
                 Cadastro de Investidores Não Residentes      26/12/2014 
 
 Manual do Usuário 

 

 
PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.1 Página 1 

HISTÓRICO DAS VERSÕES 

Fase/Iteração Data Autor Descrição 

Desenvolvimento 05/03/13 Silvia 
Pereira 

Descrição inicial. 

Desenvolvimento 13/03/13 Silvia 
Pereira 

Especificação do Menu principal e 
funcionalidades relacionadas à manutenção de 
investidores. 

Desenvolvimento 18/03/13 Silvia 
Pereira 

Especificação das funcionalidades relacionadas 
à manutenção de contas. 

Desenvolvimento 20/03/13 Silvia 
Pereira 

Especificação das funcionalidades relacionadas 
à manutenção de participantes. 

Desenvolvimento 25/03/13 Silvia 
Pereira 

Especificação das funcionalidades relacionadas 
à consulta de operações diárias e registro de 
comunicação de transferência de recursos. 

Desenvolvimento 21/10/13 Silvia 
Pereira 

Atualizações relacionadas ao INFOCONV – 
Concessão de CPF 

Implantação 12/04/14 Silvia 
Pereira 

Atualização dos links e inserção de novas 
interfaces/funcionalidades. 

Implantação 14/05/14 Vinícius 
Alcoforado 

Ajustes sugeridos pela CVM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Cadastro de Investidores Não Residentes      26/12/2014 
 
 Manual do Usuário 

 

 
PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.1 Página 2 

 
 

ÍNDICE 

Histórico das Versões ..................................................................................................................... 1 

Índice .............................................................................................................................................. 2 

I – Introdução .................................................................................................................................. 3 

II – O SIE WEB ............................................................................................................................... 3 

Iii – Acesso ao SIE WEB ................................................................................................................. 3 

IV – Menu Principal e Funcionalidades ........................................................................................... 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Cadastro de Investidores Não Residentes      26/12/2014 
 
 Manual do Usuário 

 

 
PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.1 Página 3 

I – INTRODUÇÃO 

O objetivo deste manual do usuário é apresentar o módulo SIE Web de modo que os 
Representantes de investidores possam ter um entendimento comum do acesso ao sistema e 
bom uso de suas funcionalidades.  

II – O SIE WEB 

O SIE WEB é um dos módulos do CVM WEB que tem por objetivo melhorar o controle das 
informações de investidores não residentes da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 
promovendo a integração entre sistemas, a automatização de processos manuais e a 
centralização das informações. 

Através do SIE WEB, os representantes de investidores de investidores poderão realizar 
operações (para mais detalhes, vide seção IV – MENU PRINCIPAL E FUNCIONALIDADES) 
relacionadas ao Cadastro de Investidores Não Residentes, até então não disponíveis via 
Internet. 

III – ACESSO AO SIE WEB 

Para fazer uso do SIE WEB, os representantes de investidores e seus usuários responsáveis 
deverão ter permissão de acesso ao referido módulo e suas funcionalidades. O acesso se 
dará através do link “SIE WEB” disponível no Menu Principal do CVM WEB e o controle de 
acesso apresentará apenas as funcionalidades concedidas ao perfil do representante de 
investidores . 

Caso o Representante de investidores esteja vinculado a várias entidades, ele deverá 
selecionar uma representação por vez ao executar as funcionalidades do SIE WEB, conforme 
Figura 1: 

 
 

 Figura 1 – Seleção de Representação 
 

IV – MENU PRINCIPAL E FUNCIONALIDADES 

No SIE WEB, as funcionalidades serão apresentadas no Menu Principal, conforme 
exemplificado na Figura 2, a saber: 
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 Investidores: compreende a manutenção de investidores, como cadastramento de 
investidor, associação de investidor a um Representante de investidores, alterar 
informações do investidor, alterar nome do investidor e detalhar investidor. 

 Contas: consiste na manutenção de contas, como constituição de conta (própria ou 
coletiva), detalhamento de conta e solicitação de cancelamento de conta. 

 Participantes: compreende a manutenção de participantes (por vezes conhecido 
como “passageiro”), como solicitação de inclusão de participante em conta, solicitação 
de cancelamento de participante em conta e extração de participante. 

 Operações: contempla a consulta de operações diárias e a comunicação de 
transferência de recursos. 

Vale salientar que, conforme mencionado na seção “III – Acesso ao SIE WEB”, as 
funcionalidades serão exibidas com base nas permissões concedidas ao perfil do 
representante de investidores. 

Com intuito de promover um entendimento comum, a seguir cada funcionalidade será 
abordada detalhadamente. 

 
Figura 2 – Menu Principal do SIE WEB 

 

1. Manutenção de Investidores 

Esta funcionalidade tem os seguintes objetivos: 

1) Apresentar uma listagem dos investidores não residentes ordenados pelo nome do 
investidor. 

2) Permitir a consulta de investidores não residentes que atenda os parâmetros de 
pesquisa informados. 

i. Para pesquisar um investidor, o representante de investidores deverá informar 
os parâmetros de pesquisa “Código” e/ou “Nome” e clicar no botão “Pesquisar”. 
A interface e a definição dos campos relacionados à interface de manutenção 
de investidores podem ser visualizadas na Figura 3. 

