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A política de gestão de risco da Mundinvest está a cargo do Diretor de Riscos e tem como objetivo estabelecer
as regras e condições para o monitoramento, mensuração, mitigação e controle das operações relacionadas à
atividade de gestão da carteira de valores mobiliários.

A área de gestão de riscos atua independente da gestão recursos sendo subordinada diretamente ao Diretor
de Riscos.

A Mundinvest tem sobre sua gestão um Fundo de Investimentos em ações FIA, familiar,  com apenas três
cotistas e o seu passivo é composto apenas por encargos como: despesas de corretagem, custódia, auditoria,
taxa de administração, entre outros.

Os clubes de investimento trabalham com a política de investimento em ações de alta liquidez, ou seja, de fácil
negociação no curto prazo, eliminando assim o risco de liquidez e a possibilidade de ocorrer dificuldade de
honrar seus compromissos e resgates.

A estrutura de gestão de risco é composta pelo diretor responsável, auxiliado por um funcionário.

O gerenciamento e identificação de riscos englobam as atividades de: 
I.  Verificar o cumprimento da política de gestão de risco;
II.  Facilitar a identificação dos riscos e o seu gerenciamento;
III.  Propiciar maior segurança na execução das atividades;
IV.  Minimizar a probabilidade de ocorrência dos riscos envolvidos;
V. Criar mecanismos para a melhoria dos controles;
VI.  Propor limites, tipos de tratamento a ser administrado e medidas preventivas,

inclusive treinamento;
VII. Verificar se informações internas e externas estão fluindo bem e com rapidez

pelas áreas;
VIII. Acompanhar o grau de comprometimento de seus colaboradores;
IX. Identificação  dos  riscos  e  de  sua  administração  (limites,  probabilidade  de

ocorrência, impactos, tratamento e ações preventivas).

O Diretor de Risco é formalmente responsável por iniciar o processo de discussão, apresentando uma visão
global das suas mais importantes observações recentes relacionadas ao risco (limites, exposições que não
pareçam  prudentes,  consolidação  das  exposições  de  derivativos  etc.)  e  as  mudanças  nos  mercados
(mudanças regulamentares, características de risco de novos produtos oferecidos por outras empresas etc.),
com uma avaliação própria dos impactos esperados nas carteiras sob gestão. 

Quando há qualquer desenquadramento,  a área de risco comunica e solicita ao gestor  o enquadramento,
sendo que o Diretor  de Risco tem alçada para ordenar a zeragem de posição,  inclusive emitir  ordens de
operações necessárias para adequação das carteiras aos limites de riscos, exclusivamente em situações de
emergência e excepcionais.

Caso ocorra alguma situação de iliquidez das carteiras dos fundos, o gestor deverá adotar o melhor método de
solução a fim de mitigar seus riscos e de preservar o patrimônio dos fundos.

A Corretora deverá prover adequado entendimento e visualização dos riscos associados à Gestão de recursos,
de forma que qualquer fato que possa interferir adversamente no seu desempenho seja identificado e tratado
adequadamente, tanto em relação aos riscos já existentes, quanto em relação aos riscos potenciais.

As informações e relatórios de análise de risco são restritas á Diretoria de Risco e ao Gestor.



A política de gestão de risco deverá ser avaliada e se for o caso revista mensalmente.

Os principais controles efetuados são os de alavancagem, exposição a mercados, capital empregado em renda
variável, limites de perdas e na ruptura de cenários macroeconômicos.

São efetuados diferentes tipos de controles nos portfólios, privilegiando-se a simplicidade aliada ao bom senso.
Assim evita-se o conforto ilusório dos modelos estatísticos utilizados, que não capturam alguns dos riscos
incorridos nas operações realizadas no mercado financeiro. 

São apresentados diariamente posição dos ativos das carteiras administradas, além de calcular diariamente o
retorno  histórico  da  rentabilidade  comparando  o  resultado  aos  principais  índices  existentes  no  mercado,
controle de fluxo de caixa, do passivo e conciliação das carteiras.

Tipos de riscos mais importantes que devem ser monitorados:

I) Riscos Operacionais:  
Consiste  na  possibilidade  de  ocorrência  de  perdas  resultantes  de  falhas  operacionais,  deficiência  ou
inadequação de processos internos, fraude e eventos externos; 

II) Riscos de Liquidez:
Decorre de duas formas:

a. na possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos títulos integrantes
da  carteira  dos  Fundos,  nos  respectivos  mercados  em  que  são  negociados.  É  a
capacidade de liquidação de um ativo ou carteira considerando seu grau de negociação,
levando  em  conta  aspectos  como  volume  financeiro,  quantidade  e  periodicidade
transacionada.

b. na incapacidade de honrar pagamentos ou obrigações pela falta de recursos (caixa). 

O risco de liquidez é tratado em documento específico denominado “Manual de Gestão de Risco de Liquidez”,
Deliberação ANBIMA nº 67 de 01 de outubro de 2015. 
 
III) Riscos de Mercado: 
Consiste na possibilidade de ocorrência de perdas financeiras resultantes da flutuação das cotações e preços
dos valores de mercado dos ativos financeiros em virtude da volatilidade (taxa de juros, taxa de cambio, ações,
etc.), causadas por fatores adversos, políticos ou outros.

Trata-se das oscilações negativas apuradas pontualmente, comparadas ao custo de aquisição da ação ou
título.

A oscilação de preços é um componente de destaque, sendo uma das características da dinâmica do mercado
de títulos e valores mobiliários, podendo ocorrer, em algumas situações, fortes variações positivas e negativas,
possibilitando auferir ganhos ou perdas.

