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Este formulário foi desenvolvido com base na Instrução CVM 506/11, Circulares Bacen 2.025/93 e 3.461/09. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, se aplicável. /This 
form was developed based on CVM Instruction 506/11, Bacen Circulars 2025/93 and 3461/09. All fields are mandatory and must be completed, where applicable.

Formas de Representação  
Forms of Representation

Possui Representante Legal ou Procurador. / Has a Legal Representative or an Attorney-in-Fact. 
Anexo II deve ser preenchido pelo Representante./Annex II must be completed by the Representative.

CPF do Investidor / CPF of the InvestorO formulário de registro pertence ao investidor: 
The registration form belongs to the investor:

Sexo 
Gender

Nome do Pai (se não estiver na certidão de nascimento, deixe em branco) 
Father's Name (if not included in the Birth Certificate, leave blank)

INFORMAÇÕES DO INVESTIDOR (2) / INVESTOR INFORMATION (2)
Nome Completo (sem abreviação) 
Full Name (no abbreviation)

CPF 
CPF

Data de Nascimento (dd/mm/aaaa) 
Birth Date (dd/mm/yyyy)

Data de Emissão (dd/mm/aaaa) 
Issued on (dd/mm/yyyy)

Orgão Emissor 
Issued by

Número do Documento 
Document Number

Nacionalidade (país) 
Nationality (country)

Naturalidade (cidade) 
Place of Birth (city)

Nome da Mãe 
Mother's Name

Nome do Cônjuge ou Companheiro (sem abreviação) (somente se for casado ou com união estável) 
Name of Spouse or Companion (no abbreviation) (only if married or living a stable union)

Estado Civil 
Marital Status

Possui outra(s) cidadania(s) além da declarada? 
Other declared citizenship?

(*) Se o país de domicílio fiscal for Brasil, deixe em branco. Caso o investidor possua residência fiscal em mais de 02 (dois) países, por favor, informe por meio de formulário adicional. / 
Leave blank if the domicile for tax purposes is Brazil. If the investor tax resident in more than two (2) countries, please use an additional form to inform.

Estado 
State

Cidade 
City

CEP 
Postcode

Bairro 
District

Complemento 
Complement

Número 
Number

Endereço 
Address

ENDEREÇO RESIDENCIAL / HOME ADDRESS

Feminino/Female

Masculino/Male

Informe o respectivo Número de Identificação Fiscal - NIF ou justificativa para isenção (*)  
Please, enter the respective Tax Identification Number - TIN or a justification for exemption (*) 

Beneficiário dispensado de NIF  
TIN-released Beneficiary

País não exige NIF 
TIN not required in the Country

NIF (1) 
TIN (1)

Informe o respectivo Número de Identificação Fiscal - NIF ou justificativa para isenção (*)  
Please, enter the respective Tax Identification Number - TIN or a justification for exemption (*) 

Beneficiário dispensado de NIF  
TIN-released Beneficiary

País não exige NIF 
TIN not required in the Country

NIF (2) 
TIN (2)

CONTATOS / CONTACTS

Caso o investidor seja menor de idade ou incapaz, por favor, informe os contatos do representante legal. / If the investor is a minor or incapable, please provide the contacts data of a legal representative.

Telefone Principal (incluindo DDI e DDD) 
Primary Phone  (including IDD and DDD)

E-mail (para envio de Comunicados e Convocação de Assembleia) 
Email (to send Official Reports and Notice of Convocation of General Meeting of Shareholders)

Sim. Informe o(s) país(es). 
Yes. Inform the country(ies).

Não 
No

País de Domicílio Fiscal (1) 
Country of Domicile for Tax Purposes (1)

Outro País de Domicílio Fiscal (2)(obrigatório se houver) 
Other Country of Domicile for Tax Purposes (2) (mandatory if any)

País 
Country

Tipo do Documento de Identificação 
Type of Identity Document

Outro País de Cidadania (2) 
Other Country of Citizenship (2)

Outro País de Cidadania (1) 
Other Country of Citizenship (1)
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DECLARAÇÃO DO INVESTIDOR / DECLARATION OF THE INVESTOR

Número 
Number

Endereço 
Address

Bairro 
District

CEP 
Postcode

Cidade 
City

ENDEREÇO COMERCIAL / BUSINESS ADDRESS

Sim/Yes Não/NoO investidor é uma pessoa vinculada ao BNY Mellon e/ou ao distribuidor do fundo? 
Is the investor linked to BNY Mellon and/or the Fund's Distributor? 
Conforme a Instrução CVM 505/11, pessoas vinculadas são, entre outros: a) Administradores, sócios ou empregados do BNY Mellon; b) Agentes 
Autônomos que prestam serviço ao BNY Mellon; c) Cônjuge, companheiro ou filho menor de idade relacionado as pessoas citadas nos itens acima 
(a ou b). / Pursuant to ICVM 505/11, linked individuals are, without limitation: a) Administrators, partners or employees of BNY Mellon/ b) Independent Agents that provide 

servides to BNY Mellon; c) Spouse, partner or child related to any individual mentioned above (a or b).

