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Formulário de Referência - Pessoa Jurídica - IN 558 
São Paulo, 17 de dezembro de 2018. 

À Comissão de Valores Mobiliários 

A/C Superintendência de Relações com Investidores Institucionais 

Ref: Formulário de Referência nos termos do Anexo 15-11 da Instrução Normativa 558 da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) 

Prezados Senhores, 

A Tercon Investimentos Ltda, na qualidade de gestor de carteira de fundos de investimentos, 
representada pelos seus diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e 
pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos, controles internos, prevenção à lavagem 
de dinheiro e financiamento ao terrorismo e da Instrução Normativa 558 da CVM, declara que: 

(i) O Formulário de Referência do ano base 2017 ("Formulário") anexo foi revisado por estes; e 

(ii) 0 conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da 

estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa. 

Além disso, informamos que, dentro do nosso conhecimento: 

a. Não há acusações contra nós decorrentes de processos administrativos, bem como punições 

sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e 

fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 

ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, incluindo que não 

está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais 

entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos; 

b. Não há condenações contra nós 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, ^ 
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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; 

c. Não estamos impedimentos de administrar nossos bens ou deles dispor em razão de decisão 

judicial e administrativa; 

d. Não estamos inclusos em cadastro de serviços de proteção ao crédito; 

e. Não estamos inclusos em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora 

de mercado organizado; e 

f. Não há títulos contra nós levados a protesto, fc 

Atenciosamente, 

Diretor responsável pela administração de 

carteiras de valores mobiliários, autorizado 

pelo Ato Declaratório ne. 15.363 

Diógenes Rocha Menezes da Silva 

Diretor responsáv ;! pela implementação e 

cumprimento de fegras, procedimentos, 

controles internos, PLDFT e da Instrução 

Normativa CVM 558/2015 
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Abaixo, segue Formulário de Referência de Pessoa Jurídica - Anexo 15-11 da IN 558 da CVM - preenchido 
com informações prestadas com base nas posições de 31 de outubro de 2018 da Tercon Investimentos 
Ltda: 

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela 

implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que: 

a. reviram o formulário de referência 

b. 0 conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, 

dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa 

Diógenes Rocha Menezes da Silva, Diretor responsável pela Gestão e Administração de Carteiras de Valores 

Mobiliários, e Marcelo Alberto Couto, Diretor responsável por Risco, Compíiance e Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, juntos declaram para os devidos fins que reviram o presente Formulário 

de Referência e que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da 

estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Tercon Investimentos Ltda. ("Tercon") 

2. Histórico da empresa' 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 

A TERCON INVESTIMENTOS LTDA (novo denominação daJ&M INVESTIMENTOS LTDA.) foi criada em Porto Alegre, 

RS, pelos sócios Joel Freire e Marco Martins em outubro de 2007 para administrar pequenas Carteiras 

Administradas. 

Com a entrada do sócio Luiz Fernando Vasconcellos em novembro de 2009, passou também a exercer a função 

de gestão de FIDCs. 

Em dezembro de 2014 saem da sociedade os sócios Joel Freire e Marco Martins, entrando os novos sócios Ângela 

Vasconcellos e Marcelo Couto. Também o nome é alterado para TERCON INVESTIMENTOS LTDA ("Tercon"). 

Â empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 

mobiliários, caso exerça outras atividades, 
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Em julho de 2015 a sede da empresa é transferida para São Paulo. 

Em dezembro de 2015 há a entrada de 3 novos sócios: Cláudio Blanco Moreno, Diógenes Rocha de Menezes e 

Danilo Castro Ferreira. 

Em outubro de 2016 entraram como sócios Rafael Barbieri de Andrade e Moisés Román Parisuana Ito. 

Em maio de 2017 entraram como sócios a Dra. Joselaine Cristina Bueno e Luiz Carlos de Moraes Leme Jr. No 

mesmo ato saíram da sociedade Rafael Barbieri de Andrade e Moisés Román Parisuana Ito. 

Em junho de 2018 entrou como sócb o Sr. Fernando Jose Silva, saindo no mesmo ato a Dra. Joselaine Cristina 

Bueno. 

