784 e seguintes, da Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015 (Código de Processo Civil).
3.5. A Genial poderá, a qualquer tempo, definir limites mínimos de valor de ordens e/ou de valor de
comissões para o Cliente operar por meio da mesa de operações da Genial. Nessa hipótese, a Genial
poderá, a seu critério, disponibilizar outros meios que não a sua mesa de operações para que o Cliente
possa efetuar Operações em valores abaixo dos limites a serem estabelecidos pela Genial para sua mesa
de operações.
4.

ABERTURA DE CONTA, TAXAS E RECURSOS FINANCEIROS

4.1. A Genial manterá, em nome do Cliente, conta(s) não movimentável(is) por cheques (individual ou
coletivamente, conforme o caso, referida como “Conta”), onde serão lançados os débitos e créditos relativos
às suas Operações, e na(s) qual (is) o Cliente desde logo autoriza os lançamentos, a débito e a crédito.
Exemplificativamente, serão realizados débitos e créditos relativos a:
(i)

resultados das liquidações de todas as Operações B3 e Operações no Mercado de Balcão;

(ii)

ajustes diários;

(iii)

margens de garantia, em dinheiro;

(iv)

resultados das aplicações financeiras das margens de garantia em dinheiro, quando for o caso;

(v)

taxas de administração dos recursos entregues à B3;

Regras e Parâmetros de Atuação_B3_Genial Investimentos

32

(vi)

corretagens e as taxas de custódia, de liquidação e de registro dos contratos, e demais taxas

regulamentares fixadas pela B3;
(vii) eventuais retenções de tributos exigíveis na forma da legislação em vigor; e
(viii) demais despesas decorrentes da execução das Operações, incluindo as relacionadas a DMA ou Home
Broker.
4.1.1. O Cliente reconhece e aceita que a relação constante da Cláusula 4.1. é exemplificativa e não
abrange, necessariamente, todas as despesas nas quais o Cliente poderá incorrer com relação às
Operações. O Cliente autoriza a Genial a promover os lançamentos de todos os encargos e despesas
relativos às Operações nas contas de titularidade do Cliente mantidas na Genial, independentemente de
comunicação nesse sentido.
4.2. De modo a atender e a garantir o cumprimento pontual de todas as suas obrigações, o Cliente obrigase a manter sua conta na Genial, com recursos suficientes para a realização das Operações e respectivos
encargos, comissões e despesas, observados os prazos e regulamentos estabelecidos pela Genial e pela B3.
4.3. O Cliente reconhece e concorda que a insuficiência de saldo na sua Conta ou a falta de pagamento
das Operações realizadas pelo Cliente até o fim do prazo estipulado pela Genial, inclusive para
pagamento das taxas e despesas devidas à Genial, à B3 ou a terceiros, do dia de sua exigência, autorizará
a Genial, de maneira irrevogável e irretratável, independentemente de notificação prévia, a utilizar-se
dos valores em ativos, dinheiro ou créditos que administra e possui em nome do Cliente, podendo para
tanto debitar a sua Conta, aplicando os valores respectivos na amortização ou compensação dos débitos
não honrados.
4.3.1. Na forma da Cláusula 4.3, visando atender às obrigações do Cliente das quais seja credora ou
garantidora, a Genial poderá, da forma que lhe parecer mais adequada, fazer uso dos ativos e direitos do
Cliente que estejam em seu poder.
4.3.2. A Genial poderá, para o cumprimento de obrigações do Cliente, vender, imediatamente, a preço de
mercado, os ativos adquiridos em nome do Cliente ou por ele entregues em garantia, inclusive as posições
e os valores objeto das obrigações nos mercados administrados pela B3.
4.3.3. O Cliente reconhece e concorda que, caso deixe de liquidar débitos decorrentes de Operações
realizadas nos mercados administrados pela B3, terá seu nome incluído no rol de comitentes
inadimplentes, ficando impedido de operar enquanto não quitar seus débitos, nos termos da
regulamentação editada pela B3.
4.3.4. O Cliente somente será considerado adimplente mediante confirmação do recebimento de recursos
(i) pela Genial; (ii) pelo membro de compensação da Genial; e (iii) pela B3. Sem prejuízo do disposto nas
cláusulas 4.3, 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3 acima, as garantias do Cliente poderão ser executadas (i) a pedido do
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membro de compensação, caso este não receba da Genial os valores para liquidação das Operações do
Cliente; e, (ii) pela B3, caso esta não receba do membro de compensação os valores para liquidação das
Operações realizadas pelo Cliente.
4.4. Caso não haja fundos suficientes na Conta, fica desde já acertado que a Genial poderá, a seu
exclusivo critério, cobrar os referidos montantes para pagamento imediato de tais taxas e despesas.
4.4.1. Os recursos financeiros encaminhados pelo Cliente à Genial, para realização das Operações, somente
serão considerados liberados para aplicação após a confirmação por parte da Genial da sua efetiva
disponibilidade.
4.5. A Genial somente receberá recursos financeiros provenientes de outras contas de titularidade do
Cliente, salvo se houver alguma mudança, inclusive regulatória ou operacional, que permita o recebimento
de recursos provenientes de terceiros em benefício do Cliente.
4.6. A Genial somente enviará recursos financeiros para conta de titularidade do Cliente, salvo se houver
alguma mudança, inclusive regulatória ou operacional, que permita o envio de recursos de titularidade do
Cliente para contas de terceiros.
4.7. O Cliente autoriza a Genial, em caráter irrevogável e irretratável, a efetuar o débito de quaisquer
valores existentes na Conta de sua titularidade junto à Genial e/ou resgate de aplicações financeiras de
sua titularidade e/ou venda de ativos de titularidade do Cliente, necessários à liquidação das Operações,
inclusive para pagamento das comissões, taxas e despesas diretas e indiretas devidas à Genial, à B3 e/ou
a terceiros.
5.

ORDENS

5.1. Por motivos de ordem prudencial, a Genial poderá recusar-se, a seu exclusivo critério, a receber ou
a executar, total ou parcialmente, ordens do Cliente, podendo, ainda, cancelar aquelas eventualmente
pendentes de realização.
5.2. O Cliente, pelo presente instrumento, outorga à Genial poderes para representá-lo perante à B3,
podendo a Genial, para tanto, praticar todos os atos necessários e suficientes a atender a finalidade deste
Contrato, assumindo, em nome do Cliente, todas as obrigações e exercendo todos os direitos decorrentes
das normas e regulamentos dos referidos organismos, inclusive das regras aplicáveis.
5.2.1. Os poderes outorgados pelo Cliente à Genial incluem, mas não se limitam a, poderes para receber
ordens de compra e venda, de empréstimo de títulos, bem como quaisquer outras ordens previstas neste
Contrato e a realizar, por sua conta e ordem, Operações nos mercados administrados pela B3, outorgandolhe(s) todos os poderes necessários para agir em seu nome, inclusive os de dar e receber quitação, celebrar
acordos e transigir, nos limites necessários para a intermediação, execução e liquidação de suas Operações
em tais mercados, incluindo poderes para:
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a)
transferir para o nome de quem os adquirir, inclusive o da própria Genial, os ativos de titularidade do
Cliente, especificados em suas ordens;
b)
cumprir ordens de transferência, movimentando as respectivas contas de custódia em nome do
Cliente, receber frutos relacionados aos ativos de titularidade do Cliente e representá-lo perante os órgãos
encarregados de autorizar ou registrar as transferências e as Operações realizadas por conta e ordem do
Cliente;
c)
representar o Cliente perante o Banco Central do Brasil, a CVM, a B3, entidades administradoras de
mercados de balcão organizados e demais instituições do mercado financeiro e de capitais;
d)
assumir as obrigações e exercer os direitos decorrentes das normas e regulamentos emitidos pelas
instituições mencionadas na letra (c) acima;
e)
comprar, vender, ceder e transferir ações, títulos, derivativos, valores mobiliários e ativos financeiros
em geral, de acordo com as ordens do Cliente, podendo, inclusive, liquidar Operações no seu vencimento,
antecipadamente ou por diferença;
f)
pagar e receber quaisquer importâncias ou valores, ações, títulos, derivativos, valores mobiliários e
ativos financeiros em geral, bem como dar a respectiva quitação;
g)
efetuar pagamentos e recebimentos de quaisquer importâncias ou valores relativos às ações, títulos
ou valores mobiliários de titularidade do Cliente, conforme aplicável, observadas as disposições contidas
nas regras aplicáveis; e
h)
representá-lo perante a Central Depositária B3, na forma do Regulamento de Operações e dos
Procedimentos Operacionais da Central Depositária B3.
5.2.2. O mandato ora concedido pelo Cliente à Genial é irretratável e irrevogável, nos termos do artigo
684, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”) e os poderes, direitos e obrigações dele
decorrentes deverão permanecer válidos até que todas as Operações realizadas pela Genial nos mercados
de que trata este Contrato, por conta e ordem do Cliente, sejam integralmente liquidadas.
5.3. São escritas as ordens recebidas por carta, fac-símile ou meio eletrônico ou mensagens eletrônicas
instantâneas (incluindo-se, mas não se limitando, a e-mail, aos programas Reuters, Skype, MSN Messenger
e Bloomberg) em que constem, conforme o caso, assinatura, número da linha ou aparelho transmissor e a
hora em que a mensagem foi recebida.
5.4. São verbais as ordens recebidas por via telefônica ou pessoalmente, que terão a mesma validade das
ordens escritas, passando a existir e gerar efeitos a partir do recebimento pela Genial.
5.5. O Cliente consente e autoriza a Genial e seus respectivos prepostos (inclusive agentes autônomos
de investimento), em caráter irrevogável e irretratável, a gravar e registrar a totalidade dos diálogos
entre eles mantidos pessoalmente, por via telefônica, por e-mail, por mensagens instantâneas, ou por
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meios assemelhados, observado o disposto no artigo 36 da resolução nº 505 da CVM e demais
regulamentações aplicáveis, com ou sem sinal de advertência prévio, e que as evidências, arquivos e
gravações realizados poderão ser utilizados, em qualquer instância, juízo ou tribunal, como meio de prova
válido e lícito, servindo ainda como provas válidas e irrefutáveis de sua ordenação.
5.6. Todos os diálogos mantidos entre o Cliente e a Genial e seus prepostos (inclusive agentes autônomos
de investimento), por meio de conversas telefônicas, e-mails, mensagens instantâneas e assemelhados
serão gravados e mantidos arquivados pelo período de 5 (cinco) anos, ou prazo superior, em caso de
processo administrativo, quando determinado pela CVM, pela B3 ou pela BSM, e os arquivos poderão ser
utilizados como prova no esclarecimento de questões relacionadas a sua conta e as suas Operações.
5.7. A Genial fica obrigada dentro dos prazos regulamentares previstos, a providenciar, junto à B3 e à
respectiva contraparte, a correção das Operações executadas com erro ou omissões em relação às ordens
recebidas do Cliente, sem ônus financeiro ou responsabilidade para este.
5.8. O Cliente declara conhecer e aceitar as especificações das Operações no âmbito da B3, além das
obrigações e riscos associados a tais negócios.
6.