O investidor é US Person? 
Is the investor an US Person? 
O termo United States Person (“US Person”) significa uma pessoa física com cidadania norte-americana ou residente nos EUA. Os presentes termos 
deverão ser interpretados em consonância com o código da Receita Federal dos Estados Unidos. Caso a resposta seja sim, enviar formulário W9 ou 
Declaração FATCA modelo BNY Mellon./ The term United States Person ("US Person") refers to North-American Citizens or residents in the US. The present terms shall be 

interpreted pursuant to the US Federal Tax Revenue. In case the answer is yes, please submit a W9 Form or a BNY Mellon model FATCA Declaration.

Sim/Yes Não/No

Sim/Yes Não/NoO investidor pode ser considerado uma Pessoa Politicamente Exposta? 
May the investor be considered a Politically Exposed Person? 
Considera-se politicamente exposta, a pessoa que desempenha ou tenha desempenhado nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções 
públicas relevantes, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de 
seu relacionamento próximo. Resolução 16, de 28/03/2007 (COAF), art. 1º, § 1º./ A Politically Exposed Person must perform or have performed, in the past 5 years, 

jobs, employments or the Individual has to play or has occupied, in the past 5 years, relevant jobs, positions or public functions in Brazil or other countries, territories and foreign 
dependencies, as well as their representatives, family members and other persons of close relationship. Resolution 16, dated 03/28/2007 (COAF), Art. 1º, § 1º.

Autoriza a transmissão de informações por procurador ou representante legal? 
Do you authorize the release of your information through an Attorney or Legal Representative? 
Caso a resposta seja sim, responder a próxima pergunta e anexar a procuração específica e/ou contrato de representação legal, comprometendo-
se a informar por escrito ao BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. no caso de eventual revogação de mandato. Não será necessário, quando 
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. for o representante legal. / If yes, please answer the next question and attach a specific Power of Attorney and/or 

Legal Representation Agreement, pledging to inform, in writing, to BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. in case that the mandate has been revoked. Not required when 
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. is the Legal Representative.

Sim/Yes Não/No

(*) Neste caso, não é necessário preencher os campos Ocupação Profissional, Empresa onde Trabalha, CNPJ e Endereço Comercial. / In this case, the fields Professional Occupation, 
Company where you work, CNPJ, and Business Address are not required.

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS / PROFESSIONAL INFORMATION
Ocupação Profissional 
Professional Occupation

Não estou trabalhando no momento. (*) 
I am not currently working. (*)

CNPJ 
CNPJ

Empresa onde trabalha 
Company where you work

Estado 
State

Complemento 
Complement

DISPOSIÇÕES FINAIS / FINAL PROVISIONS

Declaro que li, compreendi e estou de acordo com o conteúdo das Disposições Finais contidas na Ficha Cadastral, de forma que assino o presente Anexo I, o qual é sua parte integrante./ I 
declare herein that I have read, understood and agree to the contents of the Final Provisions and other information contained in the Registry Form, therefore I sign the present Annex I, which is part thereof.

Local (cidade) 
Place (city)

Data (dd/mm/aaaa) 
Date (dd/mm/yyyy)

Assinatura do Investidor (2) ou Representante/Procurador  
Signature of the Investor Fact (2) or Representative/Attorney-in-Fact

Para uso exclusivo do BNY Mellon: responsável pela conferência e atualização cadastral  
For exclusive use of BNY Mellon: responsible for the enrollment verification and update.

