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PESSOA FÍSICA / INDIVIDUAL  

Documentos Necessários  
Required Documents 

Formulários Aplicáveis 
Applicable Forms 

Ficha Cadastral. 
Registration Form.

Declaração de Investidor Qualificado ou Profissional (se aplicável). 
Declaration of Qualified or Professional Investor (where applicable).

Boletim de Subscrição (aplicável para investimentos em fundo fechado). 
Application Form (applicable to investments in closed fund).

10.

1.

6.

9.

Documentos necessários para cadastramento do Investidor Pessoa Física. / Documents required for registration of Individual Investor.

Os documentos de identificação devem possuir foto [Carteira de Identidade (RG), Carteira de Motorista ou Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho (CTPS), Passaporte, 
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE)] e os comprovantes de residência devem ser contas de consumo, com data de vencimento inferior a três (3) meses. / Photo IDs 
[Identity Card (RG), Driver License (CNH), Work Permit (CTPS), Passport, Foreigners Identity Card (RNE)] and proof of residence [utility bills with due date not exceeding three (3) months behind].   
  
O tipo e o número do documento de identificação, informados na ficha cadastral, devem ser os mesmos apresentados na cópia simples que será enviada (se o investidor 
encaminhar a cópia da CNH, ele deve informar na ficha cadastral o número e a data de expedição da CNH). / Type and number of the ID, as provided in the registration form, which should be 
the same submitted in the copy to be sent (the investor shall submit a copy of the CNH with the registration form, where number and issuing date of the CNH shall be informed).  
  
No caso de titularidade conjunta, cada titular deve enviar individualmente os documentos especificados abaixo. / For joint holders, each holder shall submit the documents specified below, separately.

Termo de Ciência e Desenquadramento (se aplicável). 
Term of Acknowledgement and Declassification (where applicable).8.

Termo de Ciência e Atuação de Agente Autônomo de Investimento - AAI (se aplicável). 
Term of Acknowledgement and Performance of Independent Investment Agent - AAI (where applicable).

11.

Anexo II - Representação: Representante Legal ou Procurador do Investidor (este formulário é parte integrante e obrigatória à ficha cadastral, caso tenha representante). 
Annex II - Representation: Investor's Legal Representative or Attorney-in-Fact (this form is integral and mandatory part to the registration form, if the investor has a representative).3.

Anexo I - Informações do Investidor (2) (este formulário é parte integrante e obrigatória à ficha cadastral, no caso de titularidade conjunta). 
Annex I - Investor's Information (2) (this form is integral and mandatory part to the registration form, for  joint holders).2.

Termo de Adesão adaptado à Resolução nº 3922 do Conselho Monetário Nacional (CMN) , de 25 de novembro de 2010. 
Term of Adhesion adapted to Resolution # 3922 of the National Monetary Council (CMN), dated November 25, 2010. 

No caso de titularidade conjunta, cada titular deve preencher suas respectivas informações nos formulários aplicáveis abaixo, e ao final do preenchimento, ambos devem 
assinar. / For joint holders, each holder shall fill in their information in the applicable forms below, and both holders shall sign after completing the document.

Cópia autenticada da Certidão de Curatela (se aplicável). 
Notarized copy of Curatorial Certificate (where applicable).

Cópia simples da Certidão de Nascimento (aplicável para menores de 18 anos de idade). 
Copy of Birth Certificate (no notarization required, applicable for holders under 18 years of age).

Cópia simples do documento de identificação e CPF do Investidor. 
Copy of ID and Individual Taxpayer Identification Number (CPF) of the Investor.1.

2.

3.

Documentos dos Representantes Legais ou Procuradores do Investidor 
Documents of Legal Representatives and Attorneys-in-Fact of the Investor

Cópia autenticada da Procuração com firma reconhecida (se aplicável). 
Notarized copy of Power of Attorney (where applicable).1.

Cópia simples do comprovante de residência do Investidor. 
Copy of proof of residence of the Investor.4.

Formulário de Cadastro Preliminar de Potencial Investidor (aplicável somente para investidores já cadastrados no BNY Mellon). 
Preliminary Enrollment Form for Potential Investor (applicable only to investors already registered at BNY Mellon).12.

Formulário de Qualificação do Investidor. Este documento deve ser assinado pelo distribuidor (aplicável para o aporte inicial em fundos destinados a qualificado ou profissional). 
Investor Qualification Form. This document should be signed by the distributor (applicable for the initial investment in funds destined to qualified or professional).7.

Formulário de Suitability ou Termo de Recusa (se aplicável). 
Suitability Form or Term of Refusal (where applicable).5.

Cartão de assinatura. Reconhecer a firma, caso a assinatura não seja a mesma apresentada nos documentos de identificação. 
Signature card. If the signature is not the same of the identification documents, a notarization is required.4.
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Cópia simples do documento de identificação e CPF do Representante I. 
Copy of ID and Individual Taxpayer Identification Number (CPF) of Representative I.

Cópia simples do comprovante de residência do Representante I. 
Copy of proof of residence of Representative I.

Cópia simples do documento de identificação e CPF do Representante II. 
Copy of ID and Individual Taxpayer Identification Number (CPF) of Representative II.

Cópia simples do comprovante de residência do Representante II. 
Copy of proof of residence of Representative II.

5.

4.

6.

7.

Documentos dos Representantes Legais ou Procuradores do Investidor (continuação) 
Documents of Legal Representatives and Attorneys-in-Fact of the Investor (continuation)

Cópias simples do documento de identificação e CPF do Procurador (se aplicável). 
Copy of ID and Individual Taxpayer Identification Number (CPF) of the Attorney-in-Fact (where applicable).

Cópia simples do comprovante de residência do Procurador (se aplicável). 
Copy of proof of residence of the Attorney-in-Fact (where applicable).