IV) Risco de Crédito: 
É a probabilidade de inadimplemento do emissor de cada papel em honrar obrigação assumida no título.
Surge quando as contrapartes não desejam ou não são capazes de cumprir suas obrigações contratuais, ou
seja, é a possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com
emissores de títulos.



POLITICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, POR ADMINISTRADORES, 
EMPREGADOS, COLABORADORES E DA CARTEIRA PRÓPRIA EMPRESA
INSTRUÇÃO CVM Nº 558/2015, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA INSTRUÇÃO 
CVM Nº 593/17
MUNDINVEST S.A. CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
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O  presente  Instrumento  tem  como  objetivo  precípuo  a  definição  de  regras  aplicáveis  aos  investimentos
pessoais  (compra  e  venda  de  valores  mobiliários),  por  parte  dos  sócios,  diretores,  administradores,
funcionários e colaboradores da Mundinvest, e para a carteira própria da Corretora.

Os  investimentos  pessoais  realizados  pelos  colaboradores  da  Empresa  em  títulos  e  valores  mobiliários
negociados no mercado financeiro e de capitais, só poderão ser efetuados por meio da Mundinvest.

As operações para a carteira própria da Mundinvest, somente poderão ser realizadas por intermédio da própria
Corretora.

Os Colaboradores e a empresa poderão negociar livremente, títulos públicos de qualquer natureza.

Os Colaboradores e a Empresa não poderão realizar operações em nome próprio envolvendo títulos ou valores
mobiliários, que tenham sido objeto de ordens de compra ou venda para as carteiras administradas, antes que
tal ordem tenha sido executada. 
 
Os Colaboradores e a empresa poderão efetuar compra de instrumentos de renda fixa livremente negociada e
de boa liquidez, exceto se tais instrumentos forem objeto de ordem de compra ou venda pendente de execução
pelas carteiras administradas.

Está proibida a realização de operações pela Empresa e colaboradores, em sentido contrário, (compra ou
venda) de mesmo ativo objeto, por parte das carteiras administradas.

As operações das carteiras administradas sempre terão prioridade sobre operações dos colaboradores que
estiverem ligados à mesa de operação, pessoas que fazem análise ou aconselhamento de investimento ou da
carteira própria da Corretora.  

Não  podem  ser  registradas  ordens  de  operações  concorrendo  com ordens  das  carteiras  sob  gestão  da
Mundinvest.

Colaboradores se comprometem sempre que solicitado, a informar ao Diretor de Compliance, das transações
pessoais, posições, carteira pessoal de investimentos, e contas de custódia.

 A Diretoria poderá solicitar eventualmente, posição dos investimentos pessoais dos colaboradores.

A não observância dos dispositivos da presente Política resultará em advertência, suspensão ou demissão por
justa causa, conforme a gravidade e a reincidência na violação, sem prejuízo das penalidades civis e criminais.



REGRAS, PROCEDIMENTOS E DESCRIÇÃO DE CONTROLES INTERNOS
INSTRUÇÃO CVM Nº 558/2015, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA INSTRUÇÃO 
CVM Nº 593/17
MUNDINVEST S.A. CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
VERSÃO 01/2019       -        BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

O Diretor  de  Compliance  tem como principal  atribuição  e  objetivo  monitorar,  fiscalizar,  verificar  e  aplicar
medidas relacionadas ao cumprimento das regras, procedimentos e controles internos da Corretora.

O diretor de Compliance validará todos os regulamentos e normas de conduta interna, rotinas e procedimentos,
adequando-os às normas e instruções dos órgãos reguladores e criando um conjunto de normas e roteiros
específicos para a Instituição.

O Diretor  de Compliance tem ampla e total  liberdade para execução dos seus serviços e,  para tanto,  se
estabelece em sala separada das demais áreas, possuindo estrutura própria para plena execução de seus
serviços.

A  empresa  possuiu  “Manual  de  Controles  Internos”  contendo principalmente:  manual  de  conduta  e  ética,
prevenção à lavagem e ocultação de dinheiro  e do financiamento ao Terrorismo,  gerenciamento de risco,
regras e parâmetros de atuação, sistema de gravação e processos operacionais.

Os colaboradores da Corretora participam do programa de treinamento e certificação continuada, exigidos
pelos órgãos reguladores, incluindo o de prevenção à lavagem de dinheiro.

As  atividades  relativas  à  gestão  de  recursos  de  terceiros  são  completamente  desvinculadas  das  demais
operações da Corretora.

A Mundinvest disponibiliza aos seus Funcionários / Colaboradores senhas de acesso aos sistemas internos,
Internet e Correio Eletrônico, as quais devem ser de uso pessoal e intransferível, tratado confidencialmente e
alteradas periodicamente.  Os componentes da mesa de operação possuem também senha do sistema de
negociação da B3(ePUMA).

As senhas poderão ser canceladas no caso de uso inadequado ou irregular, não condizente com a política e
outros normativos internos da empresa.

A empresa utiliza o sistema Firewall para filtro de proteção da internet e rede interna o antivírus Kaspersky
Endpoint Security for Windows e efetua regularmente o teste de segurança da B3.

Utiliza também a Nattive Tecnologia Ltda para a administração e monitoramento das ferramentas de segurança
em tecnologia da informação.

As atividades de custodia, tesouraria e mesa de operações também são segregadas fisicamente, sendo que a
mesa possui também controle de senha para entrada no recinto.

A Empresa possui auditoria externa independente contratada com Fernando Motta & Associados Auditores
Independentes, desde 29/12/2000, e auditoria interna terceirizada contratada anualmente, sendo no último ano
com a Audservice-Auditores Independentes.

A Corretora também esta submetida anualmente a auditoria da B3 Supervisão de Mercado-BSM.



