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H i g h l y   C o n f i d e n t i a l

Nome do Titular (1) 
Titleholder's Data (1)

CPF 
Taxpayer Registry

Nome do Titular (2) 
Titleholder Name (2) 

CPF 
Taxpayer Registry

SITUAÇÃO PATRIMONIAL / EQUITY POSITION

Patrimônio Estimado 
Estimated Equity

Outros Rendimentos - Base Anual (Bonificação, dividendos, juros, etc)
Other Earnings - Annual Based (Bonus, dividends,interest, etc) 

R$

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS / EQUITY HOLDINGS

Conforme definido na Circular BACEN 3.461/09 e Instrução CVM 301, informações sobre ocupação profissional, rendimentos e situação patrimonial/financeira do(s) 
TITULAR(ES) devem ser compatíveis com o perfil de movimentação.  
BACEN 3,461/09 Circular and CVM 301 Instruction have established that the information on TITLEHOLDERS' occupation, income and equity/ financial position must be compatible to Titleholders' financial 
activity profile. 

Por favor indicar apenas as maiores participações ou as mais relevantes.  
Please identify only the largest and most important ones.

Razão Social (sem abreviação) 
Corporate Name (no abbreviation allowed)

CPNJ 
Corporate Taxpayer Registry

Nacionalidade 
Nationality

% Capital

Local / Place Data / Date (d/m/y)
Assinatura do Titular (1) / Signature of  the Titleholder (1)

Assinatura do Titular (2) / Signature of  the Titleholder (2)

X

X

The CLIENT attests, hereby, that:  

a) the information indicated in this Equity Position Form is true; 

b) it undertakes the responsibility to immediately inform about any 
modifications which may occur in its registration information, in 
accordance with CVM’s Instruction 301. 

 

O CLIENTE declara, neste ato, que:  

a) são verdadeiras as informações dispostas na presente Ficha de 
Situação Patrimonial; 

b) se compromete a informar, de imediato, quaisquer alterações 
que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais, conforme 
estabelecido na Instrução CVM 301/99. 

De/From R$ 100.001 a/up to R$ 300.000

De/From R$ 300.001 a/up to R$ 500.000

De/From R$ 500.001 a/up to R$ 1.000.000

Acima de/Above R$ 1.000.000 
Especificar/Specify:  R$

Até/Until R$ 100.000 
Especificar/Specify: R$

Nenhum/none

De/From R$ 5.001 a/up to R$ 10.000

De/From R$ 10.001 a/up to R$ 30.000

De/From R$ 30.001 a/up to R$ 1.00.000

Acima de/Above R$ 100.000 
Especificar/Specify:  R$

Até/Until R$ 5.000 
Especificar/Specify: R$

O preenchimento de todos os campos é obrigatório. Filling in all fields is mandatory. 

DADOS DA TITULARIDADE NO BNY MELLON / TITLEHOLDER'S DATA AT BNY MELLON

Os dados e assinatura do Titular 2 são obrigatórios no caso de conta conjunta. 
Data and signature of Titleholder 2 are required in case of joint account.

Remuneração Mensal 
(salário, pró-labore 
honorários, pensão 
e/ou aposentadoria) 
Monthly Income (salary, 
wages, direct compensation, 
retirement fee and/or other 
fees)

As informações abaixo deverão refletir a situação patrimonial de todos os titulares conjuntamente. O valor do patrimônio indicado deverá 
compreender, se houver, os bens imóveis (ex: casa, apartamento, terreno etc.), os bens móveis (ex: carro, barco, avião etc.) e as aplicações 
financeiras (ex: valores em conta corrente, fundos de investimento, CDBs, previdência, poupança, ações etc.) 
The information below must reflect the equity position of all titleholders jointly. The equity position provided must include, if applicable, realty (e.g. house, apartment, land etc.), goods(e.g. car, boat, airplane 
etc.) and investments (e.g. amount in checking account, funds, certificates of deposit, pension funds, savings, shares etc.)
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