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Transferência de Ações Escriturais / Nominativas 
(Não arroladas em Inventário)
Transfer of Book-entry Form / Nominative Shares (Not enrolled in inventory)

 

Nome / Name Código nº / Code Number

Nº do CPF / Tax ID Number Data do Óbito ( anexar cópia Autenticada em Cartório )  / Death Date (to attach certified copy)

Banco Nome / Nº / Bank Name / Number Agência Nº / Branch Number Nº de série / Serial Nº

Nº da emissão / Issuance Nº Nº de série / Serial Nº Data de vencimento / Expire date Conta Corrente Nº / Account Number

Nome da empresa / Company Name Tipo | Quantidade / Type | Quantity

Quantidade por extenso /  Quantity in full

Sucedido(a) Succeed 

Nome / Name 

Grau  Parentesco / Degree of Relatedness Nº do CPF / Tax ID Number Documento Identidade / ID Data de Nascimento /  Date of Birth

Nacionalidade / Nationality Estado Civil / Marital Status Profissão /  Profession

Endereço (Rua) / Address Nº Complemento / Complement

Bairro / Neiborhood CEP / Zip Code Cidade / City

Sucessor(a) Successor

Pedido de Transferência de Ações Escriturais / Nominativas
Transfer of Book-entry Form / Nominative Shares

Opção de Credito / Credit Option

Valor aproximado da operação em            /             /                   . 
Trade Approximated value 

R$ / BRL: 

Assinatura + Carimbo do funcionário
Signature + Employee Stamp

Autorizamos a transferência das ações, bem como dos dividendos e/ou juros sobre o capital vencidos e vincendos, 
para o sucessor(a) acima, bem como declaramos expressamente que houve o recolhimento do eventual ITCMD devido 
em razão da transferência. 
We authorize the transfer of the shares, as well as dividends and / or interest on capital due and falling due, to the successor above, as 

well as expressly declare that any ITCMD due to the transfer was paid.
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Isentamos a Itaú Corretora de Valores S.A. de qualquer responsabilidade perante terceiros e órgão públicos, no caso de 
questionamento referente à transferência das cotas supracitadas, bem como de toda e qualquer responsabilidade por 
eventuais danos e prejuízos, diretos ou indiretos, que sejam incorridos em decorrência da execução das operações acima 
descritas.
We exempt Itaú Corretora de Valores SA from any liability to third parties and public bodies in the event of a dispute regarding the transfer 

of the aforementioned shares, as well as any liability for any direct or indirect damages and losses incurred as a result of the operations 

described above.

Declaramos por outro lado, sob as penas da Lei, inexistir qualquer outro(s) herdeiro(a)(s) do sucedido(a), e assumimos 
inteira responsabilidade pela legitimidade e autenticação das assinaturas abaixo. 

On the other hand, we declare, under the penalties of the Law, that there are no other heirs to the successor, and assume full responsibility for 

the legitimacy and authentication of the signatures below.

Local e data 
Place and date

De acordo
Agreed

Assinatura Sucessor(a)
Sucessor’s Signature

Reconhecimento de Firmas das Assinaturas  /  Signature’s Certification
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