ANEXO 14 - Documentos para a Instrução do Pedido de Registro
PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO
Art. 1º - O pedido de autorização deve ser instruído com os seguintes
documentos:
I - requerimento assinado pelo administrador responsável pelas atividades da
plataforma eletrônica de investimento participativo perante a CVM;
II - cópia dos atos constitutivos em sua versão vigente e atualizada, revestidos
das formalidades legais, que devem conter previsão para o exercício da atividade
e certidão de pessoa jurídica emitida pela Receita Federal do Brasil;
III - demonstrações contábeis elaboradas de acordo com a legislação vigente;
IV - parecer de auditor independente de tecnologia da informação sobre a
adequação dos sistemas utilizados pela plataforma aos requisitos do art. 13, II;
V - cópia do código de conduta, nos termos do art. 13, III;
VI - documentos de identificação de sócios e administradores, incluindo
identidade, CPF, e comprovante de residência no caso dos administradores;
VII - declarações individuais firmadas pelos sócios e administradores da
plataforma atestando:
a) que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em
instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela
CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC;
b) que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno,
concussão, peculato, "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos
e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro
nacional ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada
a hipótese de reabilitação; e
c) que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de
atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do
Brasil, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC; e
VIII - minuta do termo de ciência de risco requerido no inciso IV do art. 19 desta
Instrução;
IX - minuta do material didático requerido pelo art. 25 desta Instrução; e
X - formulário de informações cadastrais constante do item XXXVI do anexo 2
da Instrução CVM nº 510, de 2011.

Parágrafo único - O parecer a que se refere o inciso IV deve ser emitido por
auditor independente com certificação reconhecida em auditoria de tecnologia
da informação.