3) Oferecer as opções “Cadastrar”, “Associar”, “Alterar”, “Alterar Nome”, “Detalhar” e 
“Voltar”. 

i. Para o cadastramento de um investidor cujo enquadramento difere de “Pessoa 
Física residente no exterior”, o representante de investidores deverá fornecer 
algumas informações do investidor, como: “Nome”, “País de Constituição”, 
“Enquadramento”, bem como dados de endereço do mesmo, a saber: 
“Logradouro”, “Complemento”, “Estado/Província”, “Cidade”, “País”, “Código 
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Postal” e “E-mail”1 e clicar no botão “Salvar”. A interface e a definição dos 
campos relacionados ao cadastramento de investidor cujo enquadramento 
difere de “Pessoa Física residente no exterior” podem ser visualizadas na 
Figura 4. 

ii. Para o cadastramento de um investidor cujo enquadramento seja “Pessoa 
Física residente no exterior”, além das informações do investidor mencionadas 
no item i acima, também deverão ser informados a “Data de Nascimento”, 
“Nome da Mãe” e “Sexo”. Exclusivamente nos casos em que, apesar dos 
esforços nesse sentido, não for identificado o Nome da Mãe, poderá ser 
informado no campo “Nome da Mãe” o termo “Mãe Desconhecida”. 

iii. Além disso, caso o investidor “Pessoa Física” já possua CPF, o Representante 
de investidores deverá informá-lo no momento do cadastramento. A interface e 
a definição dos campos relacionados ao cadastramento de investidor cujo 
enquadramento seja “Pessoa Física residente no exterior” podem ser 
visualizadas na Figura 5  e Figura 6. 

iv. A associação de um investidor a um representante de investidores permite a 
consulta e associação de um investidor já cadastrado, mas que ainda não é 
representado pelo representante de investidores logado no sistema. Para 
associar um investidor ao representante de investidores, basta realizar 
consulta do investidor através da lupa de pesquisa, onde serão retornadas as 
informações do investidor para conferência, e clicar no botão “Confirmar”. A 
interface e a definição dos campos relacionados à associação de um investidor 
ao representante de investidores podem ser visualizadas na Figura 7. 

v. Para alterar informações de um investidor cujo enquadramento difere de 
“Pessoa Física residente no exterior”, o representante de investidores deverá 
selecionar o investidor de interesse da listagem de investidores e clicar no 
botão “Alterar”, conforme a Figura 8. Vale salientar que este passo pode ser 
precedido da consulta de investidores, mencionado no item 2). Na alteração de 
um investidor cujo enquadramento difere de “Pessoa Física residente no 
exterior”, todas as informações do investidor podem ser modificadas, exceto os 
dados correspondentes a “Código” e “Nome” (a alteração de nome do 
investidor é definida no item a seguir). Ao alterar as informações do investidor 
e clicar no botão “Salvar”, um e-mail de notificação da alteração será enviado 
aos demais representantes do investidor. A interface e a definição dos campos 
relacionados à alteração de informações de um investidor cujo enquadramento 
difere de “Pessoa Física residente no exterior” podem ser visualizadas na 
Figura 9. 

vi. Para alterar informações de um investidor cujo enquadramento seja de 
“Pessoa Física residente no exterior”, o representante de investidores deverá 
selecionar o investidor de interesse da listagem de investidores e clicar no 
botão “Alterar”, conforme a Figura 8. Vale salientar que este passo pode ser 
precedido da consulta de investidores (mencionado no item 2). Na alteração de 
um investidor cujo enquadramento seja “Pessoa Física residente no exterior”, 
todas as informações do investidor podem ser modificadas, exceto os dados 
correspondentes a “Código” e “Nome” (a alteração de nome do investidor é 
definida no item a seguir). Ao alterar as informações do investidor e clicar no 
botão “Salvar”, um e-mail de notificação da alteração será enviado aos demais 
representantes do investidor. A interface e a definição dos campos 

                                                 
1
 Notem que o e-mail a ser informado nesse campo é o e-mail de contato do investidor, e não o e-mail do 

representante do investidor que solicita o registro. 
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relacionados à alteração de informações de um investidor cujo enquadramento 
seja “Pessoa Física residente no exterior” podem ser visualizadas na Figura . 

vii. Para alterar o nome de um investidor, o representante de investidores deverá 
selecionar o investidor de interesse da listagem de investidores e clicar no 
botão “Alterar Nome”, conforme a Figura 10. Vale salientar que este passo 
pode ser precedido da consulta de investidores (mencionado no item 2). Ao 
informar o novo nome do investidor e clicar no botão “Salvar”, um e-mail de 
notificação da alteração será enviado aos demais representantes do investidor. 
A interface relacionada à alteração de nome do investidor pode ser visualizada 
na Figura 11. 

i. Para o detalhamento de um investidor cujo enquadramento difere de “Pessoa 
Física residente no exterior”, o representante de investidores deverá selecionar 
o investidor de interesse da listagem de investidores e clicar no botão 
“Detalhar”, conforme a Figura 12. Vale salientar que este passo pode ser 
precedido da consulta de investidores, mencionado no item 2). No 
detalhamento do investidor cujo enquadramento difere de “Pessoa Física 
residente no exterior”, serão apresentadas: “Dados pessoais” e de endereço do 
investidor, Listagem das contas que o investidor participa, bem como Histórico 
de alteração de nomes do investidor. A partir da listagem das contas, é 
possível selecionar uma e clicar no botão “Detalhar”, o qual permite o 
detalhamento do participante da conta, conforme as Figura 14 e Figura 15. A 
interface e a definição dos campos relacionados ao detalhamento de um 
investidor cujo enquadramento difere de “Pessoa Física residente no exterior” 
podem ser visualizadas na Figura 13. 

ii. Para o detalhamento de um investidor cujo enquadramento seja “Pessoa Física 
residente no exterior”, o representante de investidores deverá selecionar o 
investidor de interesse da listagem de investidores e clicar no botão “Detalhar”, 
conforme a Figura 12. Vale salientar que este passo pode ser precedido da 
consulta de investidores (mencionado no item 2). No detalhamento do 
investidor cujo enquadramento seja “Pessoa Física residente no exterior”, 
serão apresentadas: “Dados pessoais” e de endereço do investidor, Listagem 
das contas que o investidor participa, bem como Histórico de alteração de 
nomes do investidor. A partir da listagem das contas, é possível selecionar 
uma e clicar no botão “Detalhar”, o qual permite o detalhamento do participante 
da conta. A interface e a definição dos campos relacionados ao detalhamento 
de um investidor cujo enquadramento seja “Pessoa Física residente no 
exterior” podem ser visualizadas na Figura . 

Vale esclarecer que, para as listagens e resultados relacionados às funcionalidades 
acima mencionados, serão exibidos apenas os investidores não residentes que são 
representados pelo representante de investidores logado no sistema. 

