
CEDENTE
Nome / Razão Social do Investidor Cedente 

Instituição - Agente de CustódiaCód. do InvestidorCPF / CNPJ

Pessoa Vinculada à Instituição - Agente de Custódia

ATIVOS
Ativo Tipo Valor (R$) ¹Quantidade

MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA

Ativo Tipo Valor (R$) ¹Quantidade

Ativo Tipo Valor  (R$) ¹Quantidade

Ativo Tipo Valor  (R$) ¹Quantidade

Ativo Tipo Valor  (R$) ¹Quantidade

Títulos e Valores Mobiliários
Solicitação de Transferência

CESSIONÁRIO
Nome / Razão Social do Investidor Cessionário

Instituição - Agente de CustódiaCód. do InvestidorCPF / CNPJ

Sim Não

Na qualidade de Investidor Cedente, solicito e autorizo essa Instituição a transferir, sob minha responsabilidade, os ativos abaixo 
relacionados, para o Investidor Cessionário identi�cado.

¹ Valor de Alienação em caso de Cessão propriedade ou Integralizaçao de Cotas de Fundos ou Clubes de Investimentos ou Valor de Aquisição para ativos com características 
de renda �xa.

Doação

Cessão propriedade

Ordem judicial

Herança

Conversão de ADR

Empréstimo privado

Sucessão societária

Legislação

Conversão de UNITS

Integralização de cotas de Clubes e Fundos de Investimento

Mesma titularidade em outra Instituição

Outro:

A transferência de valores mobiliários ora solicitada é de exclusiva e total responsabilidade do Cedente. O Cedente declara estar ciente que esta transferência não conta com a 
cobertura do Fundo de Garantia da BM&FBOVESPA e que, em se tratando de empréstimo privado, esta não será processada por meio do BTC.

O Cedente também declara:

Que não há incidência de tributação do imposto de renda.

ou

Estar ciente de sua própria responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda no valor de R$ devido sobre o ganho de 
capital incidente na alienação dos ativos acima identi�cados, bem como de que estará sujeito às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, em caso de 
falsidade na prestação das informações contidas neste documento.

Local e Data Assinatura do Investidor Cedente / Representante Legal

Assinatura do Diretor responsável do Agente de Custódia 
do Investidor Cedente
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