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ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE POSIÇÃO PARA FUNDOS DE 

INVESTIMENTOS NA MODALIDADE CONTA E ORDEM 

 

Prezado(a), 

Para realizar a transferência de custódia para fundos de um mesmo investidor do Sicredi para 

outra instituição, é necessário: 

- Preencher e assinar a Carta de Transferência de Fundos; e 

- Enviar a Carta de Transferência de Fundos assinada ao seu gerente do SICREDI junto 

com um documento de identificação com a mesma assinatura da carta, a qual pode ser 

encaminhada por e-mail ao seu gerente ou presencialmente na agência a qual possui o 

investimento; 

Para o Sicredi disponibilizar as informações necessárias para a outra instituição realizar a 

transferência da posição, será necessário validar informações e realizar procedimentos, tais 

como, mas não se limitando a:   (i) assegurar a identificação do investidor e a titularidade da sua 

respectiva posição no produto a ser transferido; (ii) verificar se há bloqueios judiciais; e (iii) 

confirmar os dados da instituição cessionária;  

Orientamos que as posições em fundos não sejam movimentadas a partir do momento da 

solicitação de transferências de cotas, visto que isso pode atrasar ou até mesmo impossibilitar 

a transferência. 

Caso seja identificada alguma inconsistência ou impossibilidade de transferência de recursos, o 

SICREDI irá comunicar o investidor.  

Em caso de dúvidas, favor contatar a agência mais próxima de você.  
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CARTA DE TRANSFERENCIA 
 
À  
[DENOMINAÇÃO DO DISTRIBUIDOR CEDENTE]  
[CNPJ DO DISTRIBUIDOR CEDENTE]  
[ENDEREÇO DO DISTRIBUIDOR CEDENTE]  
[controladoria_passivo@sicredi.com.br]  
 
Com cópia para:  
[DENOMINAÇÃO DO DISTRIBUIDOR CESSIONÁRIO]  
[CNPJ DO DISTRIBUIDOR CESSIONÁRIO]  
[E-MAIL DO DISTRIBUIDOR CESSIONÁRIO]  
Ref.: Solicitação de Alteração de Distribuidor  
 
Prezados Senhores,  
 
Venho, pela presente, solicitar ao [DENOMINAÇÃO DO DISTRIBUIDOR CEDENTE], inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº [CNPJ DO DISTRIBUIDOR CEDENTE], na qualidade de Distribuidor, que 

minha(s) posição(ões) de investimento no(s) produto(s) e condições descritas abaixo, com a 

minha devida identificação como investidor, sejam transferidas ao [DENOMINAÇÃO DO 

DISTRIBUIDOR CESSIONÁRIO], inscrito no CNPJ/MF sob o nº [CNPJ DO DISTRIBUIDOR 

CESSIONÁRIO], mantendo a titularidade da(s) minha(s) posição(ões) de investimento. 

Conta Cedente:  

Conta Cessionário:  

Nome do Fundo CNPJ do Fundo Quantidades de Cotas 

   

   

   

   

   
 

Atenciosamente,  
 
 
 

______________________________________________________ 
[NOME DO INVESTIDOR] 

 [CPF DO INVESTIDOR] 

 