País 
Country
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Este formulário foi desenvolvido com base na Instrução CVM 506/11, Circulares Bacen 2.025/93 e 3.461/09. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, se aplicável. /This form was developed based on CVM Instruction 506/11, Bacen Circulars 2025/93 and 3461/09. All fields are mandatory and must be completed, where applicable.
Formas de Representação Forms of Representation
O formulário de registro pertence ao investidor:The registration form belongs to the investor:
SexoGender
SexoGender
INFORMAÇÕES DO INVESTIDOR (2) / INVESTOR INFORMATION (2)
Possui outra(s) cidadania(s) além da declarada?Other declared citizenship?
(*) Se o país de domicílio fiscal for Brasil, deixe em branco. Caso o investidor possua residência fiscal em mais de 02 (dois) países, por favor, informe por meio de formulário adicional. / Leave blank if the domicile for tax purposes is Brazil. If the investor tax resident in more than two (2) countries, please use an additional form to inform.
ENDEREÇO RESIDENCIAL / HOME ADDRESS
Informe o respectivo Número de Identificação Fiscal - NIF ou justificativa para isenção (*) Please, enter the respective Tax Identification Number - TIN or a justification for exemption (*) 
Justificativa para o não preenchimento do NIF (1)Justification for non-completion of the TIN (1)
Informe o respectivo Número de Identificação Fiscal - NIF ou justificativa para isenção (*) Please, enter the respective Tax Identification Number - TIN or a justification for exemption (*) 
Justificativa para o não preenchimento do NIF (1)Justification for non-completion of the TIN (1)
CONTATOS / CONTACTS
Caso o investidor seja menor de idade ou incapaz, por favor, informe os contatos do representante legal. / If the investor is a minor or incapable, please provide the contacts data of a legal representative.
Telefone Principal (incluindo DDI e DDD)Primary Phone  (including IDD and DDD)
Possui outra(s) cidadania(s) além da declarada?Other declared citizenship?
2 / 2
DECLARAÇÃO DO INVESTIDOR / DECLARATION OF THE INVESTOR
ENDEREÇO COMERCIAL / BUSINESS ADDRESS
O investidor é uma pessoa vinculada ao BNY Mellon e/ou ao distribuidor do fundo?Is the investor linked to BNY Mellon and/or the Fund's Distributor?Conforme a Instrução CVM 505/11, pessoas vinculadas são, entre outros: a) Administradores, sócios ou empregados do BNY Mellon; b) Agentes Autônomos que prestam serviço ao BNY Mellon; c) Cônjuge, companheiro ou filho menor de idade relacionado as pessoas citadas nos itens acima (a ou b). / Pursuant to ICVM 505/11, linked individuals are, without limitation: a) Administrators, partners or employees of BNY Mellon/ b) Independent Agents that provide servides to BNY Mellon; c) Spouse, partner or child related to any individual mentioned above (a or b).
O investidor é US Person?Is the investor an US Person?O termo United States Person (“US Person”) significa uma pessoa física com cidadania norte-americana ou residente nos EUA. Os presentes termos deverão ser interpretados em consonância com o código da Receita Federal dos Estados Unidos. Caso a resposta seja sim, enviar formulário W9 ou Declaração FATCA modelo BNY Mellon./ The term United States Person ("US Person") refers to North-American Citizens or residents in the US. The present terms shall be interpreted pursuant to the US Federal Tax Revenue. In case the answer is yes, please submit a W9 Form or a BNY Mellon model FATCA Declaration.
O investidor pode ser considerado uma Pessoa Politicamente Exposta?May the investor be considered a Politically Exposed Person?Considera-se politicamente exposta, a pessoa que desempenha ou tenha desempenhado nos últimos cinco anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Resolução 16, de 28/03/2007 (COAF), art. 1º, § 1º./ A Politically Exposed Person must perform or have performed, in the past 5 years, jobs, employments or the Individual has to play or has occupied, in the past 5 years, relevant jobs, positions or public functions in Brazil or other countries, territories and foreign dependencies, as well as their representatives, family members and other persons of close relationship. Resolution 16, dated 03/28/2007 (COAF), Art. 1º, § 1º.
Autoriza a transmissão de informações por procurador ou representante legal?Do you authorize the release of your information through an Attorney or Legal Representative?Caso a resposta seja sim, responder a próxima pergunta e anexar a procuração específica e/ou contrato de representação legal, comprometendo-se a informar por escrito ao BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. no caso de eventual revogação de mandato. Não será necessário, quando BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. for o representante legal. / If yes, please answer the next question and attach a specific Power of Attorney and/or Legal Representation Agreement, pledging to inform, in writing, to BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. in case that the mandate has been revoked. Not required when BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. is the Legal Representative.
(*) Neste caso, não é necessário preencher os campos Ocupação Profissional, Empresa onde Trabalha, CNPJ e Endereço Comercial. / In this case, the fields Professional Occupation, Company where you work, CNPJ, and Business Address are not required.
INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS / PROFESSIONAL INFORMATION
DISPOSIÇÕES FINAIS / FINAL PROVISIONS
Declaro que li, compreendi e estou de acordo com o conteúdo das Disposições Finais contidas na Ficha Cadastral, de forma que assino o presente Anexo I, o qual é sua parte integrante./ I declare herein that I have read, understood and agree to the contents of the Final Provisions and other information contained in the Registry Form, therefore I sign the present Annex I, which is part thereof.
Para uso exclusivo do BNY Mellon: responsável pela conferência e atualização cadastral For exclusive use of BNY Mellon: responsible for the enrollment verification and update.
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