
 

  
 

  
Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. CNPJ: 02.276.653/0001-23.  

Rua 72, 783, Ed. Trend Office, 12º andar - Jardim Goiás – Goiânia/GO – 74805-480. contato@trinusinvestimentos.com.br 

Transferência de Custódia 

 

Transferência de custódia é a migração dos ativos financeiros que certo investidor é titular, 

de uma instituição custodiante de títulos de valores mobiliários para outra.  

 

Transferência de Custódia para a Trinus Investimentos  

O primeiro passo para realizar a transferência de custódia é abrir uma conta na Trinus 
Investimentos. 

A transferência de custódia é de responsabilidade da corretora ou banco de origem, 
executora da ordem. Portanto, é indicado pela Trinus Investimentos que o investidor entre 
em contato, ou procure no site da instituição que custodia atualmente seus títulos e 
verifique qual o procedimento padrão adotado. 

É importante que não tenha pendências na instituição da qual está transferindo os ativos 
para que o processo seja finalizado com sucesso. 

Dados da Trinus Investimentos para preenchimento do formulário de transferência de 
custódia: 

• Código da Corretora: 743 
• Razão Social: Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A. 

 
Assim que a corretora receber a solicitação de transferência ela tem 2 dias úteis para fazer a 

portabilidade da custódia para a Trinus Investimentos. 

 

Transferência de Custódia da Trinus Investimentos a outra instituição 

Para realizar a transferência de custódia da Trinus Investimentos para outra instituição é 

necessário seguir os seguintes passos: 

1- O cliente deve possuir conta ativa na instituição para a qual deseja transferir os ativos 

financeiros; 

2- Baixar e preencher o formulário de STVM, escolha o formulário correspondente à 

transferência de ativos desejados: (Clique no link para baixar)  

• Para Renda Variável 

• Para Renda Fixa 

• Para Fundos de Investimentos 

https://trinusinvestimentos.com.br/BaseConhecimento/Compliance/2.STVM.doc
https://trinusinvestimentos.com.br/BaseConhecimento/Compliance/2.STVM.doc
https://trinusinvestimentos.com.br/BaseConhecimento/Compliance/4.TRANSFER%C3%8ANCIA%20DE%20T%C3%8DTULOS%20E%20VALORES%20MOBILI%C3%81RIOS%20RENDA%20FIXA.docx
https://trinusinvestimentos.com.br/BaseConhecimento/Compliance/4.TRANSFER%C3%8ANCIA%20DE%20T%C3%8DTULOS%20E%20VALORES%20MOBILI%C3%81RIOS%20RENDA%20FIXA.docx
https://trinusinvestimentos.com.br/BaseConhecimento/Compliance/3.Transfer%C3%AAncia%20de%20Cust%C3%B3dia%20de%20Fundos%20de%20Investimentos.docx
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3- Em seguida, após preencher o formulário, imprima e assine o formulário da mesma 

maneira como está em seu documento de identificação; 

4- Digitalize o formulário STVM assinado e envie à instituição de destino. 

 

Dúvidas Frequentes sobre Transferência de Custódia - STVM 

1 - Para onde devo enviar o roteiro STVM para cadastrar os títulos na Trinus 

Investimentos? 

Enviar para o e-mail atendimento@trinusinvestimentos.com.br como o Assunto 

“Transferência de Custódia”.  

2 – O que é o Roteiro STVM? 

Roteiro STVM é o documento de Solicitação de Transferência de Valores 

Mobiliários, por meio dele clientes podem fazer a portabilidade de seus ativos 

financeiros entres as instituições atuante nesse mercado. 

3 – O que é Cedente e Cessionário? 

Cedente é a instituição de onde os recursos estão sendo retirados. E Cessionário 

é a instituição que está recebendo os recursos financeiros.  

 

Dúvidas? 

 

+55 62 99100413 
Atendimento via WhatsApp 

 

atendimento@trinusinvestimentos.com.br  
Atendimento via E-mail  

 

 

 

Ouvidoria 

  
Acesse a plataforma digital 24h 

Ou ligue: 0800-5203302 disponível em dias úteis das 09:00 às 18:00 
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