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Portabilidade de Renda Variável (Ações) – Envio de Posição 
 Abaixo você encontrará um passo a passo para enviar as suas posições de ações do C6 Bank para outra 

instituição. 

 

 

PASSO A PASSO 

 
1. Preencha a SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES IMOBILIÁRIOS abaixo.  

 

2. Informações sobre os campos a serem preenchidos: 

i. Código do Cliente: essa informação consta na Nota de Corretagem como "Código do Investidor" 

 

ii. Preencher os dados dos campos do cessionário (Instituição Destino, código do cliente 

na instituição destino)  

iii. Ativo: Ticker da ação 

 

3. Imprima, date e assine a solicitação. Envie o documento digitalizado para 

backoffice.corretora@c6bank.com. Certifique-se que o e-mail utilizado para envio seja o mesmo 

cadastrado junto ao C6 Bank.  

 

4. Ao recebermos o documento assinado, validaremos internamente e se há alguma pendência que impeça 

a transferência, em até 2 dias úteis.  

Há algumas situações que podem acarretar o não atendimento da solicitação, são elas:  

i. Pedido que não tenha sido acompanhado de todos os documentos e informações 

necessários para a transferência; 

ii. Inconsistências cadastrais; 

iii. Haja débitos pendentes; 

iv. Esteja em curso ciclo de liquidação de operações; 

v. O investidor não se encontra devidamente cadastrado no Custodiante Destino; 

vi. Valores mobiliários bloqueados por ordens judiciais – Bacen Jud.  

 

5. Não havendo pendências realizaremos a transferência no sistema da CAC da B3. A transferência é online, 

e a partir do momento que for lançada, estará disponível na custódia da corretora cessionária em até 1 dia 

útil. 

 

6. Os canais de atendimento para prestação de informações sobre o andamento do processo é o 

backoffice.corretora@c6bank.com. 

 

7. Após avaliar a solicitação, a instituição poderá solicitar documentos adicionais para o atendimento da 

STVM, a fim de atender o disposto no Ofício Circular nº 8/2019-CVM/SMI. 
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SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES: 

 

CEDENTE: 

NOME/RAZÃO SOCIAL (“INVESTIDOR CEDENTE”):       CPF/CNPJ (“INVESTIDOR CEDENTE”):  

      

ENDEREÇO (“INVESTIDOR CEDENTE”):       

INSTITUIÇÃO (“AGENTE DE CUSTÓDIA CEDENTE”):  

C6 Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

CÓDIGO DO CLIENTE:       

 

CESSIONÁRIO: 

NOME/RAZÃO SOCIAL (“INVESTIDOR CESSIONÁRIO”): 
      

CPF/CNPJ:  

      

ENDEREÇO:       

INSTITUIÇÃO (“AGENTE DE CUSTÓDIA CESSIONÁRIO”):  

      

CÓDIGO DO CLIENTE:       

PESSOA VINCULADA AO AGENTE DE CUSTÓDIA: ☐ Sim         ☐ Não 

 

Na qualidade de Investidor Cedente, solicito e autorizo esta instituição, enquanto agente de 

custódia, a transferir, sob minha exclusiva responsabilidade, todos os ativos financeiros e valores 

mobiliários (“Investimentos”), abaixo relacionados, para o Investidor Cessionário. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS: 

 

Ativo (*) Quantidade Valor (R$)** 

                  

                  

                  

                  

                  

* (Ticker de negociação). 

** Valor de alienação, caso o motivo de transferência seja 8 ou 10 ou valor da aquisição para Investimentos de renda fixa 

 

MOTIVO DA TRANSFERÊNCIA*: 

 

☐ 1 - Doação 

☐ 2 - Ordem judicial 

☐ 3 - Herança 

☐ 4 - Conversão de ADR 

☐ 5 - Empréstimo privado 

☐ 6 - Sucessão societária 

☐ 7 - Legislação 

☐ 8 – Integralização de cotas de clubes ou fundos de investimento 

☐ 9 - Conversão de UNITS 

☐ 10 – Venda privada 

☐ 11 - Garantias de ofertas 

☐ 12 - Falhas de alocação de operações 

☐ 13 - Falhas na liquidação 

☐ 14 - Mesma titularidade em outra instituição 

* Somente pode ser assinalado um motivo por formulário. 