CODIGO DE ETICA E CONDUTA DA ATIVIDADE DE GESTÃO
INSTRUÇÃO CVM Nº 558/2015, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA INSTRUÇÃO 
CVM Nº 593/17
MUNDINVEST S.A. CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
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1 - Introdução: 

Estabelece regras, condutas e princípios que devem ser cumpridas pelos sócios, diretores, administradores e
funcionários (colaboradores),  da Mundinvest,  que tenham acesso a informações relevantes ou sobre suas
estratégias de investimento.
Tais princípios deverão ser compulsoriamente observados pelos colaboradores, declarando estarem cientes de
todas as regras e políticas aqui expostas, que lhes foram previamente apresentadas, e, em relação às quais
não  existe  qualquer  dúvida,  comprometendo-se  a  observá-las  a  todo  tempo  no  desempenho  de  suas
atividades. 

2 - Princípios norteadores das condutas: 

4 Todos os Integrantes da Corretora deverão pautar suas condutas em conformidade com os valores da boa-
fé, lealdade, transparência, diligência e veracidade, evitando quaisquer práticas que possam ferir a relação
fiduciária mantida com os investidores. 

5 Todos os esforços em prol da eficiência na gestão dos recursos devem visar atender os objetivos dos
clientes, através da obtenção do melhor retorno aos investimentos, com base na análise e interpretação de
informações divulgadas pelo mercado, e jamais no acesso a informações privilegiadas.   

6 Não ensejar práticas que possam configurar manipulação de preços ou criação de condições artificiais de
mercado, não realizar operações que possam ser caracterizadas como fraudulentas ou em desacordo com
a legislação em vigor. 

7 Os  Integrantes  da  Corretora  devem  estar  conscientes  de  que  a  informação  transparente,  precisa  e
oportuna constitui o principal instrumento à disposição do público investidor para que lhes seja assegurado
o indispensável tratamento equitativo. 

As informações prestadas ao investidor não devem, de forma efetiva ou aparente, assegurar a
existência de resultados futuros ou a isenção de riscos do investimento. 

8 O relacionamento dos Integrantes da Sociedade com os participantes do mercado e com os formadores de
opinião deve dar-se de modo ético e transparente. 

9 A Sociedade transferirá às carteiras sob gestão qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em
decorrência de sua condição de administradora de valores mobiliários.

10 Os colaboradores deverão informar ao responsável pelo Compliance sempre que se verifique, no exercício
de suas atribuições, a ocorrência de violação à legislação ou às normas internas de conduta. 

11 Não devem fazer propaganda garantindo níveis de rentabilidade, com base em desempenho histórico da
carteira ou de valores mobiliários e índices do mercado de valores mobiliários.

12 Não negociar títulos e valores mobiliários com a finalidade de gerar receitas de corretagem ou de rebate
para si ou para terceiros. 

3-  Conflito de Interesse: 



 Os  Integrantes  da  Sociedade  devem  evitar  desempenhar  outras  funções  fora  da
Sociedade que possam gerar conflitos de interesse, ou mesmo aparentar tais conflitos.
Também devem evitar defender interesses de terceiros que possam gerar conflitos de
interesse na hora da tomada de decisão e implicar em algum tipo de prejuízo para a
Sociedade ou seus investidores. 

  Ficam estritamente proibidas transações das carteiras geridas, com pessoas físicas ou
jurídicas  com as  quais  quaisquer  dos  Integrantes  da  Sociedade ou  pessoa a este
ligada possua interesse financeiro. 

 A empresa deverá garantir  a segregação de atividades no âmbito interno,  evitando
conflitos de interesse, ainda que potenciais, entre as atividades desenvolvidas pelos
Integrantes na instituição. 

 Os colaboradores somente poderão efetuar compra e venda de valores mobiliários, em
observância com a “Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários da Corretora”.

4- Atendimento aos Clientes/Investidores: 

 Todas  as  informações  solicitadas  e  as  consultas  efetuadas  por  clientes  e
investidores devem ser respondidas de forma ágil, completa e precisa. 

 Os  integrantes  da  Corretora  devem  atentar  para  os  prazos  acordados  e  a
cordialidade no relacionamento com os investidores.

 A Mundinvest tem a obrigação de manter todos os documentos cadastrais dos seus
clientes,  bem  como  aqueles  relativos  às  operações  efetuadas,  devidamente
catalogados e arquivados pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos do evento.

 Os  colaboradores  deverão  observar  as  regras  e  procedimentos  internos
relacionados a forma e prazos de arquivamento de toda a documentação relativa
às  operações  envolvendo  títulos  e  valores  mobiliários,  inclusive  aquelas
relacionadas ao processo de tomada de decisão de investimento. 

5 - Relacionamento com a Imprensa: 

    Somente os diretores da Mundinvest, podem manter qualquer tipo de comunicação, em nome da      
    Corretora com jornalistas, repórteres, entrevistadores ou agentes da imprensa falada ou escrita, 
    devido à alta sensibilidade das informações relacionadas ao mercado 
    de atuação da Sociedade. 

6 -Propriedade Intelectual: 

 Todos os documentos,  arquivos,  modelos,  metodologias,  fórmulas,  cenários,  projeções,
análises e relatórios produzidos e desenvolvidos na realização das atividades da Corretora
ou  a  elas  diretamente  relacionadas,  têm  sua  propriedade  intelectual  atribuída  à
Mundinvest. 

 O envio a terceiros, de cópias, descrições ou quaisquer outros documentos caracterizados
como  de  propriedade  intelectual  da  Corretora,  estará  sujeita  à  apuração  de
responsabilidades nas esferas cível e criminal. 

 Uma vez rompido o vínculo de subordinação, o ex integrante da Mundinvest permanece
obrigado a observar as restrições do item ii, sujeito à responsabilização pela via judicial. 