 

1.1. Interface de Manutenção de Investidores 

Conforme a Figura 3, a interface de manutenção de investidor apresenta os seguintes 
campos: 

1) Código: corresponde aos cinco primeiros dígitos do código do investidor, concedido no 
ato de seu cadastramento. 

2) Nome: compreende o nome do investidor. 

3) Campos para seleção de registro. 
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Figura 3 - Manutenção de Investidores 

 

1.2. Interface de Cadastramento de Investidor 

Conforme a Figura 4, a interface de cadastramento de investidor cujo enquadramento difere 
de “Pessoa Física residente no exterior” apresenta os seguintes campos: 

1) Nome: compreende o nome do investidor. 

2) País de Constituição ou Nacionalidade: corresponde ao domicílio tributário do 
investidor . 

3) Enquadramento: define o tipo de investidor. 

4) Logradouro: define o endereço do investidor, como avenidas, ruas, praças, jardins, 
parques, etc. 

5) Complemento: define o complemento do logradouro do investidor, como casa, 
apartamento, etc. 

6) Estado/Província: compreende o estado ou província do investidor. 

7) Cidade: consiste na cidade em que o investidor está localizado. 

8) País: consiste no país em que o investidor está localizado. 

9) Código Postal: corresponde ao código para o encaminhamento e a entrega de 
correspondências do investidor. 

10) E-mail: consiste no correio eletrônico do investidor. 
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 Figura 4 - Cadastramento de Investidor cujo enquadramento difere de “Pessoa Física 
residente no exterior” 

 

Conforme a Figura 5 , a interface de cadastramento de investidor cujo enquadramento seja 
“Pessoa Física residente no exterior” apresenta os campos que serão descritos a seguir. É 
importante observar que, como essas informações serão apresentadas pelo SIE-WEB aos 
sistemas da Receita Federal do Brasil (“RFB”) responsáveis pela emissão do CPF do 
investidor, quando tal procedimento for necessário (investidores ainda sem CPF), elas devem 
respeitar limites e condições adicionais que são também expostas a seguir 

1) Nome: compreende o nome do investidor, e deve conter informação alfanumérica de 
no máximo 60 caracteres, no qual quaisquer caracteres especiais (por exemplo, ë, ñ 
ou β) devem ser substituídos por seus correspondentes gráficos mais próximos 
existentes na língua portuguesa (ou, nos exemplos citados, “e”, “n” ou “b”) 

2) País de Constituição ou Nacionalidade: corresponde à nacionalidade do investidor. 

3) Enquadramento: define o tipo de investidor, que sempre corresponderá ao tipo “i” 
neste caso. 

4) Já possui CPF: define se o investidor já possui ou não CPF. Caso o investidor já 
possua CPF, não será necessário o preenchimento dos campos “Nome da Mãe”, 
“Data de Nascimento” e “Sexo” conforme pode ser visualizado na Figura 6. 

5) Nome da Mãe: compreende o nome da mãe do investidor, e deve conter informação 
alfanumérica de no máximo 60 caracteres, no qual quaisquer caracteres especiais (por 
exemplo, ë, ñ ou β) devem ser substituídos por seus correspondentes gráficos mais 
próximos existentes na língua portuguesa (ou, nos exemplos citados, “e”, “n” ou “b”) 

6) Data de Nascimento: compreende a data de nascimento do investidor. 
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7) Sexo: define o gênero do investidor. 

8) Logradouro: define o endereço do investidor, como avenidas, ruas, praças, jardins, 
parques, etc., e deve conter informação alfanumérica de no máximo 40 caracteres, 

9) Complemento: define o complemento do logradouro do investidor, como casa, 
apartamento, etc., e deve conter informação alfanumérica de no máximo 21 
caracteres. 

10) Estado/Província: compreende o estado ou província do investidor. 

11) Cidade: consiste na cidade em que o investidor reside. 

12) País: consiste no país de residência do investidor. 

13) Código Postal: corresponde ao código para o encaminhamento e a entrega de 
correspondências do investidor. 

14) E-mail: consiste no correio eletrônico do investidor. 

 

Alertamos também que não se inclui no escopo do Convênio celebrado entre a Comissão de 
Valores Mobiliários e a RFB a concessão de CPFs, por meio do sistema SIE-WEB, para 
investidores não residentes de nacionalidade brasileira. Nesses casos, o investidor, assim, 
apenas poderá solicitar o seu registro na CVM já em posse de CPF obtido anteriormente por 
outro meio na RFB. 

 

 Figura 5 - Cadastramento de Investidor cujo enquadramento seja “Pessoa Física 
residente no exterior” 
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Figura 6 - Cadastramento de Investidor que já possua CPF 

 

1.3. Interface de Associação de Investidor a um Representante de investidores 

Conforme a Figura 7, a interface de associação de um investidor ao representante de 
investidores apresenta os seguintes campos: 

1) Código CVM: corresponde ao código do investidor. 

2) Nome: compreende o nome do investidor. 

Vale salientar que os campos “Código CVM“ e “Nome” não são editáveis, ou seja, seu 
preenchimento é dependente da consulta realizada através da lupa de pesquisa, conforme 
ilustrado na Figura 7. 
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O retorno da consulta através da lupa de pesquisa corresponderá aos dados do 
investidor (não editáveis) para conferência e consequentemente a confirmação/desaprovação 
da associação do investidor ao Representante de investidores. 

Lembramos, também, que a operação de “Associação” é imprescindível e prévia para o 
representante de investidores que pretender realizar outras operações com esse investidor já 
previamente cadastrado na CVM, como a sua vinculação a uma conta sob sua representação, 
ou a alteração de quaisquer dados cadastrais do investidor. 

 

Figura 7 - Associação de Investidor ao Representante de investidores 

1.4. Interface de Alteração de Investidor 

Para a alteração das informações de um investidor, o representante de investidores deverá 
selecionar o registro do investidor pretendido, conforme exemplificado na Figura 8. Vale 
salientar que este passo pode ser precedido da consulta de investidores (mencionado no item 
2) em Manutenção de Investidores.  
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Figura 8 - Seleção de Investidor para Alteração 

 

Conforme a Figura 9, a interface de alteração de informações de um investidor cujo 
enquadramento difere de “Pessoa Física residente no exterior” apresenta os seguintes 
campos editáveis: 

1) País de Constituição: corresponde ao domicílio tributário do investidor. 