CADASTRO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PELO CLIENTE

6.1. O Cliente autoriza a Genial, neste ato, a cadastrá-lo no Sistema de Cadastro Central dos Investidores
disponibilizado pela B3, ou por outro meio que venham a ser disponibilizados por ela, bem como autoriza a
Genial a cadastrá-lo no respectivo sistema da B3, mediante o registro de todas as informações necessárias
à perfeita identificação do Cliente, de acordo com a regulamentação aplicável.
6.2. O Cliente apresentará à Genial os documentos originais por esta solicitados, necessários ao cadastro
de que trata a cláusula precedente.
6.3.

O Cliente obriga-se a:

(i)
manter seu cadastro permanentemente atualizado perante a Genial ou instituição intermediária
estrangeira, conforme aplicável, fornecendo as informações e os documentos necessários para tanto,
sempre que solicitado;
(ii) comprovar a veracidade de todas as informações fornecidas à Genial, inclusive cadastrais, mediante
a apresentação de todos e quaisquer documentos, originais ou cópias autenticadas, desde que aceitas pela
Genial, necessários para tanto, bem como quaisquer outros solicitados por escrito e a qualquer momento
pela Genial, durante o prazo de vigência deste Contrato.
6.4. O Cliente será responsável perante a Genial pelos atos, documentos apresentados e informações
prestadas, bem como pelos danos e prejuízos, diretos ou indiretos eventualmente causados à Genial ou
a terceiros, em decorrência da prática de quaisquer modalidades de fraude, falsificação, simulação,

Regras e Parâmetros de Atuação_B3_Genial Investimentos

36

manipulação ou omissão de quaisquer informações ou documentos necessários à prestação, por parte da
Genial, dos serviços objeto deste Contrato.
6.5. O Cliente autoriza a Genial, neste ato, a compartilhar seu cadastro com outras instituições
pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro que a Genial, podendo compartilhar documentos e
informações do Cliente necessárias ao seu cadastro e utilização de modo compartilhado.
7.

GARANTIAS

7.1. Sem prejuízo das demais disposições contidas nos Anexos a este Contrato, fica constituída garantia
flutuante sobre todos e quaisquer ativos e direitos de propriedade do Cliente e que estejam ou venham a
estar custodiados, depositados, em cobrança ou de qualquer forma sob a posse direta ou indireta, da
Genial ou de qualquer das demais empresas do conglomerado financeiro da Genial, a qualquer tempo
durante a vigência deste Contrato e independentemente de aviso prévio, notificação judicial ou
extrajudicial ou qualquer outra providência.
8.

DMA E HOME BROKER

8.1. A Genial poderá disponibilizar ao Cliente, a seu exclusivo critério, mediante prévia aceitação do
Cliente, o acesso aos mercados administrados pela B3 via DMA, desde que atendidos os requisitos e
configurações estabelecidos pela B3.
8.2. A Genial poderá disponibilizar ao Cliente, ao seu exclusivo critério, mediante prévia aceitação do
Cliente, o acesso aos mercados administrados pela B3 através do Home Broker, conforme estabelecido no
Anexo VI.
8.3. No caso de o Cliente utilizar sessão de conectividade para o acesso ao sistema eletrônico de
negociação, o Cliente declara-se desde logo ciente de que a senha de utilização do sistema é de seu uso
exclusivo, pessoal e intransferível e que as Operações realizadas por meio deste sistema com utilização da
senha de acesso serão consideradas para todos os efeitos como tendo sido realizadas pelo Cliente.
8.3.1. Havendo suspeita de uso irregular da senha do Cliente, a Genial deverá informar à B3 e à BSM e, se
julgar necessário, bloquear o uso da referida senha até que seja identificado e sanado o motivo de seu uso
irregular.
9. REGRAS APLICÁVEIS
9.1. Integram o presente Contrato, no que couber, e as Partes obrigam-se a cumprir fielmente, naquilo
que lhes competir, a legislação em vigor, as normas e procedimentos da B3, definidos em estatuto social,
regulamentos, manuais e ofícios circulares e as regras e parâmetros de atuação do participante observadas,
adicionalmente, as regras específicas das autoridades governamentais que possam afetar os termos nele
contidos, e aos direitos e obrigações delas decorrentes, incluindo-se as regras abaixo (“Regras Aplicáveis”):
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(i)

as Regras e Parâmetros de Atuação da Genial;

(ii) as disposições legais e regulamentares pertinentes às Operações objeto deste Contrato,
especialmente as editadas pela CVM (destacadamente as Instruções 617/19, publicada em 06 de dezembro
de 2019, 505/2011, publicada em 28 de setembro de 2011, 497/2011, publicada em 06 de junho de 2011,
542/2013, publicada em 26 de dezembro de 2013), pelo Banco Central do Brasil, pela Secretaria da Receita
Federal e demais autoridades competentes;
(iii) normas e os procedimentos da B3, definidos em seu Estatuto Social, Regulamentos, incluindo o
Regulamento de Operações da B3, os Regulamentos de Operações dos Mercados e Câmaras e Especificações
Técnicas dos mercados editados pela B3, o Regulamento do Participante, o Regulamento de Acesso aos
Sistemas e Mercados da B3, os Manuais e Ofícios Circulares da B3, o Código de Ética dos Participantes da
B3, que estão disponíveis no site da B3, observadas, adicionalmente, as regras específicas das autoridades
governamentais que possam afetar os termos contidos neste Contrato;
(iv)

o Regulamento de Operações e os Procedimentos Operacionais da Central Depositária B3;

(v)

o Regulamento do Tesouro Direto;

(vi) o Regulamento da CETIP para Acesso de Participante, para Admissão de Ativo, para Negociação, para
Registro de Operação, para Custódia Eletrônica e para Liquidação;
(vii) o Regulamento anexo à Circular nº 3.587, de 26 de março de 2012, que disciplina o funcionamento
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic);
(viii) os demais regulamentos de Operações dos mercados abrangidos por esse contrato;
(ix)

o Termo de Adesão ao Banco de Títulos CBLC subscrito pela B3 e pela Genial;

(x)

os usos e costumes adotados, praticados e geralmente aceitos no mercado de capitais brasileiro; e

(xi)

as decisões do Juízo Arbitral da B3.

9.2.

O Cliente declara:

(i)
conhecer cada uma das Regras Aplicáveis e estar integralmente de acordo com todas elas, inclusive
no que se refere a eventuais restrições para realização das Operações;
sujeitar-se, em relação aos usos, práticas e costumes adotados e geralmente aceitos pelo mercado,
às interpretações e decisões proferidas pelo Juízo Arbitral da B3.
(ii)
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9.3. O Cliente e a Genial reconhecem que a B3 é entidade autorreguladora do mercado de capitais
brasileiro e auxiliar da CVM, sendo responsável por regulamentar e fiscalizar as Operações e as atividades
de custódia, compensação e liquidação das Operações realizadas pela Genial, nos mercados administrados
pela B3.
9.4. A B3 poderá alterar as regras aplicáveis às Operações realizadas nos mercados administrados por
ela, inclusive quanto à sua compensação e liquidação, o nível de margem de garantia requerido, sua
composição, as formas de cálculo e as normas de movimentação de valores, podendo tais alterações ser
de vigência imediata, aplicando-se às posições em aberto. Tais alterações serão aplicáveis às Operações,
de acordo com as condições estabelecidas pela B3, cabendo à Genial informar o Cliente sobre sua
ocorrência.
9.5. A B3 e/ou o STN poderão alterar o Regulamento do Tesouro Direto, podendo tais alterações ser de
vigência imediata, aplicando-se às posições em aberto. As alterações serão aplicáveis às Operações Tesouro
Direto, de acordo com as condições estabelecidas pela B3 e/ou STN, cabendo à Genial informar o Cliente
sobre sua ocorrência.
9.6. Caso qualquer das Regras Aplicáveis seja alterada de forma a exigir a modificação ou substituição
do presente Contrato, este deverá ser modificado ou substituído pela Genial, permanecendo inalteradas
e em pleno vigor as cláusulas que não sejam expressamente alteradas.
9.7. Na hipótese de ocorrer situação especial, na forma dos normativos da B3, o Cliente autoriza, de pleno
direito e sem a necessidade de autorização adicional prévia ou específica, a indicação do participantedestino pela B3 e a transferência de posições de titularidade do Cliente e respectivas garantias para o
participante-destino.
9.7.1. Na hipótese de ocorrer situação especial, na forma dos normativos da B3, o Clienteestá ciente do
compartilhamento de dados e/ou informações mantidos pela câmara e/ou pela central depositária de renda
variável B3 com participante-destino, na forma dos normativos da B3.
9.7.2. As cláusulas previstas nos itens 9.7 e 9.7.1 não serão aplicáveis para Investidores Qualificados.
10.

DIREITO DE SUBSCRIÇÃO

10.1. O exercício de direito de subscrição de títulos, valores mobiliários e ativos financeiros somente será
efetuado pela Genial, mediante prévia autorização do Cliente, observando-se os mesmos procedimentos
para envio de ordens, desde que seja possível evidenciar o seu recebimento na data fixada para o
encerramento do prazo do exercício de direito e com depósito prévio dos recursos necessários.
11.