 Presume-se  de  propriedade  intelectual  da  Corretora  todo  arquivo  gravado  na  rede
corporativa, nos servidores ou nos computadores da Sociedade. 



7- Informações Confidenciais: 

 Consideram-se  de  natureza  confidencial  todas  as  informações  as  quais  os
Integrantes da Sociedade venham a ter acesso em decorrência do desempenho de
suas  funções  na  Sociedade,  inclusive  por  meio  dos  sistemas  e  arquivos
disponibilizados, que não sejam notória e comprovadamente de domínio público. 

 Com o objetivo de resguardar a privacidade de informações, prevalecerá em regra,
caráter sigiloso de dados, informações, comunicações, saldos, posições e qualquer
outro tipo de informações relativas a clientes/investidores ou à Sociedade que não
sejam sabidamente de conhecimento público. 

 Os Integrantes da Mundinvest devem preservar a confidencialidade de qualquer
informação obtida no desenvolvimento das atividades relacionadas à Corretora, de
caráter pessoal ou profissional, mesmo após o término do vínculo com a Empresa.
A  não  observância  da  confidencialidade  estará  sujeita  à  apuração  de
responsabilidades nas esferas cível e criminal. 

 A revelação dessas informações a autoridades governamentais ou em virtude de
decisões judiciais, arbitrais ou administrativas deverá ser prévia e tempestivamente
comunicada aos diretores da Corretora, para que estes decidam sobre a forma
mais adequada para tal revelação. 

 Sob  nenhuma  circunstância  os  Integrantes  da  Sociedade  não  poderão  utilizar
informações  confidenciais  para  obter  vantagens  pessoais.  Tampouco  poderão
fornecê-las  para  terceiros,  inclusive  familiares  e  amigos,  ou  mesmo  a  outros
Integrantes da Sociedade que não necessitem de tais informações para executar
suas tarefas. 

 Os colaboradores devem guardar sigilo sobre qualquer informação a que tenham
acesso e que ainda não tenha sido divulgada ao público em geral, ressalvada a
revelação  da  informação  quando  necessária  para  a  Sociedade  conduzir  seus
negócios de maneira eficaz. 

8- Utilização dos Equipamentos: 

1. O uso adequado e a proteção dos ativos da Sociedade são de responsabilidade de todos
os Integrantes da Corretora, incluindo-se suas instalações, equipamentos e demais itens
de infraestrutura, disponibilizados para o desempenho de suas funções na empresa.  

2. Ligações  telefônicas  particulares  são  permitidas,  desde  que  observado  o  bom-senso,
sendo recomendada as ligações através de telefones fixos, prioritariamente.

3. Para  fins  de  controle  e  segurança,  todas  as  ligações telefônicas  serão  monitoradas  e
gravadas. 

4. A utilização de telefones celulares particulares é permitida, exceto na mesa de operações. 

5. Os Integrantes  deverão  utilizar  os  recursos  de  acesso  à  internet  e  serviço  de  correio
eletrônico (e‐mail) preferencialmente para assuntos corporativos, sendo permitido o acesso
aos e-mails pessoais de forma moderada, bem como às redes sociais. 

Para preservar esses recursos, a Sociedade se reserva o direito de controlar e monitorar seus
conteúdos e formas de utilização. 

6. O uso da rede para armazenar os arquivos pessoais é permitido, desde que a pasta seja
corretamente  identificada,  ficando  o  colaborador  ciente  de  que  não  será  assegurada



privacidade às informações armazenadas, as quais poderão ser acessadas por quaisquer
Integrantes que possuam acesso à rede. 

7. Os Integrantes não poderão utilizar os ativos da Sociedade para objetivar fins ilícitos ou
apresentar opiniões pessoais como se fossem da Sociedade. 

9- Segurança da Informação: 

a. Todos  os  computadores  da  Sociedade  possuem  senhas  de  acesso  individual  e
intransferível,  redefinidas  a  cada  45(quarenta  e  cinco  dias),  que  permitem identificar  o
usuário, afastando a utilização das informações ali contidas por pessoas não autorizadas.

Adicionalmente,  todas  as  mensagens  enviadas/recebidas  dos  computadores  utilizados  pela
Sociedade permitem a identificação do seu remetente/receptor. 

b. Os computadores dos Integrantes da Corretora devem ser utilizados prioritariamente com a
finalidade  de  atender  aos  interesses  comerciais,  sendo  de  responsabilidade  dos
Integrantes da Empresa tomar as precauções necessárias de forma impedir o acesso não
autorizado aos mesmos, devendo salvaguardar as senhas e outros meios de acesso. 

c. Todos os documentos arquivados nos computadores da Sociedade são objeto de back-up
diário,  sem  prazo  para  descarte,  com  cópia  mantida  na  sede  da  Sociedade  e
armazenamento simultâneo em HD externo, com controle das alterações promovidas nos
arquivos, garantindo a segurança dos respectivos conteúdos e eventual responsabilização. 

d. A  base  de  dados  eletrônicos  utilizada  pela  Sociedade  é  segregada  de  modo  que
informações confidenciais são arquivadas em pastas de acesso restrito. 

e. Os computadores e programas de computador utilizados pelos Integrantes da Corretora
poderão ser inspecionados pela Empresa a qualquer tempo. 

f. Qualquer anomalia ou constatação de vírus deve ser imediatamente comunicada a área
responsável.  O  Integrante  da  Mundinvest  que  tiver  acesso  a  computador  deverá  ser
diligente na verificação de vírus e manutenção de antivírus atualizado. 

g. A cópia de arquivos (Download) em qualquer formato depende da autorização de  sócio da
Mundinvest  e  deverá  respeitar  os  direitos  de  propriedade  intelectual  como  copyright,
licenças e patentes e não poderá ser salvo na rede. 

h. O sistema  eletrônico  utilizado  pela  Sociedade  está  sujeito  à  revisão,  monitoramento  e
gravação  a  qualquer  época  sem  aviso  ou  permissão,  de  forma  a  detectar  qualquer
irregularidade na transferência de informações, seja interna ou externamente. 