2) Enquadramento: define o tipo de investidor. 

3) Logradouro: define o endereço do investidor, como avenidas, ruas, praças, jardins, 
parques, etc. 

4) Complemento: define o complemento do logradouro do investidor, como casa, 
apartamento, etc. 

5) Estado/Província: compreende o estado ou província do investidor. 

6) Cidade: consiste na cidade em que o investidor está localizado. 

7) País: consiste no país em que o investidor está localizado. 

8) Código Postal: corresponde ao código para o encaminhamento e a entrega de 
correspondências do investidor. 

9) E-mail: consiste no correio eletrônico do investidor. 
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Figura 9 - Alteração de Investidor cujo enquadramento difere de “Pessoa Física residente 
no exterior” 

 

Conforme a Figura , a interface de alteração de informações de um investidor cujo 
enquadramento seja “Pessoa Física residente no exterior” apresenta os seguintes campos 
editáveis: 

1) País de Constituição ou Nacionalidade: corresponde ao país no qual o investidor paga 
os impostos. 

2) Enquadramento: define o tipo de investidor. 

3) Data de Nascimento: compreende a data de nascimento do investidor. 

4) Sexo: define o gênero do investidor. 

5) Nome da Mãe: compreende o nome da mãe do investidor. 

6) Logradouro: define o endereço do investidor, como avenidas, ruas, praças, jardins, 
parques, etc. 

7) Complemento: define o complemento do logradouro do investidor, como casa, 
apartamento, etc. 

8) Estado/Província: compreende o estado ou província do investidor. 

9) Cidade: consiste na cidade em que o investidor reside. 

10) País: consiste no país de residência do investidor. 

11) Código Postal: corresponde ao código para o encaminhamento e a entrega de 
correspondências do investidor. 
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12) E-mail: consiste no correio eletrônico do investidor. 

 

 

Figura 9-A – Alteração de Investidor cujo enquadramento seja “Pessoa Física residente 
no exterior” 

Vale observar também que, em casos de erros no lançamento de informações cadastrais que 
impactem as informações do investidor registradas em seu CPF (nome, nome da mãe, data 
de nascimento, sexo e endereço), o representante terá o prazo de 90 dias após a concessão 
do CPF para, mediante a alteração indicada nesta seção, proceder a uma retificação que 
impactará, também, as bases de informações da RFB referentes ao investidor. 

 

1.5. Interface de Alteração de Nome do Investidor 

Para a alteração de nome do investidor, o representante de investidores deverá selecionar o 
registro do investidor pretendido, conforme exemplificado na Figura 10. Vale salientar que 
este passo pode ser precedido da consulta de investidores, mencionado no item 2) em 
Manutenção de Investidores.  
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Figura 10 - Seleção de Investidor para Alteração de Nome 

 

Conforme a Figura 11, a interface de alteração de nome do investidor apresenta apenas o 
campo “Nome” habilitado para edição. 

 

Figura 11 - Solicitação de Alteração de Nome do Investidor 

 

 

1.6. Interface de Detalhamento do Investidor 

Para o detalhamento de um investidor, o representante de investidores deverá selecionar o 
registro do investidor pretendido, conforme exemplificado na Figura 12. Vale salientar que 
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este passo pode ser precedido da consulta de investidores (mencionado no item 2) em 
Manutenção de Investidores. 

 

Figura 12 - Seleção de Investidor para Detalhamento 

 

Conforme a Figura 13, a interface do detalhamento do Investidor cujo enquadramento difere 
de “Pessoa Física residente no exterior” apresenta as seguintes seções: 

1) “Dados pessoais” e de endereço do investidor (não editáveis). 

2) Listagem das contas que o investidor participa, na qual é permitida a seleção de um 
registro e posterior detalhamento do participante (botão “Detalhar”). 

3) Histórico de alteração de nomes do investidor. 
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Figura 13 - Detalhamento do Investidor cujo enquadramento difere de “Pessoa Física 

residente no exterior” 

 

Conforme a Figura , a interface do detalhamento do Investidor cujo enquadramento seja 
“Pessoa Física residente no exterior” apresenta as seguintes seções: 

1) “Dados pessoais” e de endereço do investidor (não editáveis). 

2) Listagem das contas que o investidor participa, na qual é permitida a seleção de um 
registro e posterior detalhamento do participante (botão “Detalhar”). 

3) Histórico de alteração de nomes do investidor. 
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Figura 13-A - Detalhamento do Investidor cujo enquadramento seja “Pessoa Física 

residente no exterior” 

 

A partir da Concessão do CPF ao Investidor “Pessoa Física”, será disponibilizado na coluna 
“CPF/CNPJ” do detalhamento deste investidor um link de acesso ao Comprovante de 
Inscrição do CPF, conforme a Figura . A Figura  apresenta as informações contidas no 
Comprovante de Inscrição do CPF. 
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Figura 13-B – Link de Acesso ao Comprovante de Inscrição do CPF 
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Figura 13-C - Informações do Comprovante de Inscrição do CPF 

 

1.7. Interface de Detalhamento de Participante 

A partir da seleção de uma conta no detalhamento de um investidor, o representante de 
investidores poderá detalhar as informações do participante da conta selecionada, conforme 
exemplificado na Figura 14. 



                 Cadastro de Investidores Não Residentes      26/12/2014 
 
 Manual do Usuário 

 

 
PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.1 Página 21 

 

Figura 14 – Seleção de Conta para Detalhamento do Participante 

 

Conforme a Figura 15, a interface do detalhamento do participante apresenta as seguintes 
seções: 

1) Informações da conta, como código operacional e tipo da conta (não editáveis). 

2) “Dados pessoais” do titular da conta (não editáveis). 

3) Listagem dos participantes da conta (não editáveis). 