RESPONSABILIDADES
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11.1. O Cliente reconhece e concorda que a Genial não será responsável, inclusive perante terceiros, por
prejuízos sofridos em decorrência de:
(i)

variações de preços inerentes às Operações, inclusive às Operações no âmbito da B3;

(ii)

atos culposos ou dolosos praticados por terceiros;

(iii)

investimentos realizados com base em informações incorretas, disponibilizadas pelo Cliente à Genial,

conforme o caso;
(iv)

interrupções nos sistemas de comunicação, incluindo no DMA e no Home Broker, 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 em sua rede;
(v)

interrupção do serviço da Genial, conforme o caso, devido a variação brusca de preços; e/ou baixa de

liquidez no mercado;
(vi)

ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos da lei civil em vigor.

11.2. O Cliente reconhece e concorda que quaisquer danos e prejuízos que venha a sofrer em decorrência
de suas decisões de comprar, vender ou manter títulos, valores mobiliários e ativos financeiros são de sua
inteira responsabilidade.
11.3. O Cliente é pessoalmente responsável, civil e criminalmente, perante a Genial pelas informações que
prestar à Genial a qualquer tempo, incluindo-se, sem limitação, nos documentos cadastrais e nos
documentos relativos às Operações.
12.

RELAÇÃO ENTRE O CLIENTE E PREPOSTOS

12.1. Nos casos em que haja relacionamento entre o Cliente e os prepostos da Genial, incluindo agentes
autônomos de investimentos eventualmente vinculados a esta:
(i) O Cliente não deve entregar ou receber qualquer numerário, título ou valor mobiliário ou outro ativo aos
prepostos, inclusive agentes autônomos de investimentos, vinculados à Genial;
(ii) O Cliente não deve realizar pagamentos a prepostos, inclusive agentes autônomos de investimentos
vinculados à Genial, pela prestação de quaisquer serviços;
(iii) O preposto ou o agente autônomo de investimentos não pode ser procurador ou representante do
Cliente perante a Genial, para qualquer fim;
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(iv) O Cliente não deve contratar com o preposto, inclusive o agente autônomo de investimentos vinculado
à Genial, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários,
consultoria ou análise de valores mobiliários; e
(v) O Cliente não deve entregar senhas ou assinaturas eletrônicas a prepostos da Genial, inclusive agentes
autônomos de investimentos a ela vinculados.

13.

DECLARAÇÕES DO CLIENTE

13.1. O Cliente declara que:
(i)

leu e está de pleno acordo com o inteiro teor deste Contrato e dos Anexos;

(ii)

não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;

(iii) está ciente da obrigação da Genial de comunicar às autoridades competentes qualquer operação que
possa se constituir em indícios dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores previstos
na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998;
(iv) conhece os termos dos regulamentos referentes às Operações realizadas nos mercados à vista, a
termo e de opções, as especificações constantes dos contratos negociados nos pregões e as obrigações e os
riscos associados às referidas Operações;
(v) está ciente de que sobre o saldo credor depositado na conta corrente e não utilizado pelo Cliente não
incidirão juros e nem reajuste monetário em seu favor;
(vi) está ciente de que não poderá imputar responsabilidade à Genial pelo insucesso de Operações nem
por eventual prejuízo que venha a sofrer, decorrente ou relacionado a qualquer ato, fato ou omissão por
parte da B3, incluindo, mas não se limitando no caso de insolvência e/ou liquidação da B3;
(vii) assume a responsabilidade civil e criminal pelas informações prestadas à Genial, estando ciente de
que quaisquer dados fornecidos pelo Cliente à Genial estarão sujeitos à auditoria e fiscalização da B3 bem
como, à fiscalização dos órgãos reguladores do mercado de capitais;
(viii) está ciente dos riscos envolvendo investimentos no mercado de títulos e valores mobiliários, bem
como da possibilidade de decréscimo em seu patrimônio e, até mesmo da perda total do investimento e
de quantias adicionais a ele, principalmente no que concerne ao mercado de opções, em decorrência do
risco elevado inerente a este tipo de aplicação financeira.
13.2. Na hipótese de ser o Cliente um investidor não residente que deposite garantias no exterior, tem plena
ciência e declara que:
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(i)
O Cliente não residente está ciente dos critérios de elegibilidade estabelecidos no Manual de
Administração de Risco da Câmara da B3 que o Cliente deverá satisfazer para o depósito de garantias no
exterior;
(ii)
O Cliente não residente está ciente do teor do Módulo de Investidor Não Residente aplicável a
tal Cliente não residente;
(iii)
O Cliente não residente que deposite garantias no exterior declara que satisfaz os critérios de
elegibilidade estabelecidos no Regulamento da Câmara B3 e no Manual de Administração de Risco da
Câmara B3;
(iv)
O Cliente não residente que deposite garantias no exterior indica em qual categoria de investidor
que possui permissão para depositar garantias no exterior, dentre as listadas no Regulamento da Câmara
B3 e no Manual de Administração de Risco da Câmara B3 se enquadra e a respectiva jurisdição autorizada;
(v)
O Cliente não residente compromete-se a notificar a Genial acerca da ocorrência de qualquer
evento ou alteração de circunstância que possa afetar adversamente a sua capacidade de satisfazer os
critérios de elegibilidade para o depósito de garantia no exterior; e,
(vi)
O Cliente não residente compromete-se ainda a notificar a Genial da cessação do atendimento
aos critérios de elegibilidade, em qualquer caso, na data em que ocorrer o evento relevante ou alteração de
circunstâncias ou cessão, ou que tal evento relevante, alteração de circunstância ou cessão pode
razoavelmente ocorrer;
(vii)
O Cliente não residente reconhece e cumpre os termos e as suas obrigações decorrentes do
Regulamento da Câmara B3, do Manual de Administração de Risco da Câmara B3 e do Módulo de Investidor
Não Residente aplicável a tal Cliente não residente.
14.

DAS DISPOSIÇÕES FATCA

14.1. O Cliente, caso seja considerado US Person nos termos da legislação aplicável, por este ato, autoriza
a Genial a reportar às autoridades competentes dos EUA e do Brasil, incluindo, mas não se limitando a
IRS (Internal Revenue Services) e à Receita Federal do Brasil todas as informações solicitadas pela Lei
FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e/ou qualquer outra lei ou decreto aplicáveis.
15.

PRAZO E RESCISÃO

15.1. O presente Contrato é celebrado por prazo indeterminado e obriga os seus sucessores e/ou herdeiros
e legatários. O presente Contrato poderá, independentemente de motivo ou justificativa, ser rescindido,
mediante comunicação escrita enviada por uma Parte a outra, com antecedência mínima de 07 (sete) dias,
com evidência de recebimento pela outra Parte.
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15.2. A rescisão deste Contrato somente será efetivada após a devida quitação dos valores devidos,
inclusive, mas sem limitação, aqueles relativos às Operações realizadas pela Genial, por conta e ordem do
Cliente.
15.3. Sem prejuízo do disposto acima, constituirá motivo de rescisão automática o descumprimento de
quaisquer das disposições contidas neste Contrato, hipótese em que as Operações realizadas pelo Cliente
deverão ser devidamente liquidadas por ele.
15.4. As disposições deste Contrato serão aplicáveis às Operações realizadas até o término de vigência
deste Contrato.
15.4.1.
Este Contrato poderá ser alterado, em consonância com o que dispõe a cláusula 9.6 do presente
Contrato, sempre que tal alteração decorra exclusivamente da necessidade de atender exigências legais ou
regulamentares, surtindo as alterações efeitos imediatos, independentemente da publicação ou
comunicação ao Cliente.

16.

DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. As notas de corretagem emitidas pela Genial ou pela B3 em nome do Cliente garantem a certeza e
liquidez dos valores devidos pelo Cliente, constituindo-se, em conjunto com este Contrato, em título
executivo extrajudicial, nos termos e para os fins do artigo 783 e seguintes, da Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil).
16.2. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas neste Contrato e nos seus
Anexos, inclusive o descumprimento das Regras Aplicáveis, o Cliente ficará sujeito ao pagamento, à
Genial, de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação descumprida, sendo responsável,
além da multa e das despesas diretas e indiretas a que o seu inadimplemento der causa, pelos valores
necessários ao cumprimento das obrigações descumpridas, sem prejuízo das disposições específicas
relativas a inadimplemento previstas neste Contrato e nos seus Anexos e das demais medidas judiciais
e/ou extrajudiciais cabíveis e das eventuais penalidades impostas.
16.3. A tolerância por parte da Genial com relação a qualquer das obrigações assumidas pelo Cliente neste
Contrato não implicará novação ou renúncia de seus direitos.
16.4. Nenhuma das Partes poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações previstos neste Contrato para
terceiros sem a prévia anuência das demais Partes contratantes.
16.5. Todas as comunicações da Genial endereçadas ao Cliente poderão ser remetidas por correio
eletrônico (e-mail), para endereço constante no cadastro do Cliente.
16.6. Este Contrato é celebrado em caráter de não exclusividade, tanto em relação à Genial, quanto ao
Cliente.
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16.7. Este Contrato e seus anexos regem e contêm todos os entendimentos relativos ao objeto deste
Contrato, substituindo quaisquer acordos escritos ou verbais anteriormente celebrados pelas Partes neste
sentido, obrigando as Partes, seus sucessores e cessionários a qualquer título.
17.

SERASA

17.1. O Cliente tem ciência e aceita que, ao se cadastrar na Genial, esta ficará autorizada a promover
verificações junto a quaisquer sistemas que possuam informações a respeito do Cliente, inclusive os de
crédito, dentre eles o Serviço de Proteção ao Crédito (Serasa) e o Sistema de Informações de Crédito (SCR).
18.