10) Contratos: 

A Corretora somente poderá contrair obrigações, assinar contratos, tratar acordos ou assumir compromissos
de qualquer espécie, com assinaturas de dois diretores ou um diretor e um procurador.  

11) - Compliance: 

       i)         O Compliance visa fomentar a credibilidade e a sustentabilidade da Sociedade por meio da criação,
implementação e monitoramento de rotinas e controles internos, os quais deverão colaborar para a mitigação
de riscos de imagem, redução do impacto de eventuais riscos operacionais, geração de valor e longevidade da
Sociedade. 

ii)          O Compliance  é responsável  pela  implementação  e  cumprimento  de  regras,  políticas,
procedimentos e controles internos, cujas atribuições e rotinas, estão previstas no Manual de controles
internos. 



 Aos  profissionais  atuantes  na  área  de  compliance  e  controles  internos  deverão  ser
assegurado  o  amplo  e  irrestrito  acesso  a  toda  e  qualquer  informação,  de  cunho
confidencial ou não. 

11) - Denúncias de Violações ou Suspeitas:

Qualquer suspeita de violação de política interna, lei ou regulação aplicável às operações da Empresa, deve
ser imediatamente reportada ao responsável pelo Compliance, independente da identidade do violador, sendo
mantida em sigilo a identidade do denunciante. Igualmente, qualquer suspeita de conduta ilegal da parte de
qualquer cliente, fornecedor, parceiros ou agentes aplicáveis à operação da Mundinvest também devem ser
reportadas. 

12 - Considerações Finais: 

 O descumprimento de quaisquer das regras estabelecidas nesta Política deverá ser
levado para apreciação da Diretoria, sujeitando o infrator à advertência, suspensão
ou demissão por justa causa, conforme a gravidade e a reincidência na violação,
sem prejuízo das penalidades civis e criminais.

 A Mundinvest não assume a responsabilidade de Colaboradores que transgridam a
lei ou cometam infrações no exercício de suas funções. Caso a Corretora venha a
ser  responsabilizada  ou  sofra  prejuízo  de  qualquer  natureza  por  atos  de  seus
Integrantes, exercerá o direito de regresso em face dos responsáveis.



FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015
MUNDINVEST S.A. CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
VERSÃO 01/2019       -        BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2018
_____________________________________________________________

1 - IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO:

         
             ● Eduardo de Almeida Pinto - CPF. 125.410.366-04
             ● João Carlos de Magalhães Lanza - CPF. 045.430.336-04
             ● José Domingos Vieira Furtado – CPF. 088.014.366-53

1.1 - Os diretores acima, responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela
 implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta instrução, atestam que:

       
         a – Reviram o formulário de referência.
         b - O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos
              negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.             
_______________________________________________________________________________________
2 -      HISTÓRICO DA EMPRESA:   

2.1 -  Breve histórico sobre a constituição da empresa:

 
A Mundinvest S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários foi fundada em 1989 em Belo Horizonte, com objetivo de efetuar
operações  no  mercado  de  ações  na  B3-  Brasil  Bolsa  Balcão,  aluguel  de  ações,  administração  e  gestão  de  clubes  de
investimentos, gestão de carteiras, gestão de fundos de investimento, custodia de títulos, tesouro direto,  títulos  públicos e
privados e outros títulos negociados no mercado financeiro e de capitais.

              A Corretora possui sob sua gestão atualmente 14 (quatorze clubes de investimento e 01 (um) fundo de
              investimento.

2.2   Mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5(cinco) anos:

                      a.   Eventos societários:

 Em 25/05/2017 o acionista Antonio Elias Moises Filho alienou suas ações para o acionista João Carlos
de Magalhães Lanza e apresentou sua renuncia como Diretor da Corretora. O acionista José Aloizio
Teixeira de Souza alienou suas ações para o sócio Eduardo de Almeida Pinto. Em 27/04/2018 tomou
posse o novo Diretor José Domingos Vieira Furtado.

         b.   Escopo das atividades:

 Operações em Bolsa de Valores, aluguel de ações, administração e gestão de clubes de investimento,
gestão  de carteiras,  gestão  de  fundos  de  investimento,  custodia  de  títulos,  tesouro  direto,  títulos
públicos e privados e outros títulos negociados no mercado financeiro.

                      c.   Recursos humanos e computacionais necessários para desempenho das atividades de gestão de
                            recursos:

 Para exercer exclusivamente a atividade de gestão de recursos, a empresa conta com o gestor de
recursos certificado pela CVM, um funcionário na área de controle, uma empresa terceirizada na área
de consultoria de investimentos e departamento técnico, além do sistema de informações da Agência
Estado Broadcast.

 Quanto  a  recursos  computacionais  a  empresa  possui  um  computador,  um  note  book,  além  de
equipamentos utilizados em comum com a Corretora, ou seja, servidor para banco de dados e regras
de backup.

                       d.    Regras, políticas, procedimentos e controles internos:

 A empresa possui manual de controles internos. 
____________________________________________________________________________________
3 -   RECURSOS HUMANOS  :

3.1 -  Recursos humanos da empresa:

a. Número de sócios: 2(dois) sócios

b. Número de empregados: 14(quatorze) empregados

                             

c. Número de terceirizados: 2

                               
d      Lista de pessoas naturais registradas na CVM como administrador de carteira de valores mobiliários e  que

                              atuam exclusivamente como preposto ou empregado da empresa:
                      ● João Carlos de Magalhães Lanza



________________________________________________________________________________________
4 - AUDITORES  :   

12.1 -  Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

                          a.     Nome:  
                                    ●  Fernando Motta & Associados Auditores Independentes, CNPJ. 17.508.672/0001-05.