4) Histórico de Situação da conta (não editáveis). 
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Figura 15 - Detalhamento do Participante 
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2. Manutenção de Contas 

Esta funcionalidade tem os seguintes objetivos: 

1) Apresentar uma listagem das contas que estejam na situação “em fase operacional” 
ordenados pelo código do titular da conta. 

2) Permitir a consulta de contas segundo os parâmetros de pesquisa. 

i. Para pesquisar uma conta, o representante de investidores deverá informar os 
parâmetros de pesquisa “Código do Titular”, “Nome do Titular”, “Situação da 
Conta”, “Tipo da Conta” e clicar no botão “Pesquisar”. A interface e a definição 
dos campos relacionados à interface de manutenção de contas podem ser 
visualizadas na Figura 16 . 

3) Oferecer as opções “Constituir, “Detalhar”, “Cancelar” e “Voltar”. 

i. Para a constituição de uma conta, o representante de investidores deverá 
fornecer algumas informações, como: “Declarar que está de posse da 
documentação comprobatória dos contratos de representação e custódia e do 
formulário anexo à resolução CMN nº 2.689/00”, “Dados do Titular da Conta”, 
“Representante Co-Responsável”, “Representante Responsável”, “Número 
RDE do Representante Responsável pelo Registro de Capital Estrangeiro” e 
“Relação de Custódia” e clicar no botão “Salvar”. A interface e a definição dos 
campos relacionados à constituição de conta podem ser visualizadas na 
Figura 17. 

iii. Para o detalhamento de uma conta, o representante de investidores deverá 
selecionar uma conta da listagem de contas e clicar no botão “Detalhar”, 
conforme a Figura 18. Vale salientar que este passo pode ser precedido da 
consulta de contas, mencionado no item 2). No detalhamento da conta, serão 
apresentados: “Informações da conta”, “Informações do Titular da Conta”, 
Histórico da Situação da Conta, bem como Histórico de Alteração de Nomes do 
Titular da Conta. A interface e a definição dos campos relacionados ao 
detalhamento de uma conta podem ser visualizadas na Figura 19. 

Para o cancelamento de uma conta, o representante de investidores deverá selecionar uma 
conta da listagem de contas e clicar no botão “Cancelar”, conforme a Figura 20. Vale 

salientar que este passo pode ser precedido da consulta de contas, mencionado no item 2). 
No cancelamento da conta, serão apresentados: “Informações da conta”, “Informações do 

Titular da Conta”, Histórico da Situação da Conta, Histórico de Alteração de Nomes do Titular 
da Conta, bem como poderá ser declarado que a carteira se encontra com patrimônio zerado. 
A interface e a definição dos campos relacionados ao cancelamento de uma conta podem ser 

visualizadas na  

iv. Figura 21. 

 

Vale esclarecer que, para as listagens e resultados relacionados às funcionalidades 
acima mencionados, serão exibidos apenas os investidores não residentes que são 
representados pelo representante de investidores logado no sistema. 

 

2.1. Interface de Manutenção de Contas 

Conforme a Figura 16 , a interface de manutenção de contas apresenta os seguintes 
campos: 

1) Código do Titular: corresponde aos cinco primeiros dígitos do código do investidor, 
concedido no ato do cadastramento do mesmo. 
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2) Nome do Titular: compreende o nome do titular da conta. 

3) Situação da Conta: correspondem os possíveis estados de uma conta. 

4) Tipo da Conta: restringe o tipo da conta a ser consultado.  

 

 Figura 16 - Manutenção de Contas 

 

2.2. Interface de Constituição de Conta 

Conforme a Figura 17, a interface de constituição de conta apresenta os seguintes campos: 

1) Declaração relacionada à documentação: O representante de investidores deverá 
atestar estar em posse da documentação comprobatória dos contratos de 
representação e custódia e do formulário anexo à resolução CMN nº 2.689/00. 

2) Código CVM e Nome do Titular: corresponde ao Código CVM e Nome no Titular da 
Conta. No entanto, estes campos não são editáveis, ou seja, seu preenchimento é 
dependente da consulta através da lupa de pesquisa. 

3) Tipo da Conta: define o tipo da conta a ser constituída para o Titular em questão. 

4) Representante Co-Responsável: corresponde às instituições financeiras com 
determinadas responsabilidades, conforme previsto na legislação. Se o responsável 
for uma pessoa física ou jurídica não financeira, o representante de investidores 
deverá apontar uma instituição financeira que se responsabilizará pelo cumprimento 
do disposto no art. 5° da Resolução 2689/2000. 

5) Representante Tributário: Compreende a instituição financeira que se responsabilizará 
pelos tributos devidos pelo investidor não residente à RFB. 

6) Número RDE do Representante Responsável pelo Registro de Capital Estrangeiro: Se 
a conta a ser constituída possui Representante Responsável pelo Registro de Capital 
Estrangeiro, este campo deverá ser assinalado, bem como o Número RDE deverá ser 
informado pelo representante de investidores. 
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7) Relação de Custódia: compreende a definição de quem, se Titular da Conta ou 
Participante da Conta, detém vínculo com o custodiante. Caso a relação de custódia 
for entre Titular da Conta e Custodiante, é obrigatório informar o nome do custodiante. 
No entanto, se a relação de custódia for entre Participante e Custodiante, somente na 
inclusão do participante na conta deverá ser informado o nome do custodiante. 

 

 
Figura 17 - Constituição de Conta 

 

2.3. Interface de Detalhamento de Conta 

Para o detalhamento de uma conta, o representante de investidores deverá selecionar o 
registro da conta pretendida, conforme exemplificado na Figura 18. Vale salientar que este 
passo pode ser precedido da consulta de contas (mencionado no item 2) em Manutenção de 
Contas. 
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Figura 18 - Seleção de Conta para Detalhamento 

 

Conforme a Figura 19, a interface do detalhamento de conta apresenta as seguintes seções: 

1) Informações da conta, como código operacional e tipo da conta (não editáveis). 

2) “Dados pessoais” do titular da conta (não editáveis). 

3) Histórico de Situação da conta (não editáveis). 

