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FUNDO OU CLUBE DE INVESTIMENTO / FUND OR INVESTMENT CLUB

Documentos Necessários (Administrator ou Gestor) 
Required Documents (Administrator or Manager)

Formulários Aplicáveis 
Applicable Forms 

Ficha Cadastral. 
Registration Form.

Anexo III - Representação: Representante Legal ou Procurador do Cliente (este formulário é parte integrante e obrigatória à ficha cadastral). 
Annex III - Representation: Legal Representative or Attorney-in-Fact of Client (this form is integral and mandatory part to the registration form).

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

1.

2.

5.

7.

Documentos necessários para cadastramento do Fundo ou Clube de Investimento. / Documents required for registration of Fund or Investment Club.

O Fundo ou Clube de Investimento pode ser representado pelo administrador ou gestor. Os documentos listados abaixo devem ser referentes ao representante indicado, 
que também será responsável por assinar a ficha cadastral. / The Fund or Investment Club may be represented by its administrator or manager. The documents listed below refer to the appointed 
representative, who will also sign the registration form. 
  
Os Estatutos devem demonstrar poderes de assinaturas das pessoas físicas que representam a empresa e os cargos constantes nos Atos de Nomeação (Ata de 
Assembleia) devem possuir a mesma nomenclatura descrita no Contrato Social ou Estatuto Social. / Bylaws shall demonstrate powers of signature of individuals representing the 
company and jobs contained in the Instrument of Appointment (Minutes of the Meeting) shall have the same titles listed in the Articles of Association or Bylaws.  
  
Os documentos de representação devem demonstrar poderes de assinaturas das pessoas físicas que representam a sociedade. Se a administração ou representação da 
sociedade for feita por outra sociedade, será exigida toda a documentação da sociedade administradora até que seja possível identificar se quem assina pela sociedade 
tem poderes para tal. / Representation documents should demonstrate powers of signature of individuals representing the company. Documentation of the administration company will be required when 
the company’s administration or representation is performed by another company, while persons authorized to sign for the company are not identified.   
  
De acordo com o Art. 7º, inciso V da Lei Federal 8.935/94 (Lei de Registros Públicos), a autenticação de cópias é competência exclusiva dos tabeliões notariais. Desta forma, 
somente serão aceitas autenticações realizadas em cartório. / Pursuant to Art. 7th, item V of Federal Law 8935/94 (Law of Public Records), only a Notary Public may provide notarized copies. 
Thus, only notarized documents provided by a Notary Public Office may be accepted.

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).6.

Cartão de assinatura com firma reconhecida ou abono bancário com carimbo do gerente da conta. 
Signature card notarized for authenticity or bank validation with stamp of the manager of the account.4.

Anexo V - Informações do Fundo ou Clube de Investimento (este formulário é parte integrante e obrigatória à ficha cadastral). 
Annex V - Fund or Investment Club Information (this form is integral and mandatory part to the registration form).3.

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. 

Ata de alteração do Regulamento (se aplicável). 
Minutes of Amendment in the Regulation (where applicable).

Regulamento ou Estatuto Social (registrado no órgão competente) (se aplicável). 
Regulation or Bylaws (registered with the competent authority)(where applicable).

2.

1.

Documentos Necessários  
Required Documents 

Documentos que comprovem a estrutura societária apresentada no Organograma com suas devidas porcentagens até o nível de pessoa física, em cumprimento a 
Circular nº 3461 do Banco Central do Brasil (BACEN), de 24 de julho de 2009, tais como: Contrato Social e Documento de Constituição ou documentos similares 
(conforme descrito acima) de todas as sociedades que compõem a estrutura societária, até o nível de pessoa física (aplicável apenas para o gestor). 
Documents evidencing the partnership structure showed in the Organization Chart, including percentages, down to individual level, pursuant to the Circular Letter # 3461 of the Central Bank of Brazil 
(BACEN), dated July 24, 2009, such as: Articles of Association and Organization Document or similar documents (as described above) of every company included in the partnership structure, down to 
individual level (applicable only to the manager).