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, 

incluindo: 

a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de 

controle societário 

1. Outubro de 2007 - A empresa J&M INVESTIMENTOS LTDA {primeiro nome da TERCON INVESTIMENTOS LTDA.) 

foi criada com sede em Porto Alegre/RS pelos sócios Joel Freire e Marco Martins em para administrar 

pequenas Carteiras Administradas; 

2. Novembro de 2009 - Com a entrada do sócio Luiz Fernando Vasconcellos, passou a fazer gestão de FIDCs; 

3. Dezembro de 2014 saem da sociedade os sócios Joel Freire e Marco Martins, entrando os novos sócios Ângela 

Vasconcellos e Marcelo Couto; 

4. Julho de 2015 - a sede da sociedade é transferida para São Paulo; 

5. Dezembro de 2015 - ocorre a entrada dos novos sócios Cláudio Blanco Moreno, Danilo Castro Ferreira e 

Diógenes Rocha de Menezes da Silva. 

6. Outubro de 2016 - ocorre a entrada dos novos sócios Rafael Barbieri de Andrade e Moisés Román Parisuana 

ito. 

7. Maio de 2017 - ocorre a entrada dos novos sócios a Dra. Joselaine Cristina Bueno e Luiz Carlos de Moraes 

Leme Jr. No mesmo ato, saíram da sociedade Rafael Barbieri de Andrade e Moisés Román ParisuaRa Ito. 

8. Junho de 2018 - entrou como sócio o Sr. Fernando Jose Silva, saindo no mesmo ato a Dra. Joselaine Cristina 

Bueno 

b. Escopo das atividades 

Nos últimos 5 anos, mantivemos nosso foco em Gestão de FIDC (Fundo de Investimento em Direito Creditorio). 

Em 2018, fomos autorizados pela CVM e pela ANBIMA para realizara distribuição de fundos sob nossa gestão. ^ 
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c. Recursos humanos e computacionais 

Responsável pela Gestão: 
Em Nov/2018, realizamos a alteração do diretor responsável pela gestão. O sr. Luiz Fernando Conte Vasconcellos 
passou a exercer somente a função de CEO e o sr. Diógenes Rocha Menezes da Silva assumiu a posição que era 
antes ocupada pelo sr. Luiz Fernando. 

Recursos Humanos: 

A empresa conta hoje com 31 colaboradores divididos em 8 (oito) sócios e 23 funcionários. 

Recursos Computacionais: 

3 (três) links de internet, das empresas ATTUS (dedicado), Net, sendo o principal de 30 MB em esquema de link 
backupe em final de instalação outro link de 30 MB da empresa MUNDIVOX; 1 (um) servidor Xeon com 4GB de 
memória e de 5.5TB de espaço em disco, com uma Vitual Machine em redundância com a Brianezi Informática 
(VMl: IvCPU, 2GB de Memória, 1000GB como file server replicando os arquivos do servidor primário do 
escritório); 2 (duas) VM de aplicações Linux com 8 processadores, 8GB de memória, 300GB de HD cada. Mais 
uma VM Window/s como servidor de apps; 2 (dois) no-breaks de 1700VA e 2 (dois) no-breaks de 600VA; 6 (seis) 
notebooks com capacidade de 3horas de bateria; 9 (nove) linhas de telefone, sendo 8 (oito) da Vivo e 1 (uma) da 
Net; todos os equipamentos foram trocados por Notebooks 15 e 17. Todos os servidores com rotina de backup 
diário. 

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos 

Durante os anos a Tercon vêm revisando e aprimorando seus manuais e políticas em função de revisões e alteração 

na: 

• Legislação, normas e ofícios<irculares; e 

• Códigos de autorregularão e suas diretrizes. 

Durante o ano de 2017, foram revisadas as seguintes políticas: 

• Código de Ética; 

• Manual de Compíiance; 

• Manual de Gestão de Risco; 

• Manual de Gestão de Risco de Liquidez; 

• Plano de Continuidade de Negócio; 

• Política de Exercício de Voto; 

• Política de Investimento Pessoais; 

• Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo; 

• Política de Rateio de Ordem; 

• Política de Segurança da Informação; ^ 
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• Política de Seleção e Alocação de Ativos; 

• Política de Suitability. 