ARBITRAGEM

18.1. As Partes, desde já, assumem espontaneamente o compromisso, em caráter irrevogável e irretratável,
de submeter, de forma definitiva, toda e qualquer divergência ou disputa relacionada ou decorrente do
presente Contrato, ao Juízo Arbitral da B3, com funcionamento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
nos termos da regulamentação aplicável, para os fins da Lei nº 9.307/96.
18.2. As Partes declaram conhecer e aceitar as normas de funcionamento e de instalação do Juízo Arbitral
da B3 emanadas de seu Estatuto Social, do respectivo Regulamento e das demais normas editadas pela B3,
as quais serão aplicadas em eventual procedimento arbitral instaurado nos termos desta Cláusula.
18.3. Para os fins do disposto no art. 7º, no § 2º do art. 13 e no art. 25 da Lei nº 9.307/96, fica eleito o Foro
da Capital do Estado de São Paulo, inclusive para execução da sentença arbitral.
Este Contrato, atualizado na forma do Ofício Circular 111/2020-PRE da B3, é parte integrante das Regras e
Parâmetros de Atuação da Genial e, como tal, é válido e vinculante entre as Partes de forma automática, a
partir da realização pelo Cliente de qualquer Operação.
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ANEXO I – OPERAÇÕES NOS SEGMENTOS DE BOLSA E DE BALCÃO DA B3
CAPÍTULO 1 – DA INTRODUÇÃO
1.1. O presente Anexo é parte integrante e inseparável do Contrato de Intermediação para Realização de
Operações nos Mercados Administrados pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão E Outras Avenças (“Contrato”). Os
termos definidos iniciados em letras maiúsculas neste Anexo terão os significados que lhe foram atribuídos
na Cláusula 1.1 do Contrato, exceto se expressamente disposto de forma diversa neste Anexo. Todas as
disposições do Contrato se aplicam automaticamente e de maneira complementar a este Anexo e
prevalecerão em caso de divergência com as disposições deste Anexo.
CAPÍTULO 2 – DAS GARANTIAS
2.1. O Cliente, antes de iniciar as suas atividades na B3, deverá, quando for o caso, efetuar o depósito
das garantias junto à Genial, de acordo com os Regulamentos de Operações e os Procedimentos
Operacionais da B3, cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Cliente
nos mercados de liquidação futura.
2.2. A B3 e a Genial poderão exigir as garantias adicionais que julgarem necessárias e o Cliente obrigase a depositá-las, observado qualquer valor e/ou prazo, inclusive para posições já registradas, ainda que
em níveis mais restritos que os estipulados nas respectivas normas regulamentares vigentes, para fins de
assegurar o integral e pontual adimplemento das obrigações que competirem ao Cliente.
2.3.

A Genial poderá, para o cumprimento das obrigações assumidas pelo Cliente, dele exigir:

(i)
a substituição dos títulos ou valores mobiliários entregues em garantia por outros, a critério da
Genial, conforme o caso, observando-se critérios de liquidez e o risco de seus emissores; e/ou
(ii) a substituição da garantia prestada em moeda por títulos e valores mobiliários de livre escolha da
Genial.
2.4. O Cliente obriga-se a efetuar a substituição de garantias, na forma da cláusula precedente, dentro
dos prazos que forem fixados pela Genial, conforme o caso, e/ou pela B3.
2.5. O Cliente poderá, por iniciativa própria e com prévia e expressa anuência da Genial substituir as
garantias depositadas.
2.6. A Genial, em hipótese alguma, estará obrigada a conceder a liberação de garantias, antes do
integral cumprimento, pelo Cliente, das obrigações que lhe competirem.
CAPÍTULO 3 – DA MARGEM DE GARANTIA E DOS RISCOS
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3.1. A metodologia para apuração da margem de garantia é baseada em cenários de estresse de preços,
conforme Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação de Liquidação de Operações de
Derivativos da B3. A margem de garantia poderá ser alterada a qualquer momento, a critério da B3 e/ou
da Genial, conforme o caso.
3.2.

No que se refere às Operações de derivativos eventualmente celebradas pelo Cliente:

(a)

o valor das posições em aberto é atualizado diariamente, de acordo com os preços de ajuste do dia,

estabelecidos de acordo com as regras da B3. Atuando como comprador no mercado futuro, o Cliente corre
o risco de, se houver queda de preços, ter alterado negativamente o valor atualizado da sua posição.
Atuando como vendedor no mercado futuro, o Cliente corre risco de, se houver alta de preços, ter alterado
negativamente o valor atualizado da sua posição. Em ambos os casos, serão requeridos pagamentos de
ajustes diários em dinheiro relativos à variação das posições e, a critério da B3 e/ou da Genial, de margens
operacionais;
(b)

a Genial poderá, a seu critério: (i) limitar a quantidade de posições em aberto mantidas em nome do

Cliente, bem como encerrá-las, quando ultrapassarem o limite estabelecido,

(ii) encerrar total ou

parcialmente as posições do Cliente; (iii) promover a execução das garantias existentes em nome do Cliente;
e (iv) efetuar a venda ou a compra dos contratos necessários à liquidação das posições em aberto em nome
do Cliente.
(c)

a Genial poderá, a qualquer tempo, (i) aumentar a exigência de margem de garantia, inclusive para

as posições já mantidas em nome do Cliente; (ii) exigir do Cliente antecipação de ajustes diários; (iii) exigir
as garantias adicionais que julgar necessárias; (iv) determinar a substituição de garantias depositadas,
inclusive para posições já registradas e garantidas;
(d)

O Cliente deverá efetuar o depósito das garantias adicionais e/ou substituição daquelas depositadas,

conforme requerido pela Genial, nos prazos, termos e condições por ela fixados;
(e)

A manutenção das posições travadas ou opostas num mesmo participante, tanto no mercado de

opções como no mercado futuro, sob certas circunstâncias, não elimina os riscos de mercado de seu
carregamento;
(f)

Atuando como titular no mercado de opções, o Cliente corre os seguintes riscos: (i) como titular de

uma opção de compra: perder o valor do prêmio pago, ou parte dele, caso o valor intrínseco da opção
(diferença entre o preço do ativo-objeto e o do exercício, se positiva) seja inferior ao prêmio pago pela opção;
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e (ii) como titular de uma opção de venda: perder o valor do prêmio pago, ou parte dele, caso o valor
intrínseco da opção (diferença entre o preço do exercício e o do ativo-objeto, se positiva) seja inferior ao
prêmio pago pela opção;
(g)

Atuando como lançador no mercado de opções, o Cliente corre o risco de: (i) na opção de compra:

sofrer prejuízos diretamente relacionados à elevação do preço do ativo-objeto da opção no mercado a vista;
e (ii) na opção de venda: sofrer prejuízos no caso de queda do preço do ativo-objeto da opção no mercado
à vista.
(h)

As posições em aberto nos mercados futuros e de opções podem ser liquidadas por diferença,

mediante a realização de uma operação de natureza inversa (compra ou venda), como forma de realizar
lucros, limitar prejuízos ou evitar exercícios. As condições de liquidez do mercado, no entanto, podem
dificultar ou impossibilitar a execução da operação de natureza inversa no prazo pretendido ou, ainda,
quando esta estiver vinculada a uma ordem do tipo limitada, a um preço determinado;
(i) Na hipótese de ocorrerem situações imprevistas em contratos derivativos transacionados pelo Cliente,
bem como de medidas governamentais ou de quaisquer outros fatores extraordinários que impactem a
formação, a maneira de apuração ou a divulgação de sua variável, ou a sua descontinuidade, a B3 e/ou a
Genial, conforme o caso, tomará as medidas que julgar necessárias, a seu critério, visando à liquidação da
posição do Cliente, ou a sua manutenção em bases equivalentes.
CAPÍTULO 4 – DOS LIMITES OPERACIONAIS
4.1. A Genial estabelecerá limites operacionais e de risco para o Cliente, conforme as regras e
procedimentos determinados pela B3 e as melhores práticas de administração de riscos. O Cliente desde
já concorda e autoriza a Genial a suspender ou cancelar a execução de quaisquer ordens e instruções
emitidas em desacordo com tais limites, inclusive para Operações realizadas via DMA e/ou Home Broker.
4.2. A Genial poderá também limitar a quantidade de posições em aberto mantidas em nome do Cliente,
bem como encerrá-las, quando ultrapassarem os limites estabelecidos. Poderá ainda, estabelecer
mecanismos que visem limitar riscos excessivos que poderão ser prejudiciais ao Cliente, em decorrência
da variação brusca de cotação e condições excepcionais de mercado.
4.3. Sem prejuízo da análise dos limites operacionais e de risco, a Genial poderá, a seu critério, exigir
do Cliente a antecipação dos ajustes diários.
CAPÍTULO 5 – DA INADIMPLÊNCIA
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5.1. Sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas do Contrato, em caso de inadimplência do Cliente
no cumprimento de quaisquer obrigações relativas às Operações no âmbito da B3, a Genial fica
expressamente autorizada, independentemente de aviso prévio ou qualquer outra providência judicial
ou extrajudicial, a:
(i)
utilizar-se, executar, reter e/ou efetuar transferências de recursos em moeda ou créditos que tenha
ou administre, depositados em garantia ou a qualquer título, pelo Cliente ou a seu favor, para aplicá-los
na amortização ou compensação dos débitos não honrados;
(ii) fazer uso dos ativos, recursos e direitos do cliente que estejam em seu poder, da maneira que julgar
a seu exclusivo critério mais conveniente;
(iii) efetuar a compra ou a venda, a preço de mercado, dos títulos, valores mobiliários, ativos
financeiros e contratos necessários à liquidação das Operações com posições em aberto em nome do
Cliente, inclusive as próprias posições e os valores mobiliários objeto das Operações no âmbito da B3;
(iv)

proceder ao encerramento, no todo ou em parte, das Operações do Cliente;

(v)

determinar à B3 a execução das garantias existentes em nome do Cliente.