4) Histórico de alteração de nomes do titular da conta (não editáveis). 
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 Figura 19 - Detalhamento da Conta 

 

2.4. Interface de Cancelamento de Conta 

Para o cancelamento de uma conta, o representante de investidores deverá selecionar o 
registro da conta pretendida, conforme exemplificado na Figura 20. Vale salientar que este 
passo pode ser precedido da consulta de contas (mencionado no item 2) em Manutenção de 
Contas. 
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Figura 20 - Seleção de Conta para Cancelamento 

 

Conforme a  

Figura 21, a interface de cancelamento de conta apresenta as seguintes seções: 

1) O representante de investidores deverá declarar que a conta a ser cancelada 
encontra-se com patrimônio zerado. 

2) Informações da conta, como código operacional e tipo da conta (não editáveis). 

3) “Dados pessoais” do titular da conta (não editáveis). 

4) Histórico de Situação da conta (não editáveis). 

5) Histórico de alteração de nomes do titular da conta (não editáveis). 
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Figura 21 – Cancelamento de Conta 
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3. Manutenção de Participantes 

Esta funcionalidade tem os seguintes objetivos: 

1) Apresentar uma listagem das contas coletivas que estejam na situação “em fase 
operacional” ordenados pelo código do titular da conta. 

2) Permitir a consulta de contas segundo os parâmetros de pesquisa. 

i. Para pesquisar uma conta, o representante de investidores deverá informar os 
parâmetros de pesquisa “Código do Titular” e/ou “Nome do Titular e clicar no 
botão “Pesquisar”. A interface e a definição dos campos relacionados à 
interface de manutenção de participantes podem ser visualizadas na Figura 
22. 

3) Oferecer as opções “Incluir Participante, “Cancelar Participante”, “Extrair” e “Voltar”. 

i. Na solicitação de inclusão de participante em conta cujo enquadramento do 
titular difere de “Pessoa Física residente no exterior”, o representante de 
investidores deverá selecionar uma conta da listagem de contas e clicar no 
botão “Incluir Participante”, conforme a Figura 23 . Vale salientar que este 
passo pode ser precedido da consulta de contas, mencionado no item 2). Ao 
solicitar a inclusão de participante em conta cujo enquadramento do titular 
difere de “Pessoa Física residente no exterior”, o representante de investidores 
deverá fornecer algumas informações, como: “Código CVM e Nome do 
Participante” a ser incluído na Conta em questão, bem como o nome do 
custodiante, caso na Constituição da Conta, a “Relação de Custódia” foi 
definida entre Participante e Custodiante, e clicar no botão “Confirmar”. A 
interface e a definição dos campos relacionados à inclusão de participante em 
conta cujo enquadramento do titular difere de “Pessoa Física residente no 
exterior” podem ser visualizadas na Figura 24. 

ii. Na solicitação de inclusão de participante em conta cujo enquadramento do 
titular seja “Pessoa Física residente no exterior”, o representante de 
investidores deverá selecionar uma conta da listagem de contas e clicar no 
botão “Incluir Participante”, conforme a Figura 23 . Vale salientar que este 
passo pode ser precedido da consulta de contas (mencionado no item 2). Ao 
solicitar a inclusão de participante em conta cujo enquadramento do titular seja 
“Pessoa Física residente no exterior”, o representante de investidores deverá 
fornecer algumas informações, como: “Código CVM e Nome do Participante” a 
ser incluído na Conta em questão, bem como o nome do custodiante, caso na 
Constituição da Conta, a “Relação de Custódia” que foi definida entre 
Participante e Custodiante, e clicar no botão “Confirmar”. A interface e a 
definição dos campos relacionados à inclusão de participante em conta cujo 
enquadramento titular seja “Pessoa Física residente no exterior” podem ser 
visualizadas na Figura . 

iii. Na solicitação de cancelamento de participante em conta cujo enquadramento 
do titular difere de “Pessoa Física residente no exterior”, o representante de 
investidores deverá selecionar uma conta da listagem de contas e clicar no 
botão “Cancelar Participante”, conforme a Figura 25. Vale salientar que este 
passo pode ser precedido da consulta de contas (mencionado no item 2). Ao 
solicitar o cancelamento da conta cujo enquadramento do titular difere de 
“Pessoa Física residente no exterior”, serão apresentados: “Informações da 
conta” e “Informações do Titular da Conta”, bem como deverá ser informado o 
“Código CVM e Nome do Participante” a ser excluído da Conta em questão. A 
interface e a definição dos campos relacionados à solicitação de cancelamento 
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de participante em conta cujo titular difere de “Pessoa Física residente no 
exterior” podem ser visualizadas na Figura 26. 

iv. Na solicitação de cancelamento de participante em conta cujo enquadramento 
do titular seja “Pessoa Física residente no exterior”, o representante de 
investidores deverá selecionar uma conta da listagem de contas e clicar no 
botão “Cancelar Participante”, conforme a Figura 25. Vale salientar que este 
passo pode ser precedido da consulta de contas (mencionado no item 2). Ao 
solicitar o cancelamento da conta cujo enquadramento do titular seja “Pessoa 
Física residente no exterior”, serão apresentados: “Informações da conta” e 
“Informações do Titular da Conta”, bem como deverá ser informado o “Código 
CVM e Nome do Participante” a ser excluído da Conta em questão. A interface 
e a definição dos campos relacionados à solicitação de cancelamento de 
participante em conta cujo enquadramento do titular seja “Pessoa Física 
residente no exterior” podem ser visualizadas na Figura 26-A . 

v. A extração de participantes tem como objetivo gerar um arquivo contendo 
informações de todos os participantes de uma determinada conta coletiva. 
Portanto, para a extração de participantes de uma conta, o representante de 
investidores deverá selecionar uma conta da listagem de contas e clicar no 
botão “Extrair”, conforme a Figura 27. Vale salientar que este passo pode ser 
precedido da consulta de contas (mencionado no item 2). Ao extrair 
participantes da conta coletiva selecionada, um arquivo no formato texto (.txt) 
será gerado e o representante de investidores poderá verificar as informações, 
nele contidas, dos participantes da conta requisitada. Um exemplo de arquivo 
de extração de participantes de uma conta pode ser visualizado na Figura 28. 

