
 

 

  
  

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

Custo Operacionais 

Custos Diversos 

Abertura de Conta Grátis 
 

Manutenção de Conta Grátis 
 

 

TED  Grátis 
 

 
Renda Fixa Grátis 

 
Debêntures, CRI, CRA, LCA, LCI, CDBs  

Fundos de Investimentos¹ 

Grátis 

 

Outros custos: Cada fundo cobra uma taxa 
de administração e alguns taxa de 
performance. Consulte o regulamento de 
cada fundo. 

 

¹O distribuir de cotas de fundos de investimentos, poderá receber remuneração se os seus clientes aplicarem 

recursos financeiros. Mais informações em acesse: Informações sobre a Remuneração do Distribuidor 

 
 

Taxa para operações B3 

▪ Home Broker e APP 
Ordens executadas pelo próprio cliente nas plataformas eletrônicas de negociação. 

 

Fundos Imobiliários Grátis 

Ações / Daytrade / Fracionados /ETF’ Grátis 

Clique Aqui e descubras as taxas e emolumentos cobrados pela B3 

1. Serão aplicados os impostos que incidem sobre esse serviço, referentes a ISS, PIS e COFINS. 

2. Ordens executadas parcialmente terão cobrança integral do valor por ordem. 

3. Posições zeradas em função de inadimplência, insuficiência de saldo e/ou cobertura de margem exigida terão 

cobrança conforme a tabela da mesa de operações. 
  

https://trinusinvestimentos.com.br/BaseConhecimento/Compliance/Texto%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20distribuidor.pdf
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/servicos-da-central-depositaria/tarifas-de-servicos-de-custodia/
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▪ Mesa de Operações 
Ordens executadas através da mesa de operações. 

 
 

Tabela Bovespa 

Volume Negociado 
Percentual de 
Corretagem (%) 

Corretagem Adicional 
(R$) 

Até R$ 135,07 - R$ 2,70 

R$ 135,08 até R$ 498,62 2% - 

R$ 498,63 até R$ 1.514,69 1,50% R$ 2,49 

R$ 1.515,70 até R$ 3.029,38 1% R$ 10,06 

Acima de R$ 3.029,38 0,50% R$ 25,21 
Clique Aqui e descubras as taxas e emolumentos cobrados pela B3 

1. Sobre a taxa de corretagem serão aplicados os impostos que incidem sobre esse serviço, referentes a ISS, PIS e 

COFINS. 

2. Percentual aplicados sobre o montante operado no dia. 

3. Posições zeradas em função de inadimplência, insuficiência de saldo e/ou cobertura de margem exigida terão 

cobrança conforme a tabela da mesa de operações. 
4. Para operações efetuadas com mais de um código no mesmo dia, os percentuais serão aplicados sobre o 

montante operado separadamente. 

 
Custódia  

Na Trinus Investimentos você investe com taxa zero² de custódia em renda fixa, 
fundos imobiliários, fundos de investimentos e ativos de renda variável.  
 
²A isenção compreende apenas a taxa cobrada pela Trinus Investimentos. A taxa de custódia sobre os serviços 

efetuados pela B3 será repassada aos clientes seguindo os valores da instituição. 

Clique aqui para conhecer as tarifas cobradas pela B3. 
 
 

Serviço Qualificado de Custódia  

Pré-liquidação e liquidação física e financeira dos ativos financeiros, valores 
mobiliários e direitos creditórios (“ativos”), validação e batimento das operações, sua 
guarda e conciliação das posições, bem como a administração e informação de 
eventos associados a esses ativos. 
 
Valores podem variar entre 0,05% a 1,5% ao ano do valor em custódia. 
 
 
 

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/servicos-da-central-depositaria/tarifas-de-servicos-de-custodia/
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/servicos-da-central-depositaria/tarifas-de-servicos-de-custodia/
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Tabela de Multa sobre Saldo Negativo do Cliente 
Multas aplicadas a clientes que terminarem o dia com saldos negativos 

 

Saldo Negativo Multa 

R$ -0,01 a R$ -200,00 Isento 

R$ -200,01 a R$ -999,99 Multa fixa de R$ 9,90* 

Maior que R$ 1.000,00 Multa de 1% ao dia 
*Cobrada apenas uma vez durante o período em que o cliente estiver com o saldo devedor dentro desta faixa de 

valor. 

* O cliente pode pagar a multa de R$ 9,90 e, caso se alavanque mais, a multa superior é cobrada. O mesmo vale 

para operações inversas. Fique atento, pois um saldo negativo pode permitir a atuação da Trinus Investimentos 

sobre o seu patrimônio. Saiba mais no Manual de Risco da Trinus Investimentos. 

 
 

Mais informações em 

Informações sobre a Remuneração do Distribuidor 
 
 

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 

 

 

https://trinusinvestimentos.com.br/BaseConhecimento/Compliance/Texto%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20distribuidor.pdf
https://api.whatsapp.com/send?phone=5562999100413&text=Ol%C3%A1+Trinus+Investimentos!
mailto:atendimento@trinusinvestimentos.com.br
https://ouvidordigital.com.br/trinus/