5.2. A insuficiência de saldo na Conta, bem como o não pagamento dos ajustes diários e das margens
requeridas até as 11h30min (onze horas e trinta minutos) do dia da sua exigibilidade, dará à Genial o
direito de proceder de acordo com a cláusula precedente em qualquer ocasião e sob quaisquer condições
de mercado, não cabendo nenhuma responsabilidade à Genial, por danos sofridos pelo Cliente, incluindo
os lucros que o mesmo deixar de auferir, correndo ainda por conta do Cliente as indenizações, multas
e/ou despesas decorrentes da impontualidade da liquidação, subsistindo ao Cliente, ainda, a
responsabilidade por eventual saldo devedor remanescente.
5.3. Realizadas as medidas previstas na Cláusula 5.1, e não tendo sido elas suficientes para quitar as
obrigações inadimplidas pelo Cliente, a Genial notificará a B3, constituindo o Cliente em mora, aplicandose o disposto nas cláusulas 4.3.3 e 4.3.4 do Contrato.
5.3.1. Sem prejuízo do disposto nas cláusulas 4.3, 4.3.1, 4.3.2,4.3.3 e 4.3.4, do Contrato e da 5.1 deste
Anexo,, as garantias do Cliente poderão ser executadas: (i) pelo Membro de Compensação da Genial caso
este não receba da Genial os valores para liquidação das Operações realizadas pelo cliente; e (ii) pela B3,
caso esta não receba do Membro de Compensação os valores para liquidação das Operações realizadas
pelo Cliente.
5.4. No caso de morte, incapacidade civil, insolvência, liquidação, pedido de recuperação judicial ou
pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial, decretação de falência ou dissolução do
Cliente, a Genial fica autorizada a proceder de acordo com a Cláusula 5.1 deste Anexo, sem prejuízo das
demais providências eventualmente cabíveis.
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ANEXO II - OPERAÇÕES TESOURO DIRETO
CAPÍTULO 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O presente Anexo é parte integrante e inseparável do Contrato de Intermediação para Realização de
Operações nos Mercados Administrados pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão E Outras Avenças (“Contrato”). Os
termos definidos iniciados em letras maiúsculas neste Anexo terão os significados que lhe foram atribuídos
na Cláusula 1.1 do Contrato, exceto se expressamente disposto de forma diversa neste Anexo. Todas as
disposições do Contrato se aplicam automaticamente e de maneira complementar a este Anexo e
prevalecerão em caso de divergência com as disposições deste Anexo.
1.2 A Genial e o Cliente declaram ter ciência de que as Operações de compra e venda de Títulos Federais
no Tesouro Direto são executadas e formalizadas através da internet, razão pela qual concordam e
reconhecem que tais Operações realizadas pela internet são plenamente válidas, vinculantes e exequíveis
na forma da lei.
1.3
O Cliente responsabiliza-se integralmente pela decisão de contratar os serviços da Genial como
agente de custódia.
1.4 O acesso ao Tesouro Direto para compra e venda de Títulos Federais deverá ser efetuado diretamente
pelo Cliente, no caso de compra e venda no mercado primário, ou por intermédio da Genial, no caso de
compra e venda no mercado secundário, ambas as formas sob total e irrestrita responsabilidade do Cliente.
1.5 A Genial não será responsabilizada por prejuízos eventualmente sofridos pelo Cliente em decorrência
de Operações por ele efetuadas no Tesouro Direto.
1.6 O Cliente exonera a B3 de qualquer responsabilidade caso a Genial deixe de cumprir as obrigações
com ele contraídas, não importando as razões do descumprimento.
1.7 Poderão ser estendidas ao Cliente as medidas aplicadas à Genial pela Central Depositária B3 em
decorrência dos atos praticados pelo Cliente.
1.8 A remuneração devida à Genial pela prestação dos serviços de administração de conta de custódia
de Títulos Federais será cobrada conforme o disposto no Contrato.
1.9

O Cliente neste ato declara:

(i)
ter residência e domicílio na República Federativa do Brasil, observadas as disposições contidas no
Regulamento do Tesouro Direto;
(ii) conhecer e concordar com inteiro teor do Regulamento do Tesouro Nacional, disponível nos sites
www.stn.fazenda.gov.br, aderindo integralmente a todas as suas disposições, sem prejuízo do disposto na
Cláusula 9ª do Contrato;
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(iii) conhecer o inteiro teor dos contratos firmados entre a Central Depositária B3e a Genial, caso
aplicável;
(iv) conhecer todas as atribuições da Genial como agente de custódia, especialmente com relação aos
depósitos, retiradas e transferências de títulos na Conta de Custódia Tesouro Direto.
1.10 Sem prejuízo do disposto no Contrato, a Genial e o Cliente declaram que o Regulamento do Tesouro
Direto é parte integrante desde Contrato.
CAPÍTULO 2 - CONTA DE CUSTÓDIA TESOURO DIRETO
2.1 A Genial abrirá conta de custódia individualizada em nome do Cliente, na qual serão registrados
(“Conta de Custódia Tesouro Direto”):
(i)

todos dos depósitos, retiradas e transferências de Títulos Federais;

(ii)

as provisões de recursos financeiros, provenientes da STN, referente a Eventos de Custódia; e

(iii) os débitos e créditos de Títulos Federais relativos à liquidação da compra e venda de Títulos Federais
no Tesouro Direto.
2.2 A Conta de Custódia Tesouro Direto somente será movimentada mediante solicitação do Cliente e
desde que esteja de acordo com a regulamentação aplicável.
2.3 O Cliente deverá prover a Genial em tempo hábil com os recursos financeiros necessários à compra e
a venda de Títulos Federais para a perfeita liquidação das Operações realizadas. Caso essas condições não
sejam respeitas, a liquidação das Operações não será realizada e o Cliente se tornará inadimplente perante
o Tesouro Direto.
2.4 A Genial poderá se recusar a realizar movimentações na Conta de Custódia Tesouro Direto se as
informações ou documentos fornecidos pelo Cliente: (i) gerarem dúvidas quanto a sua legitimidade ou
autenticidade; ou (ii) derem origem a movimentações ou Operações consideradas irregulares nos termos da
legislação pertinente.
CAPÍTULO 3 - OBRIGAÇÕES DA GENIAL
3.1

A Genial obriga-se a:

(i)
assegurar a integridade dos Títulos Federais custodiados e manter sigilo acerca de suas
características e quantidades;
(ii) manter os Títulos Federais pertencentes ao Cliente depositados em conta de custódia individualizada,
sempre em nome do Cliente;
(iii) efetuar depósito, retirada e transferência de Títulos Federais exclusivamente com base em instrução
do Cliente;
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(iv) realizar a liquidação das compras realizadas pelo Cliente, utilizando os recursos financeiros que lhe
forem transferidos pelo Cliente;
(v) repassar ao Cliente os recursos financeiros referentes aos Eventos de Custódia tratados pela Central
Depositária B3, recolher os tributos devidos e responsabilizar-se pelas obrigações acessórias com a
Secretaria da Receita Federal;
(vi) repassar ao Cliente os recursos financeiros referentes às vendas de Títulos Federais realizadas pelo
Cliente à STN, recolher os tributos devidos e responsabilizar-se pelas obrigações acessórias com a Secretaria
da Receita Federal;
(vii) fornecer ao Cliente informe de rendimentos, conforme disposto na legislação vigente;
(viii) notificar o Cliente de sua intenção de cessar o exercício da atividade de agente de custódia ou de
cessar a prestação de serviços para o Cliente;
(ix) cumprir todas as demais obrigações e responsabilidades que lhe forem atribuídas no Regulamento
do Tesouro Direto e no Regulamento de Operações e nos Procedimentos Operacionais da Central
Depositária B3, especialmente quanto à custódia de ativos.
CAPÍTULO 4 – OBRIGAÇÕES DO CLIENTE
4.1.

O Cliente obriga-se a:

(i)
manter os recursos necessários junto à GENIAL para o pagamento das taxas cobradas, inclusive
aquelas relativas às atividades da Central Depositária B3 no Tesouro Direto, por ela previamente
divulgadas;
(ii) manter atualizados seus dados cadastrais, bem como fornecer os documentos que comprovem a
autenticidade das suas informações cadastrais;
(iii)
manter recursos suficientes junto à GENIAL para o pagamento relativo às compras de Títulos
Federais por ele realizadas diretamente no Tesouro Direto;
(iv)
responder pela origem e pela legitimidade formal e material dos Títulos Federais e recursos por
ele entregues à GENIAL para depósito na Central Depositária B3;
(v) responder pela origem, legitimidade e veracidade dos endossos e de quaisquer documentos
apresentados e informações por ele prestadas à GENIAL;
(vi)
requerer, junto à GENIAL, de acordo com o Regulamento do Tesouro Direto, o depósito, a
retirada e a transferência dos Títulos Federais;
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(vii) indicar um banco e uma conta corrente de sua titularidade, por meio do qual serão depositadosos
recursos financeiros relativos a Eventos de Custódia;
(viii) fornecer à GENIAL as informações necessárias para que possa prestar os serviços objeto do
Contrato;
(ix)
responder pela guarda, conservação, sigilo e pelas obrigações e sanções legais provenientes do
uso indevido das senhas e códigos de acesso a ele fornecidos pela Central Depositária B3;
(x) confirmar por escrito à GENIAL, sempre que esta solicitar, a existência ou não de uma ordem de
compra, venda, depósito, retirada ou transferência de Títulos Federais ou qualquer outro tipo de
movimentação na conta de custódia;
(xi)
prover a GENIAL com os recursos financeiros necessários ao recolhimento dos tributos que são
devidos pelo Cliente, nos termos da legislação tributária pertinente;
(xii) cumprir todas as demais obrigações e responsabilidades do Cliente estabelecidas no Regulamento
do Tesouro Direto e no Regulamento de Operações e nos Procedimentos Operacionais da Central
Depositária B3, especialmente quanto à custódia de ativos.
4.2. Na hipótese de o Cliente entregar à GENIAL Títulos Federais ilegítimos, inautênticos ou, por
qualquer motivo, impedidos de circular, fica a GENIAL, neste ato, autorizada a adquirir, imediatamente,
por conta e ordem do Cliente, em número suficiente à reposição na conta de custódia, Títulos Federais
legítimos, autênticos e de livre circulação, de mesmas características dos então entregues pelo Cliente.
Nesse caso, o Cliente obriga-se a imediatamente ressarcir a GENIAL das importâncias incorridas pela
GENIAL na aquisição dos referidos Títulos, incluídos os respectivos direitos provenientes dos Eventos de
Custódia.
CAPÍTULO 5 – LIMITES OPERACIONAIS
5.1. A GENIAL poderá impor limites de quais Títulos Federais e/ou da quantidade de Títulos Federais
que poderão ser mantidos pelo Cliente na Conta de Custódia Tesouro Direto, inclusive abaixo daqueles
permitidos pela Central Depositária B3e pela STN.
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ANEXO III - OPERAÇÕES CENTRAL DEPOSITÁRIA B3
1.
O presente Anexo é parte integrante e inseparável do Contrato de Intermediação para Realização de
Operações nos Mercados Administrados pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão E Outras Avenças (“Contrato”). Os
termos definidos iniciados em letras maiúsculas neste Anexo terão os significados que lhe foram atribuídos
na Cláusula 1.1 do Contrato, exceto se expressamente disposto de forma diversa neste Anexo. Todas as
disposições do Contrato se aplicam automaticamente e de maneira complementar a este Anexo e
prevalecerão em caso de divergência com as disposições deste Anexo.
2.
A Genial fica autorizada pelo Cliente a representá-lo com amplos poderes nas Operações Central
Depositária B3, seja na posição doador ou tomador de títulos, na forma do Regulamento de Operações e
dos Procedimentos Operacionais da Central Depositária.
3.
As ordens do Cliente, autorizando Operações de empréstimo na qualidade de tomador ou doador,
deverão ser feitas verbalmente e/ou por escrito e conterão, no mínimo, a identificação do emissor, da
quantidade, espécie e classe dos títulos, o prazo de vigência do contrato e a taxa de remuneração pactuada.
4.
A Genial e as demais instituições integrantes do conglomerado financeiro da Genial ficarão isentas
de qualquer responsabilidade no caso de subscrição não realizada no curso da operação de empréstimo, se,
avisado por escrito, o Cliente não colocar à disposição da Genial os recursos necessários dentro do prazo
estabelecido pela Genial.
5.
Quando o Cliente estiver atuando na posição tomadora de ativos, deverá apresentar as garantias
exigidas pela Central Depositária, nos termos das Regras Aplicáveis, bem como aquelas que possam ser
exigidas pela Genial, conforme o caso, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, garantias essas que
poderão, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ser executadas caso o Cliente deixe de
atender a qualquer obrigação decorrente de sua operação.
6.
O Cliente compromete-se: (i) a liquidar as Operações de empréstimo de ativos, mediante a entrega
de ativos da mesma espécie, emissor e classe, ajustados aos proventos relativos aos mesmos no caso de
ações, na forma prevista nas Regras Aplicáveis; e, (ii) a pagar a taxa de remuneração do empréstimo
previamente pactuada em cada Operação. Caso não seja possível proceder à entrega dos ativos tomados
em empréstimo em razão da indisponibilidade destes no mercado, poderá a Central Depositária B3
determinar a liquidação financeira da operação, conforme o disposto no Capítulo VI, item 6, dos seus
Procedimentos Operacionais.