 

Por fim, declara expressamente: 

 



 

 

(i) Ter ciência de que a transferência ora solicitada é de minha total e exclusiva responsabilidade e 
de que este documento ratifica a cessão de todos os Investimentos acima listados ao Investidor 
Cessionário; 

(ii) Estar ciente de que problemas financeiros dos emissores dos Investimentos podem implicar não 
devolução dos valores investidos e de sua respectiva rentabilidade.  

(iii) Estar ciente de que tenho amplo conhecimento sobre o funcionamento do Fundo Garantidor de 
Crédito (“FGC”) e suas restrições à cobertura de determinadas classes de Investimentos e de limites de 
cobertura por emissor/grupo econômico por CPF, independentemente de onde tais Investimentos estejam 
custodiados; 

(iv) Estar ciente de que a transação não conta com cobertura do FGC, nem da B3 S.A. – BRASIL, 
BOLSA, BALCÃO; 

(v) Estar ciente de que, em se tratando do empréstimo privado, este não será processado via BTC; 

(vi) Realizei a análise de risco de crédito dos respectivos emissores antes de adquiri-los, bem como 
continuarei acompanhando sua condição financeira enquanto tais Investimentos forem vigentes; 

(vii) Que meus dados cadastrais estão devidamente atualizados e sem quaisquer inconsistências tanto 
no Agente de Custódia Cedente quanto no Agente de Custódia Cessionário; 

(viii) Que não possuo débitos financeiros pendentes junto às instituições envolvidas na transação; 

(ix) Que não está em curso, em nenhuma das instituições envolvidas, um processo de liquidação de 
operação relacionada aos Investimentos listados acima; 

(x) que não possuo valores mobiliários, incluindo os Investimentos listados, que estejam bloqueados 
junto às instituições envolvidas em razão de ordens de autoridades administrativas, judiciais e/ou 
autorreguladoras, bem como em razão de qualquer outro motivo previsto nas normas vigentes, incluindo 
ônus, gravames ou qualquer tipo de garantia; 

(xi) Ter ciência de que qualquer falha ou imprecisão em relação às declarações prestadas acima 
poderá ensejar a necessidade de envio de informações e/ou documentos adicionais, postergando a 
transferência dos Investimentos, ou até mesmo a não efetivação da transferência caso a falha ou imprecisão 
não seja sanável; 

(xii) O Agente de Custódia do Investidor Cedente se responsabiliza por todas as informações relativas 
aos Investimentos, bem como pelo custo de aquisição de tais Investimentos e por eventuais rendimentos 
não tributáveis durante o período em que estiveram sob custódia do Agente de Custódia do Investidor 
Cedente, nos termos da legislação aplicável; 

(xiii) Que estou totalmente de acordo com a disponibilização dos meus dados pessoais e financeiros às 
instituições envolvidas na transação, nos termos da legislação em vigor; 

(xiv) Que a transferência só ocorrerá se toda a documentação atinente aos Investimentos for 
devidamente entregue; 

(xv) Estar ciente de que as informações relativas aos Investimentos serão utilizadas para a consecução 
da transação e demais operações, nos termos da legislação aplicável; 

(xvi) Relativamente aos itens 8 e 10, se qualquer um deles for motivo para a transferência com 
característica de renda fixa, estar ciente de que: 

a. ☐ Sobre a movimentação dos Investimentos não há incidência de imposto sobre a renda, OU  

b. ☐ É de minha inteira e exclusiva responsabilidade o recolhimento de imposto sobre a renda, 

calculado na monta de R$     , devido sobre o ganho de capital oriundo da alienação dos 
Investimentos acima; e 

(xvii) Estar ciente da sujeição às penalidades previstas na legislação aplicável em caso de falsidade nas 
declarações e informações prestadas neste documento. 

 

São Paulo,       de       de 20      

 

 

________________________________________ 

CEDENTE 

 

Agente de Custódia Cedente de acordo em      /     /     : 

 

 

________________________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