 

Vale esclarecer que, para as listagens e resultados relacionados às funcionalidades 
acima mencionadas, serão exibidos apenas os investidores não residentes que são 
representados pelo representante de investidores logado no sistema. 

 

3.1. Interface de Manutenção de Participantes 

Conforme a Figura 22, a interface de manutenção de participantes apresenta os seguintes 
campos: 

1) Código do Titular: corresponde aos cinco primeiros dígitos do código do investidor, 
concedido no ato do cadastramento do mesmo. 

2) Nome do Titular: compreende o nome do titular da conta. 

3) Campos para seleção de registro. 
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Figura 22 - Manutenção de Participantes 

 

3.2. Interface de Solicitação de Inclusão de Participante em Conta 

Para a solicitação de inclusão de participante em conta, o representante de investidores 
deverá selecionar o registro da conta pretendida, conforme exemplificado na Figura 23 . Vale 
salientar que este passo pode ser precedido da consulta de contas (mencionado no item 2) 
em Manutenção de Participantes. 

 

Figura 23 - Seleção de Conta para Solicitação de Inclusão de Participante em Conta 
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Conforme a Figura 24, a interface de solicitação de inclusão de participante em conta cujo 
enquadramento do Titular difere de “Pessoa Física residente no exterior” apresenta as 
seguintes seções: 

1) Informações da conta, como código operacional e tipo da conta (não editáveis). 

2) “Dados pessoais” do titular da conta (não editáveis). 

3) Código CVM e Nome do Investidor Participante: corresponde ao Código CVM e Nome 
do investidor participante a ser incluído na conta coletiva selecionada. No entanto, 
estes campos não são editáveis, ou seja, seu preenchimento é dependente da 
consulta através da lupa de pesquisa. 

4) Caso na Constituição da Conta a “Relação de Custódia” tenha sido definida entre 
Participante e Custodiante, o representante de investidores também deverá informar o 
nome do custodiante que possui o vínculo com o participante a ser incluído na conta. 

 

 

Figura 24 - Solicitação de Inclusão de Participante em Conta cujo enquadramento do 
Titular difere de “Pessoa Física residente no exterior”. 

 

Conforme a Figura , a interface de solicitação de inclusão de participante em conta cujo 
enquadramento do Titular seja “Pessoa Física residente no exterior” apresenta as seguintes 
seções: 

1) Informações da conta, como código operacional e tipo da conta (não editáveis). 

2) “Dados pessoais” do titular da conta (não editáveis). 
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3) Código CVM e Nome do Investidor Participante: corresponde ao Código CVM e Nome 
do investidor participante a ser incluído na conta coletiva selecionada. No entanto, 
estes campos não são editáveis, ou seja, seu preenchimento é dependente da 
consulta através da lupa de pesquisa. 

4) Caso na Constituição da Conta a “Relação de Custódia” tenha sido definida entre 
Participante e Custodiante, o representante de investidores também deverá informar o 
nome do custodiante que possui o vínculo com o participante a ser incluído na conta. 

 

 

Figura 24-A - Solicitação de Inclusão de Participante em Conta cujo enquadramento do 
Titular seja “Pessoa Física residente no exterior”. 

 

3.3. Interface de Solicitação de Cancelamento de Participante em Conta 

Para a solicitação de cancelamento de participante em conta, o representante de investidores 
deverá selecionar o registro da conta pretendida, conforme exemplificado na Figura 25. Vale 
salientar que este passo pode ser precedido da consulta de contas, mencionado no item 2) 
em Manutenção de Participantes. 
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Figura 25 - Seleção de Conta para Solicitação de Cancelamento de Participante em Conta 

 

Conforme a Figura 26, a interface de solicitação de cancelamento de participante em conta 
cujo enquadramento do Titular difere de “Pessoa Física residente no exterior” apresenta as 
seguintes seções: 

1) Informações da conta, como código operacional e tipo da conta (não editáveis). 

2) “Dados pessoais” do titular da conta (não editáveis). 

3) Código CVM e Nome do Investidor Participante: corresponde ao Código CVM e Nome 
do investidor participante a ser excluído da conta coletiva selecionada. No entanto, 
estes campos não são editáveis, ou seja, seu preenchimento é dependente da 
consulta através da lupa de pesquisa. 
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Figura 26 - Solicitação de Cancelamento de Participante em Conta cujo enquadramento do 
Titular difere de “Pessoa Física residente no exterior” 

 

Conforme a Figura 26-A , a interface de solicitação de cancelamento de participante em 
conta cujo enquadramento do Titular seja “Pessoa Física residente no exterior” apresenta as 
seguintes seções: 

1) Informações da conta, como código operacional e tipo da conta (não editáveis). 

2) “Dados pessoais” do titular da conta (não editáveis). 

3) Código CVM e Nome do Investidor Participante: corresponde ao Código CVM e Nome 
do investidor participante a ser excluído da conta coletiva selecionada. No entanto, 
estes campos não são editáveis, ou seja, seu preenchimento é dependente da 
consulta através da lupa de pesquisa. 
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Figura 26-A - Solicitação de Cancelamento de Participante em Conta cujo enquadramento do 
Titular seja “Pessoa Física residente no exterior” 

 

3.4. Interface de Extração de Participantes 

Para a extração de participantes de uma conta coletiva, o representante de investidores 
deverá selecionar o registro da conta pretendida, conforme exemplificado na Figura 27. Vale 
salientar que este passo pode ser precedido da consulta de contas (mencionado no item 2) 
em Manutenção de Participantes. 

 

 

Figura 27 - Seleção de Conta para Extração de Participantes de Conta Coletiva 
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Ao extrair participantes de conta coletiva que possua participantes nela inclusos, será gerado 
um arquivo no formato texto (.txt) contendo as seguintes informações dos participantes, 
separadas por delimitadores em ponto e vírgula: 

1) Código Operacional. 

2) País de Origem. 

3) Enquadramento. 

4) CNPJ. 

5) Logradouro. 

6) Complemento. 

7) Cidade. 