Regras e Parâmetros de Atuação_B3_Genial Investimentos

53

ANEXO IV - SERVIÇOS DE CUSTÓDIA
1.
O presente Anexo é parte integrante e inseparável do Contrato de Intermediação para Realização de
Operações nos Mercados Administrados pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão E Outras Avenças (“Contrato”). Os
termos definidos iniciados em letras maiúsculas neste Anexo terão os significados que lhe foram atribuídos
na Cláusula 1.1 do Contrato, exceto se expressamente disposto de forma diversa neste Anexo. Todas as
disposições do Contrato se aplicam automaticamente e de maneira complementar a este Anexo e
prevalecerão em caso de divergência com as disposições deste Anexo.
2.
O presente Anexo regula os serviços a serem prestados pela Genial ao Cliente de custódia fungível de
títulos nominativos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros, os quais se vinculam às Operações
de intermediação de Operações de compra e venda de mercadorias, ativos financeiros, títulos e valores
mobiliários realizadas entre o Cliente e a Genial, nos mercados à vista, a termo, opções e futuro, das bolsas
de valores e de mercadorias e futuros e nos Mercados de Balcão.
3.
O Cliente neste ato declara conhecer o inteiro teor do Contrato de Prestação de Serviços de
Depositária de Ativos – Agente de Custódia Pleno, em que são signatários a Genial e a Central Depositária
/B3, e do Contrato de Prestação de Serviços de Custódia de Ativos celebrado entre a Genial e a B3, bem
como aos demais instrumentos que estabelecem normas e procedimentos de liquidação e custódia das
respectivas câmaras dos mercados em que a Genial atua por conta e ordem do Cliente, e adere
integralmente aos seus termos, ficando desde logo e de forma automática sujeito às cláusulas contratuais
neles previstas.
4.
As Partes acordam que a custódia dos títulos e valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros
pertencentes ao Cliente ficará a cargo das câmaras de liquidação e custódia da B3, da Central Depositária
B3 e demais câmaras de liquidação e custódia em que a Genial atue por conta e ordem do Cliente.
5.
A Genial é titular de contas principais de custódia fungível de ações nominativas e de custódia de
ativos financeiros e mercadorias, cadastradas em seu nome junto a cada uma das instituições referidas na
Cláusula 4, acima. Para prestação dos serviços de custódia dos Ativos, e as respectivas movimentações, a
Genial abrirá uma subconta dentro de cada conta principal acima mencionada, de forma a identificar o
Cliente, utilizando, para tanto, código específico por ela originado.
5.1. O Cliente declara ter pleno conhecimento que as subcontas referidas na Cláusula 5, acima, abertas
em seu nome, serão movimentadas exclusivamente pela Genial.
6.
O Cliente, neste ato, autoriza a Genial a receber e executar as ordens que lhe forem transmitidas pelo
Cliente, por escrito e/ou verbalmente, para efeitos das autorizações e manifestações relativas aos serviços
de custódia de ativos financeiros e mercadorias.
6.1. A Genial observará estritamente as ordens a ela transmitidas pelo Cliente, não sendo
responsabilizada por qualquer ato decorrente do estrito cumprimento de tais ordens, inclusive nos casos de
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eventual transmissão incorreta ou incompleta pelo Cliente à Genial, ou ainda em desacordo com os horários
e critérios operacionais estabelecidos nas Regras e Parâmetros de Atuação da Genial.
6.2. Para fins deste Contrato, as pessoas legitimadas por contrato ou mandato a emitir ordens são aquelas
devidamente autorizadas e identificadas na ficha cadastral do Cliente ou indicadas de forma inequívoca
pelo Cliente.
7.
A Genial manterá controle das posições custodiadas relativas aos títulos e valores mobiliários e
demais Ativos componentes da carteira do Cliente.
8.
O Cliente assume total responsabilidade perante a Genial pelos títulos e valores mobiliários
mantidos na custódia, inclusive por qualquer demanda incidente sobre os mesmos.
9.
A Genial não será responsável por quaisquer danos sofridos pelo Cliente em razão da não entrega,
pelo Cliente, de qualquer documentação em tempo hábil para o exercício de direitos ou cumprimento de
obrigações relativas aos títulos e valores mobiliários e ativos custodiados.
10. O Cliente responsabiliza-se integralmente pela decisão de contratar os serviços da Genial como
agente de custódia. O Cliente declara ser responsável perante a Genial em tudo o que se refere aos ativos
financeiros custodiados pela Genial, inclusive por demanda incidente sobre tais ativos.
11. O Cliente neste ato exonera a B3, a Central Depositária e demais câmaras de liquidação e custódia
em que a Genial atue por conta e ordem do Cliente de qualquer responsabilidade caso a Genial deixe de
cumprir as obrigações previstas neste Contrato, não importando as razões do descumprimento.
12.

O Cliente declara conhecer todas as atribuições da Genial como agente de custódia.