3. Recursos humanos^ 

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações: 

a. Número de sócios = 8 (oito) sócios. 

b. Número de empregados = 23(vinte e três) funcionários. 

c. Número de terceirizados = O (zero) 

d. Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores 

mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa 

• Diógenes Rocha de Menezes da Silva, autorizado pelo Ato Declaratório 15.363 de 01/12/2016 

4. Auditores 

Não se aplica 

5. Resiíiência financeira 

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: 

a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para 

cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de 

valores mobiliários 

Atestamos que a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para 

cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores 

mobiliários. 

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.c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

Â empresa deve informar apenas dados relativos à áf^a envolvida na administração de carteiras de valores 

mobiliários, caso exerça outras atividades, -f-^ ^^C^ 
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Atestamos que o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob 

administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5S do art. is desta Instrução^ 

Não se aplica, pois a Tercon não realizar atividade de administração fiduciária. 

6. Escopo das atividades 

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: 

a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, 

controladoria, tesouraria, etc.) 

Enquanto gestores, nos encarregaremos do: 

1. aprovação de todas as operações do Fundo, dentro das funções definidas para o gestor pela CVM; 

2. acompanhamento de todas as operações do Fundo; 

3. liberação de crédito de todos os Cedentes do Fundo dentro das regras de crédito; 

4. acompanhamento das concentrações da carteira; 

5. acompanhamento do enquadramento do FIDC como de longo prazo para que os quotistas façam jus ao 

imposto mínimo de 15% após 2 anos; 

6. acompanhamento automático do saldo remanescente dos Fundos com aplicações e resgates automáticos; 

7. todo o tipo de apoio ao empresário na elaboração e acompanhamento de atas de assembléias; 

8. conciliação de carteira; 

9. alterações de regulamento; 

10. apoio na emissão de novas quotas, bem com aconselhamento sobre a definição da quota a ser emitida, 

forma de emissão, preparação do Suplemento de Emissão; 

11. acompanhamento de amortizações e resgates; 

12. enquadramento do FIDC em novos tipos de direitos de crédito que surjam; 

13. apoio na formalização de operações com garantia real e alienação fiduciária. 

Além disso, é nossa política estar sempre próximo ao cliente realizando visitas sistemáticas e periódicas com 

intervalo máximo de 3 meses. 

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 

creditorios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.) 

Â apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o adniipistrador 
registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2S do art. 19. 
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1. FIDCs - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios: 

a. Padronizados / Multicentes / multisacados - são a maioria dos Fundos sob nossa Gestão; 

b. Não Padronizados / Multicentes / multisacados - funcionando como FIDCs Padronizados mas 

atuando com empresas em Recuperação Judicial; 

c. Mono Cedentes; 

d. Mono Sacados; 

2. FIC-FIDCs, para aplicação em FIDCs sob nossa Gestão; 

3. FIMs, para aplicação em FIDCs sob nossa Gestão; 

4. FIC-FIs para aplicação em FIMs sob nossa Gestão; 

5. FIC FIA; 

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão 

1. Direitos Creditórios; 

2. Cotas de FIDCs; 

3. Títulos Públicos; 

4. Fundos de investimento; e 

5. CDBs. 

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor 

Estamos em processo de adesão ao código de distribuição da ANBIMA para exercer a distribuição dos fundos sob 

nossa gestão. 

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração 

de carteiras de valores mobiliários, destacando: 

a. Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e 

A Tercon Investimentos atua exclusivamente na gestão de carteiras de valores mobiliários. Em função do seu foco 

em Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios (FIDCs), os quais são fundos estruturados, previamente ao 

início da gestão, há um trabalho de estruturação dos fundos que consiste, por exemplo, na discussão do 

regulamento do fundo, acompanhamento da agência de classificação para a emissão do rating, preenchimento de 

todos os Contratos e Fichas, auxílio no preenchimento do QDDda ANBIMA para Consultores, escolha de parceiros. 

Bancos cobradores e auxílio na abertura dessas contas. 

Em função do porte da Tercon e por questões estratégicas, utilizamos a empresa Tercon Empresarial Ltda. (Tercon 

Consultoria), a qual atua única e exclusivamente para dar suporte na estruturação dos FIDCs e nas alterações dos 

regulamentos dos fundos. Portanto, entendemos que não há conflito de interesse. ^ 
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b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob 

controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais 

atividades. 