                          b.       Data da contratação do serviço:
                                    ● 29/12/2000.

                          c.       Serviços contratados:
                                    ●  Serviços técnicos de auditoria contábil externa independente.
______________________________________________________________________________________
5 - RESILIÊNCIA FINANCEIRA:

5.1 - Com base nas demonstrações financeiras, atestamos:

a. Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2 é suficiente para cobrir os custos e
os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários:

 Sim,  a  receita  proveniente  de  taxa  fixa,  cobre  os  custos  e  eventuais  investimentos  com  a  atividade  de
administração de recursos.

b. Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob administração de
que trata o item 6.3 e mais do que R$ 300.000,00(trezentos mil reais):

 Sim.  O  patrimônio líquido da Mundinvest de R$23.947mil (vinte e três milhões novecentos e quarenta e sete
mil  reais),  representa 12,19% dos recursos financeiros  sob administração,  ou seja,  R$ 196.442 mil(cento  e
noventa e seis milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil reais).

5.2  -  Demonstrações financeiras e relatório de que trata o §5º do art. 1º desta instrução:
                             - Não se aplica. FG

____________________________________________________________________________________
6 - ESCOPO DAS ATIVIDADES:

6.1 -  Descrever detalhamento as atividades desenvolvidas pela empresa:

          a.  Tipos e características dos serviços prestados(gestão discricionária, planejamento    
                patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.):

 Nos Clubes de investimento, exerce as atividades de gestão discricionária, tesouraria, controle dos ativos
financeiros, controle de emissão e resgate de cotas.

 Quanto ao fundo de investimento exerce a gestão discricionária.

 Custódia dos ativos é efetuada pela B3.   

            b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento,      
                  fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de            
                  investimento em direitos creditórios, fundos de índice, carteiras administradas, etc.):

 Fundos de investimento em ações e clubes de investimento.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão: 

 Ações, títulos públicos e quotas de outros fundos.  

                          d.. Atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador  
    ou gestor:

 Não.

6.2 -  Atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores 
         mobiliários:

a. Potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:

 Gestão  da  carteira  própria  da  Corretora  e  investimentos  pessoais  dos  sócios,  diretores,
administradores e funcionários, além dos clientes da Corretora. 
A  empresa  possui  uma  política  de  compra  e  venda  de  valores  mobiliários,  por  administradores,
empregados, colaboradores e da própria empresa.

b. Informações  sobre  as  atividades  exercidas  por  sociedades  controladoras,  controladas,  coligadas  e  sobre
controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:



 Não se aplica.

6.3 - Perfil dos investidores de fundos, clubes de investimentos e carteiras administradas geridas pela 
          empresa:

             a. Número de investidores, dividido por:

1. Total de investidores: 100  

2. Clubes de Investimento (investidores não qualificados): 0

3. Clubes de Investimento (investidores qualificados): 0

4. Fundos de Investimentos (investidores não qualificados) : 0

5. Fundos de Investimento (investidores qualificados): 0

             b. Número de investidores, dividido por:

1. Pessoas naturais: 100

2. Pessoas jurídicas não financeiras ou institucionais): 0

3. Instituições financeiras: 0

4. Entidades abertas de previdência privada: 0

5. Entidades fechadas de previdência complementar: 0

6. Regimes próprios de previdência social: 0

7. Seguradoras: 0 

8. Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0

9. Clubes de investimento: 0

10. Fundos de investimento: 0
       11. Investidores não residentes: 0

             

              c. Recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a 
                  investidores qualificados e não qualificados):

    1. Fundos destinados a investidores qualificados: R$168.511.474
    2. Fundos destinados a investidores não qualificados: 0
    3. Clubes destinados a investidores qualificados: R$16.785.889
    4. Clubes destinados a investidores não qualificados: R$11.145.231

             d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior
                     ● 0

             e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10(dez) maiores clientes;

8. R$151.830.648

9. R$18.744.770

10. R$5.528.532

11. R$5.528.158

12. R$1.942.437

13. R$1.903.609

14. R$1.883.153

15. R$948.535

16. R$786.857

17. R$734,059

          f.   Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

1. Pessoas naturais: R$196.442.594

2. Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 0(zero)

3. Instituições financeiras: 0

4. Entidades abertas de previdência complementar: 0

5. Entidades fechadas de previdência complementar: 0

6. Regimes próprios de previdência social: 0

7. Seguradoras: 0

8. Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0



9. Clubes de investimento:  0

10. Fundos de investimento: 0

11. Investidores não residentes: 0

12. Outros: 0

6.4 - Valor dos recursos financeiros sob administração dividido entre:

a. Ações: R$ 108.146,933

b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: 0

c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: 0

d. Cotas de fundos de investimentos em ações: 0

e. Cotas de fundos de investimento em participações: 0

f. Cotas de fundos de investimento imobiliário: 0

g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: 0

h. Cotas de fundos de investimentos em renda fixa: 0

i. Cotas de outros fundos de investimento: R$ 87.872.292

j. Derivativos (valor de mercado): 0

k. Outros valores mobiliários:  0

l. Títulos públicos: R$ 414.166

6.5 - Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce
atividades de administração fiduciária:

 Não se aplica. FG
6.6 - Fornecer outras informações que a empresa julgue relevante:

 Não se aplica
____________________________________________________________________________________
7 - GRUPO ECONOMICO:

7.1 - Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: 

a. Controladores diretos e indiretos:  

 Eduardo de Almeida Pinto   -  50%

 João Carlos de Magalhães Lanza -  50%

b. Controladas e coligadas:
                                           ●    Não se aplica.

c. Participações da empresa em sociedades do grupo: 
                                           ●    Não se aplica.

d. Participações de sociedades do grupo da empresa:
                                           ●   Não se aplica.

e. Sociedades sob controle comum. 
                                           ●  Não se aplica

   7. - Organograma do grupo econômico em que se inseri a empresa, desde que compatível  
                  com as informações apresentadas no item 7.1:

 Não se aplica.
____________________________________________________________________________________
8 - ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA:

8.1 - Estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido

a. Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico:

 Diretoria Financeira e Controles Internos: responsável pelas áreas de Tesouraria, Riscos e Compliance;

 Diretoria de Gestão de Recursos de Terceiros.