2.

3.
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PESSOA FÍSICA / INDIVIDUAL  
Documentos Necessários Required Documents 
Formulários AplicáveisApplicable Forms 
Ficha Cadastral.Registration Form.
Declaração de Investidor Qualificado ou Profissional (se aplicável).
Declaration of Qualified or Professional Investor (where applicable).
Boletim de Subscrição (aplicável para investimentos em fundo fechado).Application Form (applicable to investments in closed fund).
10.
1.
6.
9.
Documentos necessários para cadastramento do Investidor Pessoa Física. / Documents required for registration of Individual Investor.
Os documentos de identificação devem possuir foto [Carteira de Identidade (RG), Carteira de Motorista ou Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho (CTPS), Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiros (RNE)] e os comprovantes de residência devem ser contas de consumo, com data de vencimento inferior a três (3) meses. / Photo IDs [Identity Card (RG), Driver License (CNH), Work Permit (CTPS), Passport, Foreigners Identity Card (RNE)] and proof of residence [utility bills with due date not exceeding three (3) months behind].  
 
O tipo e o número do documento de identificação, informados na ficha cadastral, devem ser os mesmos apresentados na cópia simples que será enviada (se o investidor encaminhar a cópia da CNH, ele deve informar na ficha cadastral o número e a data de expedição da CNH). / Type and number of the ID, as provided in the registration form, which should be the same submitted in the copy to be sent (the investor shall submit a copy of the CNH with the registration form, where number and issuing date of the CNH shall be informed). 
 
No caso de titularidade conjunta, cada titular deve enviar individualmente os documentos especificados abaixo. / For joint holders, each holder shall submit the documents specified below, separately.
Termo de Ciência e Desenquadramento (se aplicável).
Term of Acknowledgement and Declassification (where applicable).
8.
Termo de Ciência e Atuação de Agente Autônomo de Investimento - AAI (se aplicável).
Term of Acknowledgement and Performance of Independent Investment Agent - AAI (where applicable).
11.
Anexo II - Representação: Representante Legal ou Procurador do Investidor (este formulário é parte integrante e obrigatória à ficha cadastral, caso tenha representante).Annex II - Representation: Investor's Legal Representative or Attorney-in-Fact (this form is integral and mandatory part to the registration form, if the investor has a representative).
3.
Anexo I - Informações do Investidor (2) (este formulário é parte integrante e obrigatória à ficha cadastral, no caso de titularidade conjunta).Annex I - Investor's Information (2) (this form is integral and mandatory part to the registration form, for  joint holders).
2.
Termo de Adesão adaptado à Resolução nº 3922 do Conselho Monetário Nacional (CMN) , de 25 de novembro de 2010.
Term of Adhesion adapted to Resolution # 3922 of the National Monetary Council (CMN), dated November 25, 2010. 
No caso de titularidade conjunta, cada titular deve preencher suas respectivas informações nos formulários aplicáveis abaixo, e ao final do preenchimento, ambos devem assinar. / For joint holders, each holder shall fill in their information in the applicable forms below, and both holders shall sign after completing the document.
Cópia autenticada da Certidão de Curatela (se aplicável).Notarized copy of Curatorial Certificate (where applicable).
Cópia simples da Certidão de Nascimento (aplicável para menores de 18 anos de idade).Copy of Birth Certificate (no notarization required, applicable for holders under 18 years of age).
Cópia simples do documento de identificação e CPF do Investidor.Copy of ID and Individual Taxpayer Identification Number (CPF) of the Investor.
1.
2.
3.
Documentos dos Representantes Legais ou Procuradores do InvestidorDocuments of Legal Representatives and Attorneys-in-Fact of the Investor
Cópia autenticada da Procuração com firma reconhecida (se aplicável).Notarized copy of Power of Attorney (where applicable).
1.
Cópia simples do comprovante de residência do Investidor.Copy of proof of residence of the Investor.
4.
Formulário de Cadastro Preliminar de Potencial Investidor (aplicável somente para investidores já cadastrados no BNY Mellon).Preliminary Enrollment Form for Potential Investor (applicable only to investors already registered at BNY Mellon).
12.
Formulário de Qualificação do Investidor. Este documento deve ser assinado pelo distribuidor (aplicável para o aporte inicial em fundos destinados a qualificado ou profissional).
Investor Qualification Form. This document should be signed by the distributor (applicable for the initial investment in funds destined to qualified or professional).
7.
Formulário de Suitability ou Termo de Recusa (se aplicável).Suitability Form or Term of Refusal (where applicable).
5.
Cartão de assinatura. Reconhecer a firma, caso a assinatura não seja a mesma apresentada nos documentos de identificação.Signature card. If the signature is not the same of the identification documents, a notarization is required.
4.
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Cópia simples do documento de identificação e CPF do Representante I.
Copy of ID and Individual Taxpayer Identification Number (CPF) of Representative I.
Cópia simples do comprovante de residência do Representante I.
Copy of proof of residence of Representative I.
Cópia simples do documento de identificação e CPF do Representante II.
Copy of ID and Individual Taxpayer Identification Number (CPF) of Representative II.
Cópia simples do comprovante de residência do Representante II.
Copy of proof of residence of Representative II.
5.
4.
6.
7.
Documentos dos Representantes Legais ou Procuradores do Investidor (continuação)Documents of Legal Representatives and Attorneys-in-Fact of the Investor (continuation)
Cópias simples do documento de identificação e CPF do Procurador (se aplicável).Copy of ID and Individual Taxpayer Identification Number (CPF) of the Attorney-in-Fact (where applicable).
Cópia simples do comprovante de residência do Procurador (se aplicável).Copy of proof of residence of the Attorney-in-Fact (where applicable).
2.
3.
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