Organograma, que contemple a estrutura societária completa do investidor, até o beneficiário final, com percentual de participação (aplicável apenas para o gestor). 
Organization Chart, which contemplates the complete partnership structure of the investor, down to final beneficiary, including each interest percentage (applicable only to the manager).

Cópia autenticada da Ata de Eleição de Diretoria Executiva/Administradores (registrada no órgão competente). 
Notarized copy of Minutes of the Meeting that elected the Executive Board/Administrators (registered with the competent authority).

Cópia autenticada da última alteração contratual (registrada no órgão competente). 
Notarized copy of the most recent amendment to the Articles of Association (registered with the competent authority).

Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto Social (registrado no órgão competente). 
Notarized copy of Articles of Association or Bylaws (registered with the competent authority).

5.

1.

2.

3.

4.
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Documentos dos Representantes Legais ou Procuradores do Cliente (Administrator ou Gestor) 
Documents of Legal Representatives and Attorneys-in-Fact of the Client (Administrator or Manager)

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

Cópia 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 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 Procurador (se aplicável). 
Copy of proof of residence of the Attorney-in-Fact (where applicable).

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.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

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 do representante legal, informado na ficha cadastral, devem ser o mesmo apresentado na cópia simples que será enviada 
(se o gestor 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 legal representative ID, as provided in the 
registration form, which should be the same submitted in the copy to be sent (the manager shall submit a copy of the CNH with the registration form, where number and issuing date of the CNH shall be informed). 


Fundo ou Clube de Investimento / Fund or Investment Club
 
H I G H L Y   C O N F I D E N T I A L
..\..\bny_rgb_pos.jpg
v07.2016
Página / Page
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.Av. Presidente Wilson, 231/ 11º andar20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
BNY Mellon Banco S.A.Av. Presidente Wilson, 231/ 10º andar20030-905 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
SAC: sac@bnymellon.com.br | +55 21 3219-2600 | 0800 725 3219
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br | 0800 725 3219
www.bnymellon.com.br
LISTA DE DOCUMENTOSCHECKLIST 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
1 / 2
FUNDO OU CLUBE DE INVESTIMENTO / FUND OR INVESTMENT CLUB
Documentos Necessários (Administrator ou Gestor)Required Documents (Administrator or Manager)
Formulários AplicáveisApplicable Forms 
Ficha Cadastral.Registration Form.
Anexo III - Representação: Representante Legal ou Procurador do Cliente (este formulário é parte integrante e obrigatória à ficha cadastral).Annex III - Representation: Legal Representative or Attorney-in-Fact of Client (this form is integral and mandatory part to the registration form).
Boletim de Subscrição (aplicável para investimentos em fundo fechado).Application Form (applicable to investments in closed fund).
1.
2.
5.
7.
Documentos necessários para cadastramento do Fundo ou Clube de Investimento. / Documents required for registration of Fund or Investment Club.
O Fundo ou Clube de Investimento pode ser representado pelo administrador ou gestor. Os documentos listados abaixo devem ser referentes ao representante indicado, que também será responsável por assinar a ficha cadastral. / The Fund or Investment Club may be represented by its administrator or manager. The documents listed below refer to the appointed representative, who will also sign the registration form.
 
Os Estatutos devem demonstrar poderes de assinaturas das pessoas físicas que representam a empresa e os cargos constantes nos Atos de Nomeação (Ata de Assembleia) devem possuir a mesma nomenclatura descrita no Contrato Social ou Estatuto Social. / Bylaws shall demonstrate powers of signature of individuals representing the company and jobs contained in the Instrument of Appointment (Minutes of the Meeting) shall have the same titles listed in the Articles of Association or Bylaws. 
 