 Diretoria Operacional e Administrativa: responsável pela parte operacional e administrativa da Corretora;

 Comitê de Sócios: Tem como finalidade decidir sobre assuntos pertinentes às atividades da Corretora.  

 Departamento  Técnico  da Corretora  é  terceirizado  com a empresa  Técnica  –  Assessoria  de  Mercado  de
Capitais e Empresarial Ltda, desde 22/02/2010.

b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são



registradas suas decisões:

 O comitê de sócios é composto pelos sócios e diretores estatutários que se reúnem sempre que o assunto
requer decisão conjunta, sendo os registros efetuados em atas específicas.

c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais:

 Eduardo  de  Almeida  Pinto  –  diretor  responsável  pelas  áreas  administrativa,  de  risco,  Operacional,
Compliance e Controles Internos;

 João Carlos de Magalhães Lanza – responsável pela atividade de gestão de recursos;

 José Domingos Vieira Furtado – responsável pela supervisão INCVM 542 e INCVM 505; 

 A representação da Corretora somente é possível com a assinatura conjunta de, no mínimo dois diretores ou
um diretor e um procurador.         

8.2 -  Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que      
        compatível com as informações apresentadas no item 8.1. 

 Não se aplica.

8.3 - Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitê da empresa
relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários indicarem, em forma de tabela:

Nome Eduardo de Almeida Pinto João Carlos de
Magalhães Lanza

José Domingos Vieira
Furtado

Idade 72 anos 70 anos 66 anos

Profissão Empresário Empresário Administrador

C.P.F. 125.410.366-04 045.430.336-04
088.014.366-53

Cargo ocupado Diretor Diretor de Gestão Diretor

Data da posse 05/02/2016 05/02/2016
27/04/2018

Prazo do mandato 3 anos 3 anos 1 ano
Outros cargos ou funções

exercidas na empresa
Diretor de risco, operacional e

Compliance
N/A

Supervisão INCVM 505 e
INCVM 542

8.4 - Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:
                    João Carlos de Magalhães Lanza

c. Currículo, contendo as seguintes informações:
I - Cursos concluídos;

                                               ● Bacharel em administração de empresa pela Universidade FUMEC.

d. Aprovação em exame de certificação profissional:

X. Administrador de carteira de valores mobiliários credenciado pela CVM em 15/06/1997

XI. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, 

 Diretor da Mundinvest S.A. CCVM desde sua fundação em 1989, conselheiro B3
Supervisão de Mercado de 2007 a 2012.

8.5 - Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas,
         procedimentos e controles internos e desta instrução, fornecer:
           ● Eduardo de Almeida Pinto

        a - Currículo, contendo as seguintes informações:
I - Cursos concluídos;

 Bacharel em administração de empresas pela UFMG-Universidade Federal de Minas Gerais
            II - Aprovação em exame de certificação profissional:

 Administrador de carteira de valores mobiliários credenciado pela CVM em 04/08/2016.
                         III -  Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos: 

 Diretor da Mundinvest S.A. CCVM desde a sua fundação em 1989.

8.6 - Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a pessoa indicada no item 
         anterior, fornecer:



 Eduardo de Almeida Pinto
8.7 - Em relação ao diretor responsável  pela atividade de distribuição de cotas de fundos de
        Investimento caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:

 Não se aplica
8.8 - Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:

              a. Quantidade de profissionais:  

 01  diretor  responsável  pela  gestão,  mais  um funcionário  assessorados  pela  terceirizada  Técnica  –
Assessoria de Mercado de Capitais e Empresariais Ltda.

 

b.  Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

 Gestão de clubes de investimento e Fundo de investimentos em ações.

           

c.  Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

 Análises das posições das carteiras, controle do fluxo de caixa e do passivo, conciliação das carteiras,
análise  de  relatórios  diversos  enviados  pela  Técnica,  gráficos,  balanços  de  empresas  e
acompanhamento de cotações pelo sistema 
e-Puma da B3  e  notícias pela Agência Estado Broadcast.  

d. Forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:

 A atividade é segregada das demais atividades da Corretora.

          
8.9 - Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento ás 
        normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados    
        pelos terceiros contratados, incluindo:

            a. Quantidade de profissionais:

 01 Diretor mais um funcionário.

             b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

 Acompanhamento dos normativos emitidos pelos órgãos reguladores, para adequação das políticas da
Instituição.   Avaliação prévia dos prestadores de serviço a fim de certificar-se de sua idoneidade e
capacidade operacional.

e. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvido:

 Acompanhamento  diário  das  publicações  divulgadas  pelos  órgãos  reguladores  e  analise  do
cumprimento e adequação pela Corretora.

f. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:

 A atividade é totalmente segregada das demais atividades da Corretora.

8.10 - Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:
a. Quantidade de profissionais:

 02, sendo o Diretor responsável e um funcionário.

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:

 Acompanhamento e controle de liquidez e exposição dos riscos excessivos dos ativos.

 
c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

 O responsável pela área de risco acompanha o comportamento de preço e liquidez mensalmente, dos
ativos geridos sendo no caso de se verificar resultados fora dos parâmetros, são gerados alertas para a
área de gestão e reportados ao diretor responsável.