13. A Genial obriga-se a notificar o cliente, na forma do disposto nos Procedimentos Operacionais da B3,
de sua intenção de cessar o exercício da atividade de agente de custódia ou de cessar a prestação dos
serviços de custódia para o Cliente.
14. As medidas que tiverem sido aplicadas à Genial pela B3 e/ou pela Central Depositária e/ou pelas
demais câmaras de liquidação e custódia em que a Genial atue por conta e ordem do Cliente serão
igualmente estendidas ao Cliente caso tenham sido aplicadas à Genial em decorrência da atuação do Cliente.
15. O Cliente outorga à Genial poderes para representá-lo perante a Central Depositária, a B3 e as demais
câmaras de liquidação e custódia em que a Genial atue por conta e ordem do Cliente no que se refere à
prestação dos serviços de custódia de ativos.
16. O Cliente autoriza a Genial a implementar, quando for solicitada, o mecanismo de bloqueio de venda,
consistente na indicação de que os ativos objeto de determinada operação de venda do Cliente estão
comprometidos para garantir o cumprimento da obrigação de entrega de ativos no processo de liquidação,
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de acordo com o disposto nos Procedimentos Operacionais da Câmara de Compensação, Liquidação e
Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmento BOVESPA e da Central Depositária de Ativos da B3.
17. A Genial não prestará diretamente os serviços relacionados à guarda física dos ativos financeiros dos
Clientes, mas a Genial poderá, caso haja a necessidade desta prestação de serviço para algum ativo,
contratar terceiros para prestação dos serviços de custódia, desde que sejam custodiantes autorizados pela
CVM, bem como para realizar tarefas instrumentais ou acessórias às atividades de custódia, nos termos
estabelecidos na Instrução CVM nº 542, conforme alterada. No caso da contratação de tais terceiros, a
Genial permanecerá responsável perante o Cliente pelas atividades realizadas por tais terceiros nos termos
da legislação e da regulamentação em vigor.
18. O Cliente declara-se ciente dos riscos inerentes aos serviços de custódia, que estão sujeitos a falhas
operacionais e sistêmicos, seja nos sistemas da Bolsa e demais sistemas de custódia, seja nos sistemas da
Genial, que podem resultar em eventual demora no registro das posições do Cliente, prejudicando o
tempestivo cumprimento das ordens.
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ANEXO V – DMA
1.
O presente Anexo é parte integrante e inseparável do Contrato de Intermediação para Realização de
Operações nos Mercados Administrados pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão E Outras Avenças (“Contrato”). Os
termos definidos iniciados em letras maiúsculas neste Anexo terão os significados que lhe foram atribuídos
na Cláusula 1.1 do Contrato, exceto se expressamente disposto de forma diversa neste Anexo. Todas as
disposições do Contrato se aplicam automaticamente e de maneira complementar a este Anexo e
prevalecerão em caso de divergência com as disposições deste Anexo.
2.
A Genial disponibilizará ao Cliente acesso via DMA relativo aos serviços de intermediação e custódia
contratados por meio do Contrato. O DMA ora contratado permitirá ao Cliente (i) visualizar, em tempo real,
o livro de ofertas do sistema eletrônico de negociação; e (ii) enviar ordens ao sistema de negociação, as
quais são previamente submetidas ao controle de risco pré-negociação pela Genial, o que inclui os limites
operacionais e demais parâmetros estabelecidos pela Genial e/ou pela B3, para, em seguida, ser registrada
eletronicamente como oferta.
2.1. Para viabilizar o acesso do Cliente ao DMA, a Genial: (i) disponibilizará ao cliente um sistema
eletrônico; e (ii) fornecerá os códigos de Operações, instruções para acesso, identificação do usuário e senha
de acesso e/ou quaisquer outras credenciais de acesso que se façam necessárias para o acesso via DMA.
2.2. O Cliente será integralmente responsável pela utilização e segurança dos dados e/ou credenciais
de acessos fornecidos, especialmente a senha que é de seu uso exclusivo, pessoal e intransferível, que
validará as Operações efetuadas, sendo expressamente vedado o seu fornecimento a terceiros, ainda que
sejam integrantes do mesmo grupo do qual o Cliente faz parte (e.g. no caso de Cliente pessoa jurídica,
suas controladoras, controladas, coligadas e afiliadas). Todas as Operações realizadas por meio da
utilização da senha fornecida ao Cliente serão de exclusiva, pessoal e intransferível, responsabilidade do
Cliente. Ademais, todas as Operações transacionadas através do sistema eletrônico DMA, mediante
utilização da senha, dados e/ou credenciais de acesso, serão consideradas, para todos os efeitos, como
realizadas pelo Cliente.
2.2.1. Quaisquer suspeitas de uso irregular de senha, dados e/ou credenciais de acesso, devem ser
imediatamente comunicadas à Genial, que informará à B3 e à BSM e, se julgar necessário, bloqueará o uso
da referida senha até que seja identificado e sanado o motivo de seu uso irregular.
2.3. O Cliente desde já reconhece e concorda que (i) para que seja conferido o seu acesso ao DMA, a Genial
o alocará em uma sessão FIX determinada de acordo com o seu perfil e com os critérios estabelecidos na
regulamentação em vigor; e (ii) dividirá tal sessão FIX com outros clientes da Genial que possuam o mesmo
perfil. A sessão FIX corresponde à sessão em que o Cliente ficará alocado para efetuar as suas trocas de
mensagens com a B3.
2.4. O Cliente declara que: (i) dispõe de todos os conhecimentos necessários para uso e manuseio da(s)
modalidade(s) de DMA ora contratada(s); (ii) envidará os melhores esforços na utilização de técnicas de
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segurança de informação, sendo de sua integral responsabilidade eventuais prejuízos que o Cliente, a Genial
e terceiros possam vir a sofrer em decorrência da não adoção de tais técnicas; (iii) qualquer problema no
DMA decorrente de modificação em sistema operacional, servidor, estação de trabalho, bancos de dados,
equipamentos de rede, linhas de comunicação, ou software utilizados pelo Cliente sem a prévia
comunicação à Genial e realização de todos os testes necessários para a verificação de sua compatibilidade
ao DMA, será de sua inteira e exclusiva responsabilidade responsabilidade.
3.
Com a prestação dos serviços ora contratados, a Genial concederá ao Cliente acesso direto ao
ambiente eletrônico de negociação na B3. Mais especificamente, o Cliente optará por uma da(s) seguinte(s)
modalidade(s) de DMA:
Modelo 1 – Tradicional com utilização de Provedor: roteamento de ordens via infraestrutura tecnológica
(física) da Genial, ou seja, as ordens a serem enviadas pelo Cliente trafegarão pela infraestrutura
tecnológica da Genial antes de alcançar o sistema eletrônico de negociação, por meio de conexão a uma
empresa prestadora de serviço de DMA (“Provedor”).
Modelo 2 – DMA via Provedor: roteamento de ordens via infraestrutura tecnológica fornecida por Provedor.
As mensagens enviadas pelo Cliente não trafegarão pela infraestrutura tecnológica da Genial.
Modelo 3 – DMA via Conexão Direta: consistirá no envio de ofertas via conexão direta do Cliente à B3, sem
a utilização de infraestrutura tecnológica intermediária.
Modelo 4 – DMA via Conexão Direta – Co-location Investidor: as ordens de compra e venda do Cliente serão
geradas por software instalado em equipamento (servidor) do Cliente hospedado no Centro de
Processamento de Dados da B3.
Modelo 5 – DMA via Conexão Direta – Co-location Corretora: as ordens de compra e venda do Cliente serão
geradas por software instalado no equipamento (servidor) da Genial hospedado no Centro de
Processamento de Dados da B3. Nesta hipótese, a Genial concederá ao Cliente acesso remoto ao software
de negociação instalado em equipamento (servidor) da Genial hospedado no Centro de Processamento de
Dados da B3. A contratação da prestação deste tipo de DMA será feita nos termos da legislação e
regulamentação em vigor.
4.

Por meio da modalidade de DMA contratada, o Cliente realizará Operações nos segmentos da B3.

5.
A Genial estabelecerá limites operacionais e de risco para cada uma das modalidades de DMA, nos
termos dos critérios estabelecidos pela B3 e de acordo com as melhores práticas de administração de riscos.
O Cliente desde já se compromete a atuar de acordo com os limites estabelecidos, bem como reconhece que
a Genial poderá suspender ou cancelar a execução de qualquer ordem emitida em desacordo com tais
limites, sendo que quaisquer custos relacionados a tais situações serão repassados diretamente ao Cliente.
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6.
As Partes reconhecem que, independentemente da modalidade de DMA contratada, sempre existirá
entre elas um “vínculo lógico”, ou seja, apesar de o Cliente passar a ter acesso direto ao ambiente eletrônico
de negociação na B3:
(i)
a Genial continuará responsável pela liquidação financeira das Operações do Cliente e pelo depósito
de garantias, devendo o Cliente observar todas as obrigações assumidas perante a Genial nos termos do
Contrato;
(ii) o Cliente fornecerá todas as informações para o preenchimento do cadastro exigido nos termos da
legislação e regulamentação aplicáveis, bem com informará imediatamente a Genial caso, a qualquer
tempo, haja qualquer alteração nos dados constantes de tal cadastro;
(iii) a Genial exercerá sobre as atividades do Cliente os mesmos tipos de controle que exerce sobre os
modelos de acesso indireto ao mercado, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. Dessa forma,
caberá à Genial cumprir todas as obrigações referentes à prevenção e ao combate da lavagem de dinheiro,
de Operações fraudulentas e de manipulação de mercado. Para tanto, o Cliente compromete-se desde já a
prestar prontamente quaisquer esclarecimentos e/ou documentos solicitados pela Genial relativos às
Operações realizadas via DMA; e
(iv)

o Cliente atenderá prontamente as solicitações encaminhadas pela Genial para ajuste de conduta.

7.
Tendo em vista que, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, a Genial manterá a
capacidade de interferência no fluxo de ordens e a responsabilidade pelas ordens e pelas posições delas
decorrentes, o Cliente desde já reconhece e concorda que, a qualquer momento ao longo da prestação dos
serviços ora contratados, poderá ocorrer:
(i)
a suspensão do acesso do Cliente, por motivos de ordem prudencial ou para garantir a integridade
dos sistemas da Genial ou da B3;
(ii) a suspensão de acesso do Cliente em decorrência da suspensão de acesso de outro cliente, caso
utilizem a mesma sessão FIX;
(iii) a fixação pela Genial de critérios e procedimentos próprios de administração de riscos e, com base
nos mesmos, a modificação dos limites estabelecidos para o Cliente;
(iv)

a alteração ou cancelamento das ordens enviadas pelo Cliente, sem comunicação prévia;

(v) bloqueio do DMA, nas hipóteses de: (a) indício de interceptação por terceiros de informações
fornecidas pelo Cliente à Genial ou vice-versa; (b) uso do DMA em desacordo com as condições ora
estabelecidas; e (c) ato realizado pelo Cliente que possa colocar em risco a realização de Operações; e

