
DOAÇÃO

Eu, , 

,  , , 

, inscrito(a) no CPF sob o nº , 
RG 

residente e domiciliado(a) a 

neste ato descrito(a) como 

DOADOR(A), venho através deste Instrumento particular, efetuar a DOAÇÃO da titularidade 

dos ativos mantidos em meu nome junto a Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores, 

inscrita no CNPJ sob o nº 33.775.974/0001-04, ativos estes que serão discriminados abaixo, 

passando então para, 

, 

nº 
, RG , inscrito(a) no CPF sob o 

 residente e domiciliado(a) a 

, neste ato 
descrito (a) como DONATÁRIO(A). 

O(A) DOADOR(A) transfere a totalidade das ações sob sua titularidade ao(a) DONATÁRIO(A), por livre e 

espontânea vontade, gratuitamente, sem condições ou encargo de qualquer natureza. 

O(A) DOADOR(A) declara que os ativos objeto desta doação, se encontram disponíveis, livres e desembaraçados 

de quaisquer ônus, gravames ou restrições, inclusive os decorrentes de demandas judiciais, que os impeçam de 

serem transmitidos. Declara ainda, para todos os fins de direito, que o objeto desta doação não foi dado em 

garantia sobre nenhuma obrigação, não é objeto de execução de qualquer natureza e que a sua doação não 

infringe quaisquer direitos de terceiros. 

Informo ainda que, assumo total responsabilidade por este ato, isentando a ATIVA por qualquer irregularidade dele 

decorrente, inclusive pelo recolhimento tributário, que passará a responsabilidade do(a) DONATÁRIO(A). 

AÇÃO QUANTIDADE 

Local 
Data de de 

DOADOR(A)  

DONATÁRIO(A) 

Obs: Reconhecer firma por autenticidade (Doador e Donatário). 

, , 
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