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:

 A atividade é segregada das demais atividades da Corretora.

8.11 - Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e 
           processamento de ativos e escrituração de cotas, incluindo:

           Não se aplica. 
8.12 - Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de 
          investimento, incluindo:

a. Quantidade de profissionais
                                          ●      Não se aplica.

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:



 Não se aplica

c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas:

 Não se aplica

d. Sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:

 Não se aplica

e. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:

 Não se aplica.
________________________________________________________________________________________
9 - Remuneração da empresa:

9.1 - Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as 
        principais formas de remuneração que pratica:

 Clubes de Investimento: Taxa de Administração + Taxa de performance

 Fundos de Investimento: Taxa de gestão.

9.2 - Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36(trinta e seis) 
        meses anteriores á data base deste formulário a receita proveniente, durante o mesmo período,
        dos clientes em decorrência de:

a. Taxas com bases fixas:

 100%

b. Taxas de performance

 0%

c. Taxas de ingresso

 0%

d. Taxas de saída

 0%

e. Outras taxas

 0%
9. - Fornecer informações que a empresa julgue relevante: 

 Não se aplica
______________________________________________________________________________________
10 - Regras, procedimentos e controles internos:

10 - Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviço:

 Não se aplica. FG 

10.2 - Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e  minimizados:

 São pesquisados e monitorados custos e taxas praticados pelo mercado,  considerando uma corretagem
mínima.  O  acompanhamento  diário  e  feito  via  sistema  e  conferencia  das  cartas  de  confirmação  das
operações e notas de corretagem;

10.3 - Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes,
          cursos, viagens, etc.

 Os  funcionários  e  sócios  da  área  de  gestão  da  Mundinvest  podem  aceitar  brindes  ou  participar  em
entretenimentos de negócios, desde que paguem suas próprias despesas, tais como passagens aéreas e
hotéis, e com aprovação do compliance  ou qualquer membro da diretoria.

10.4 - Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres 
          adotados:

 A  Corretora  tem  como plano  de  contingência/continuidade,  parceria  com  outra  corretora  para  eventual
acesso aos sistemas da B3 por meio de sistema intranet, de forma a possibilitar o controle de liquidação
financeira e atualização de posição de seus clientes.

 Possui também parceria com Corretora sediada em São Paulo para operações por Conta e Ordem

 Em sua Política de Segurança da Informação está definido o tratamento para realização de backups diários
dos sistemas utilizados, bem como o tratamento das mídias, que devem ter sempre uma cópia fora das
dependências da Corretora. 



10.5 - Descrever as políticas,  práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de  valores
mobiliários:

 Não se aplica. FG

10.6 - Descrever as políticas, as praticas e o controle interno para o cumprimento das normas especificas
          de  que  trata  o inciso I  do  art.30, caso  decida  atuar  na  distribuição  de  cotas  de  fundos  de   
          investimento de que seja administrador ou gestor:

 Não se aplica.

10.7 – Endereço da pagina do administrador  na rede mundial de computadores na qual podem ser 
            encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta instrução:
                  ●  www.mundinvest.com.br

_____________________________________________________________________________________________
11 - Contingências:

11.1 - Descrever os processos judiciais, administrativos ou  arbitrais, que não estejam sob sigilo, em 
          que a  empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, 
          indicando:

           
           a.  principais fatos:  
                ●  Não se aplica.
           b. valores, bens ou direitos envolvidos: 
                ●  Não se aplica. 

11.2 - Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o    
          diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários figure no polo passivo, e que   
          afetem sua reputação profissional, indicando:

           a.  principais fatos: 

 Não se aplica

           b. Valores, bens ou direitos envolvidos: 

 Não se aplica
11.3 - Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:

 Não se aplica.

11.4 - Descrever condenações judiciais, administrativos ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas 
          nos últimos 5(cinco) anos em processo que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha 
          figurado no polo passivo, indicando:

           a.  principais fatos: 

 Não se aplica.

           b. Valores, bens ou direitos envolvidos: 

 Não se aplica.

11.5 - Descrever condenações judiciais, administrativos ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas 
         nos últimos 5(cinco) anos em processo que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável 
         pela administração de carteira de valores mobiliários  tenha figurado no polo passivo e tenha 
         afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

         
           a.  Principais fatos:

 Não se aplica

           b. Valores, bens ou direitos envolvidos:

 Não se aplica
_________________________________________________________________________________________

12 – Declarações adicionais do diretor responsável pela administração atestando:

a. Que não está inabilitado para exercício do cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a
funcionar  pela CVM, pelo  Banco Central  do  Brasil,  pela  Superintendia  de Seguros  Privados-SUSEP ou pela
Superintendia 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  publica  ou a propriedade publica,  o sistema financeiro nacional,  ou a pena criminal  que vede,  ainda que
temporariamente,  o  acesso  a  cargos  públicos,  por  decisão  transitada  em julgado,  ressalvado  a  hipótese  de
reabilitação.

c. Que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.



d. Que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito.

e. Que  não  está  incluído  em  relação  de  comitentes  inadimplentes  de  entidade  administradora  de  mercado
organizado.

f. Que não tem contra si títulos levados a protesto.

g. 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 Superintendia
Nacional de Previdência Complementar-PREVIC.

h. Que nos últimos 5(cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do
Brasil,  pela  Superintendência  de  Seguros  Privados-SUSEP  ou  pela  Superintendia  Nacional  de  Previdência
Complementar-PREVIC. 

Belo Horizonte, 27 de março de 2019

João Carlos de Magalhães Lanza                         Eduardo de Almeida Pinto                             José Domingos Vieira Furtado