Regras e Parâmetros de Atuação_B3_Genial Investimentos

59

(vi) quaisquer outras medidas previstas na legislação e regulamentação em vigor para a manutenção da
integridade do mercado de capitais.
8.
O Cliente reconhece que, por se tratar de sistema eletrônico interligado por rede de
telecomunicações, o DMA encontra-se sujeito a falhas e interrupções, o que pode interromper o envio e
o recebimento de ordens e ocasionar a perda ou o atraso das informações encaminhadas pelo Cliente.
Nessas hipóteses, a Genial não será responsável por nenhuma perda, dano ou custo decorrente da não
realização total ou parcial das Operações pretendidas.
9.
O Cliente desde já isenta a Genial de quaisquer prejuízos e custos decorrentes de quaisquer atos e/ou
eventos descritos nas cláusulas 7 e 8 acima.
10. O Cliente poderá, a seu exclusivo critério, não utilizar a(s) modalidade(s) de DMA ora contratada e
optar por realizar suas Operações por intermédio da Genial, de acordo com as regras previstas no Contrato.
Nas hipóteses de ocorrência de falhas ou interrupções no sistema de DMA, o Cliente também poderá,
alternativamente, atuar por intermédio da Genial, de acordo com as disposições previstas no Contrato.
11. É vedado ao Cliente: (i) divulgar, disseminar, vender, ceder, emprestar, permitir o uso (ainda que
temporário) ou de qualquer forma transferir o seu acesso ao DMA a terceiros, seja total ou parcialmente;
(ii) divulgar, disseminar, vender, ceder ou de qualquer forma transferir ou permitir a transferência ou
divulgação de quaisquer informações obtidas por meio do DMA; (iii) copiar, adaptar ou alterar os códigos
do sistema; ou (iv) efetuar qualquer modificação no sistema.
12. O Cliente reconhece que suas atividades estão sujeitas à fiscalização e acompanhamento pelas áreas
de controle da Genial, pela B3 e pelos seus órgãos de autorregulação, aderindo expressamente às regras e
aos procedimentos por eles estabelecidos e comprometendo-se a: (i) observar tais regras e procedimentos;
e (ii) submeter-se a todas as restrições e penalidades eventualmente aplicáveis, nos termos daquelas regras
e procedimentos e da regulamentação em vigor.
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ANEXO VI - HOME BROKER
1.
O presente Anexo é parte integrante e inseparável do Contrato de Intermediação para Realização de
Operações nos Mercados Administrados pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão E Outras Avenças (“Contrato”). Os
termos definidos iniciados em letras maiúsculas neste Anexo terão os significados que lhe foram atribuídos
na Cláusula 1.1 do Contrato, exceto se expressamente disposto de forma diversa neste Anexo. Todas as
disposições do Contrato se aplicam automaticamente e de maneira complementar a este Anexo e
prevalecerão em caso de divergência com as disposições deste Anexo.
2.
A Genial disponibilizará ao Cliente acesso aos mercados administrados pela B3 por meio de Home
Broker, o qual está disponível no Site da Genial, desde que o Cliente opte e contrate tal acesso.
3.
Os seguintes serviços serão disponibilizados por meio do Home Broker: (i) compra e venda de Ativos;
(ii) consultas de cotação de Ativos; (iii) informações sobre as Operações no âmbito da B3 efetuadas pelo
Cliente; e (iv) consulta ao saldo de conta corrente do Cliente.
3.1. O acesso ao Home Broker será disponibilizado somente para clientes cadastrados pela Genial nos
termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
4.
Para acesso ao Home Broker, o Cliente receberá uma senha pessoal e intransferível, a qual deverá ser
mantida em sigilo e não disponibilizada a quaisquer terceiros. A utilização da senha será considerada
manifestação inequívoca de vontade do Cliente para praticar todos os atos e Operações solicitadas por meio
do Home Broker.
5.
O Cliente reconhece ser o único responsável pela utilização, guarda, manutenção e conservação da
senha, incluindo perdas e danos diretos ou indiretos, bem como lucros cessantes, devendo a senha ser a
mesma mantida em sigilo pelo Cliente.
6.
Caso ocorra qualquer evento que coloque em risco o sigilo da senha, tal ocorrência deverá ser
imediatamente comunicada pelo Cliente à Genial que, após averiguar o relato, poderá providenciar o seu
cancelamento. A Genial também poderá suspender e/ou bloquear a utilização da senha caso haja, a seu
exclusivo critério, o uso indevido da mesma ou a falta de recursos mínimos na conta corrente do titular para
realizar Operações no âmbito da B3.
7.
As ordens enviadas via Home Broker à Genial deverão sempre definir se a operação é de compra ou
venda, o ativo em específico, a quantidade e o preço da oferta. O sistema não acatará as ordens que não
especifiquem qualquer uma dessas informações.
8.
Toda e qualquer movimentação de recursos que envolva a transferência de valores entre a conta
corrente do Cliente e a conta corrente da Genial deverá ser feita diretamente por meio do setor de tesouraria
da Genial, uma vez que tal serviço não será disponibilizado por meio do Home Broker.
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9.
A movimentação do Cliente estará sempre sujeita a um limite operacional diário a ser definido pela
Genial. Qualquer ordem superior ao valor estabelecido como limite será automaticamente desconsiderada.
10. O Cliente obriga-se a observar medidas de segurança que garantam a utilização adequada do Home
Broker e a preservação da integridade dos seus computadores, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes de sua inobservância. Em especial, o Cliente compromete-se a:
(i)
não acessar o Home Broker em computadores de terceiros ou de acesso público, a fim de evitar a
captura de informações antes, durante ou após a utilização do Home Broker;
(ii)
acessar o Home Broker apenas em computadores que disponham de sistema de proteção contra vírus
atualizado e de procedência idônea, a fim de evitar programas que capturem informações antes, durante
ou após a utilização do Home Broker;
(iii) não executar programas desconhecidos no computador utilizado para acesso ao Home Broker,
especialmente quando enviados por e-mail, bem como a não efetuar cópias (downloads) de programas via
internet, evitando assim a instalação clandestina de programas capazes de capturar informações antes,
durante ou após a utilização do Home Broker;
(iv) não praticar atos que possam ocasionar a interrupção do Home Broker ou possam ocasionar qualquer
prejuízo à segurança do Home Broker e dos sistemas dos demais clientes da Genial.
11. O Cliente declara que a decisão de utilizar o Home Broker está sendo tomada por sua exclusiva conta
e risco, estando ciente que a Genial não garante a compatibilidade com sistemas operacionais do Cliente.
Assim, o Cliente deverá observar os requisitos mínimos de equipamentos (hardware) e de sistemas (software)
para a correta utilização do sistema de Home Broker através do Site da Genial, sendo o Cliente
exclusivamente responsável por qualquer prejuízo ao seu sistema de hardware ou software que tenha sido
ocasionado durante o download do programa necessário para a instalação do Home Broker ou durante a
sua utilização.
12. O Cliente é exclusivamente responsável por tomar todas as providências em relação à manutenção
dos seus sistemas eletrônicos e telecomunicações de acesso ao Home Broker necessários para o seu
funcionamento, incluindo, mas não se limitando a conexão com a internet, manutenção de hardware, o
controle dos demais softwares instalados em seu computador, proteção contra vírus, dentre outras. A Genial
fica totalmente isenta de quaisquer responsabilidades advindas do uso inadequado dos equipamentos
mencionados acima, inclusive em decorrência da indisponibilidade dos serviços de prestadores de serviço de
Telecom, seja do Cliente e/ou da Genial.
13. A Genial disponibilizará ao Cliente o software necessário para o acesso ao Home Broker, o qual deverá
ser utilizado apenas para a prestação dos serviços previstos no presente no Contrato, sendo vedada a sua
utilização para qualquer finalidade diversa. No momento do término do Contrato, o Cliente deverá apagar
o software do computador que utilizava para operar o Home Broker.
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14. Eventuais imprecisões nos valores digitados/lançados pelo Cliente, tanto na venda como na compra
de ações ou em quaisquer outras Operações, serão de responsabilidade exclusiva do Cliente. Caso não haja
saldo suficiente para a compra ou quantidade suficiente de ações para a venda, a operação não será
realizada em nenhum valor.
15. Nenhuma informação ou dado contido no Site da Genial constitui proposta de compra ou venda de
qualquer título ou valor mobiliário em Bolsa de Valores ou em mercado de balcão organizado. A Genial
fornece dados de caráter exclusivamente informativo, não constituindo análise de valores mobiliários, nem
tampouco recomendação de compra ou venda de ativos. A decisão pelo tipo de investimento é de
responsabilidade única e exclusiva do Cliente.
16. O Cliente reconhece que, por se tratar de sistema eletrônico, que abrange sistemas de
telecomunicações e de processamento de dados, o Home Broker encontra-se sujeito a falhas e interrupções,
o que pode interromper o envio e o recebimento de ordens e ocasionar a perda ou o atraso das informações
encaminhadas pelo Cliente. Nessas hipóteses, a Genial não será responsável por nenhuma perda, dano ou
custo decorrente da não realização total ou parcial das Operações pretendidas. Da mesma forma, a Genial
não será responsável por qualquer dano decorrente de falha ou interrupção e/ou decorrentes da perda de
dados quando da sua utilização em virtude de atos do Cliente ou de terceiros.
17. Na hipótese de ocorrência de falhas ou interrupções no Home Broker, o Cliente poderá atuar por
intermédio da Genial, de acordo com as disposições previstas no Contrato.
18. O Cliente desde já reconhece e concorda que nos termos das Regras Aplicáveis, a B3 poderá cancelar
negócios que não estejam de acordo com o seu regulamento, ficando a Genial nessa hipótese isenta de
qualquer responsabilidade. As ordens encaminhadas pelo Cliente à Genial somente serão executadas após
a averiguação de sua adequação aos critérios previstos na legislação e regulamentação aplicáveis, bem
como após o término dos prazos para a realização de procedimentos especiais previstos na Instrução CVM
nº 168, de 23.12.1991.
19. Quando enviadas por meio do Home Broker as ordens (ou os eventuais cancelamentos) (i) serão
consideradas sempre escritas; e (ii) serão consideradas aceitas somente após o momento de sua efetiva
recepção pela B3.
20. É vedada pelo Cliente a utilização do Home Broker para qualquer finalidade que (i) não esteja de
acordo com as disposições do presente anexo; (ii) possa causar prejuízo a terceiros; (iii) de qualquer maneira,
possam causar qualquer dano ao Home Broker; ou (iv) possa impedir a utilização do sistema. O Cliente será
responsabilizado civil e criminalmente por qualquer ato praticado em desacordo com esta cláusula ou com
o disposto neste Anexo.
21. O Cliente não utilizará o Home Broker para a prática de nenhum ato ilícito, especialmente as práticas
vedadas pela legislação relativa à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.
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22. As ordens de compra ou venda de ações feitas pelo Cliente e recebidas pela Genial no horário de
pregão terão validade até o final deste. Caso a ordem seja recebida após o encerramento do pregão, terá
validade somente para o pregão seguinte.
23. O saldo inicial de conta corrente e de ações em custódia do Cliente consultado no Home Broker será
o saldo final do Dia Útil anterior.
24. Os recursos financeiros enviados pelo Cliente à Genial somente serão considerados liberados para
aplicação no Home Broker após a confirmação por parte da Genial da efetiva disponibilidade dos mesmos.
25. O Cliente declara-se ciente que as Operações executadas pela Genial na forma deste Anexo não
poderão ser canceladas ou revertidas pelo Cliente.
26. O Cliente reconhece que a Genial poderá, a qualquer tempo e independentemente de qualquer
notificação prévia, interromper o acesso do Cliente ao Home Broker que esteja praticando ato que
represente risco sistêmico ao mercado ou tenha descumprido qualquer disposição contida no Contrato e/ou
neste Anexo.
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