Os documentos de representação devem demonstrar poderes de assinaturas das pessoas físicas que representam a sociedade. Se a administração ou representação da sociedade for feita por outra sociedade, será exigida toda a documentação da sociedade administradora até que seja possível identificar se quem assina pela sociedade tem poderes para tal. / Representation documents should demonstrate powers of signature of individuals representing the company. Documentation of the administration company will be required when the company’s administration or representation is performed by another company, while persons authorized to sign for the company are not identified.  
 
De acordo com o Art. 7º, inciso V da Lei Federal 8.935/94 (Lei de Registros Públicos), a autenticação de cópias é competência exclusiva dos tabeliões notariais. Desta forma, somente serão aceitas autenticações realizadas em cartório. / Pursuant to Art. 7th, item V of Federal Law 8935/94 (Law of Public Records), only a Notary Public may provide notarized copies. Thus, only notarized documents provided by a Notary Public Office may be accepted.
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).
6.
Cartão de assinatura com firma reconhecida ou abono bancário com carimbo do gerente da conta.Signature card notarized for authenticity or bank validation with stamp of the manager of the account.
4.
Anexo V - Informações do Fundo ou Clube de Investimento (este formulário é parte integrante e obrigatória à ficha cadastral).Annex V - Fund or Investment Club Information (this form is integral and mandatory part to the registration form).
3.
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. 
Ata de alteração do Regulamento (se aplicável).Minutes of Amendment in the Regulation (where applicable).
Regulamento ou Estatuto Social (registrado no órgão competente) (se aplicável).Regulation or Bylaws (registered with the competent authority)(where applicable).
2.
1.
Documentos Necessários Required Documents 
Documentos que comprovem a estrutura societária apresentada no Organograma com suas devidas porcentagens até o nível de pessoa física, em cumprimento a Circular nº 3461 do Banco Central do Brasil (BACEN), de 24 de julho de 2009, tais como: Contrato Social e Documento de Constituição ou documentos similares (conforme descrito acima) de todas as sociedades que compõem a estrutura societária, até o nível de pessoa física (aplicável apenas para o gestor).
Documents evidencing the partnership structure showed in the Organization Chart, including percentages, down to individual level, pursuant to the Circular Letter # 3461 of the Central Bank of Brazil (BACEN), dated July 24, 2009, such as: Articles of Association and Organization Document or similar documents (as described above) of every company included in the partnership structure, down to individual level (applicable only to the manager).
Organograma, que contemple a estrutura societária completa do investidor, até o beneficiário final, com percentual de participação (aplicável apenas para o gestor).
Organization Chart, which contemplates the complete partnership structure of the investor, down to final beneficiary, including each interest percentage (applicable only to the manager).
Cópia autenticada da Ata de Eleição de Diretoria Executiva/Administradores (registrada no órgão competente).Notarized copy of Minutes of the Meeting that elected the Executive Board/Administrators (registered with the competent authority).
Cópia autenticada da última alteração contratual (registrada no órgão competente).Notarized copy of the most recent amendment to the Articles of Association (registered with the competent authority).
Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto Social (registrado no órgão competente).Notarized copy of Articles of Association or Bylaws (registered with the competent authority).
5.
1.
2.
3.
4.
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Documentos dos Representantes Legais ou Procuradores do Cliente (Administrator ou Gestor)Documents of Legal Representatives and Attorneys-in-Fact of the Client (Administrator or Manager)
Cópia autenticada da Procuração com firma reconhecida (se aplicável).Notarized copy of Power of Attorney (where applicable).
Cópia 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 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 Procurador (se aplicável).Copy of proof of residence of the Attorney-in-Fact (where applicable).
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.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
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 do representante legal, informado na ficha cadastral, devem ser o mesmo apresentado na cópia simples que será enviada (se o gestor 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 legal representative ID, as provided in the registration form, which should be the same submitted in the copy to be sent (the manager shall submit a copy of the CNH with the registration form, where number and issuing date of the CNH shall be informed). 
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