8) Estado ou Província. 

9) Código Postal. 

10) Situação da Conta. 

 

Um exemplo de arquivo de extração de participantes de conta coletiva é apresentado na 
Figura 28. 

 

 

Figura 28 - Exemplo de Arquivo de Extração de Participantes de Conta Coletiva 
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4. Manutenção de Operações 

A manutenção de operações compreende duas funcionalidades, a saber: 

1) Consulta de Operações Diárias. Na consulta de operações diárias, o representante de 
investidores poderá pesquisar pelas operações por ele realizadas, como 
“Cadastramento de Investidor”, “Alteração de Investidor”, “Alteração de Nome do 
Investidor”, “Constituição de Conta”, “Cancelamento de Conta”, “Solicitação de 
Inclusão de Participante em Conta”, “Solicitação de Cancelamento de Participante em 
Conta” e “Comunicar Transferência de Recursos”, bem como visualizar o 
detalhamento através da seleção da operação desejada e clicar no botão “Detalhar”. A 
interface e a definição dos campos relacionados à consulta de operações diárias 
podem ser visualizadas na Figura 29. 

2) Registrar Comunicação de Transferência de Recursos: Para a comunicação de 
transferência de recursos, o representante de investidores deverá informar dados da 
conta de origem (dados do titular e participante), dados da conta de destino 
(representante, dados do titular e participante), valor da transferência, data da 
transferência, e se necessário, redigir uma observação e clicar no botão “Salvar”. A 
interface e a definição dos campos relacionados ao registro de comunicação de 
transferência de recursos podem ser visualizadas na Figura 34. 

 

4.1. Interface de Consulta de Operações Diárias 

Para a consulta de operações diárias, o representante de investidores deverá selecionar o 
registro da operação diária pretendida, conforme exemplificado na Figura 29. Vale salientar 
que este passo pode ser precedido da pesquisa de operações de operações, através dos 
seguintes campos: 

1) Representante: preenchido com a denominação social do representante de 
investidores logado (não editável). 

2) Tipo da Operação: compreendem os tipos de operações disponíveis à consulta, a 
saber: “Cadastramento de Investidor”, “Alteração de Investidor”, “Alteração de Nome 
do Investidor”, “Constituição de Conta”, “Cancelamento de Conta”, “Solicitação de 
Inclusão de Participante em Conta”, “Solicitação de Cancelamento de Participante em 
Conta” e “Comunicar Transferência de Recursos”. 

3) Período: consiste na especificação de uma data inicial e uma data final, onde a data 
inicial deve ser menor ou igual à data final. 
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Figura 29 - Pesquisa e Seleção de Consulta de Operações Diárias 
 
 

Ao selecionar uma operação do tipo “Cadastramento de Investidor”, “Alteração de Investidor” 
ou “Alteração de Nome do Investidor” e solicitar o detalhamento, as seguintes informações 

são apresentadas, conforme  

Figura 30: 

1) “Dados pessoais” e de endereço do investidor (não editáveis). 

2) Listagem das contas que o investidor participa. 

3) Histórico de alteração de nomes do investidor. 
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Figura 30 - Detalhamento do Investidor 
 
 

Ao selecionar uma operação do tipo “Constituição de Conta” ou “Cancelamento de Conta” e 
solicitar o detalhamento, as seguintes informações são apresentadas, conforme  

Figura 31: 

1) Informações da conta, como código operacional e tipo da conta (não editáveis). 

2) “Dados pessoais” do titular da conta (não editáveis). 

3) Histórico de Situação da conta (não editáveis). 

4) Histórico de alteração de nomes do titular da conta (não editáveis). 
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Figura 31 - Detalhamento de Conta 
 
 

Ao selecionar uma operação do tipo “Solicitação de Inclusão de Participante em Conta” ou 
“Solicitação de Cancelamento de Participante em Conta” e solicitar o detalhamento, as 

seguintes informações são apresentadas, conforme  

Figura 32: 

5) Informações da conta, como código operacional e tipo da conta (não editáveis). 

6) “Dados pessoais” do titular da conta (não editáveis). 

7) Listagem dos participantes da conta (não editáveis). 

8) Histórico de Situação da conta (não editáveis). 
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Figura 32 - Detalhamento de Participante 
 
 

Ao selecionar uma operação do tipo “Comunicar Transferência de Recursos” e solicitar o 
detalhamento, as seguintes informações são apresentadas, conforme Figura 33: 

1) Dados da conta de origem, como representante, dados do titular e participante (não 
editáveis). 

2) Dados da conta de destino, como representante, dados do titular e participante (não 
editáveis). 

3) Valor da transferência (não editável). 

4) Data da transferência (não editável). 

5) Observações adicionais (não editável). 
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Figura 33 - Detalhamento da Comunicação de Transferência de Recursos 
 
 

4.2. Interface de Comunicação de Transferência de Recursos 

Conforme a Figura 34, a interface de comunicação de transferência de recursos apresenta os 
seguintes campos: 

1) Representante de investidores da conta de origem (não editável). 

2) Dados do titular da conta de origem, como Código CVM e Nome, onde seu 
preenchimento é dependente da consulta através da lupa de pesquisa. 

3) Dados do participante da conta de origem, como Código CVM e Nome, onde seu 
preenchimento é dependente da consulta através da lupa de pesquisa. 

4) Representante de investidores da conta de destino. 

5) Dados do titular da conta de destino, como Código CVM e Nome, onde seu 
preenchimento é dependente da consulta através da lupa de pesquisa. 

6) Dados do participante da conta de destino, como Código CVM e Nome, onde seu 
preenchimento é dependente da consulta através da lupa de pesquisa. 

7) Valor da transferência (em dólares americanos). 



                 Cadastro de Investidores Não Residentes      26/12/2014 
 
 Manual do Usuário 

 

 
PDBB - Processo de Desenvolvimento BM&FBovespa 1.1 Página 45 

8) Data da transferência (data retroativa ou data atual). 

9) Campos para especificar observações adicionais. 

 

 

 
 Figura 34 - Comunicação de Transferência de Recursos 

 
 