A Tercon Consultoria exerce como atividade principal a de Estruturação de FIDCs, não havendo nenhum potencial 

conflito de interesse com a atividade da Tercon Investimentos, sendo suas atividades complementares, pois, ao se 

encerrar o trabalho de estruturação, inicia-se o trabalho de gestão. 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos* e carteiras administradas geridos pela empresa, 

fornecendo as seguintes informações: 

a. Número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores 

qualificados e não qualificados) 

Total de investidores = 542 

Total de Investidores Qualificados = 429 

Total de Investidores Profissionais = 113 

b. Número de investidores, dividido por: 

i . Pessoas naturais = 409 (quatrocentos e nove) 

i i . Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) = 50 (cinqüenta) 

i i i . Instituições financeiras = 1 (uma) 

iv . Entidades abertas de previdência complementar = O (zero) 

V. Entidades fechadas de previdência complementar = 5 (cinco) 

v i . Regimes próprios de previdência social = 18 (dezoito) 

v i i . Seguradoras = O (zero) 

v i i i . Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil = O (zero) 

*Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo nftaster. • 
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IX. Clubes de investimento = O (zero) 

X. Fundos de Investimento = 55 (cinqüenta e cinco) 

x i . Investidores não residentes = 4 (quatro) 

x i i . Outros (especificar) = O (zero) 

c. Recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a 

investidores qualificados e não qualificados) 

Total: R$ 4.746.977.668,86; 

Fundos destinados a Investidores Qualificados: R$ 2.564.341.070,57 

Fundos destinados a Investidores Profissionais: R$ 2.182.636.598,29 

Fundos destinados a Investidores Não Qualificados: O (zero) 

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

O (zero). 

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

identificar os nomes) 

Total: R$ 1.296.714.466,31 

(1) R$852.638.491,96 

(2) R$204.752.386,89 

(3) R$ 158.924.483,56 

(4) R$ 134.028.000,00 

(5) R$ 127.663.901,94 

(6) R$ 127.663.901,94 

(7) R$ 120.603.225,23 

(8) R$ 113.677.600,43 

(9) R$ 105.055.518,08 

(10) R$ 98.042.146,19 

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: <^ 

7 



Formulário de Referência - Pessoa Jurídica - IN 558 

i . Pessoas naturais = R$ 2.661.612.885,39 

i i . pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) = R$ 956.074.686,21 

i i i . Instituições financeiras = 344.143,38 

iv . Entidades abertas de previdência complementar = 0 (zero) 

V. Entidades fechadas de previdência complementar = R$ 9.143.054,48 

v i . Regimes próprios de previdência social = R$ 87.119.856,87 

v i i . Seguradoras = 0 (zero) 

v i i i . Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil = 0 (zero) 

ix. Clubes de investimento = 0 (zero) 

X. Fundos de investimento = R$ 845.640.878,50 

x i . Investidores não residentes = R$ 187.042.164,03 

x i i . Outros (especificar) = 0 (zero) 

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: 

a. Ações = 0 (zero) 

b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras = R$ 

20.372.962,00 

c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras = R$ 7.266.769,16 

d. Cotas de fundos de investimento em ações = 0 (zero) 

e. Cotas de fundos de investimento em participações = R$ 9.541.515,33 

f. Cotas de fundos de investimento imobiliário = R$ 955.290,82 

g- Cotas de fundos de investimento em direitos creditorios = R$ 152.631.665,77 fJ-

/ 
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h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa = R$ 138.072.012,99 

i. Cotas de outros fundos de investimento = R$ 59.256.202,17 

j . Derivativos (valor de mercado) = O (zero) 

k. Outros valores mobiliários = O (zero) 

I. Títulos públicos = R$ 59.256.202,17 

m. Outros ativos = R$4.306.176.883,81 

6.5, Descrevero perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador 

exerce atividades de administração fiduciária 

A Tercon não exerce a atividade de administração fiduciária, portanto, não se aplica. 

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

Não há 

7. Grupo econômico 

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

a. Controladores diretos e indiretos 

São sócios da Tercon Investimentos: 

• Luiz Fernando Vasconcellos; 
• Angela Vasconcellos; 
• Marcelo Couto; 
• Cláudio Moreno; 
• Danilo Castro; 
• Diógenes Rocha; 
• Luiz Carlos de Moraes Leme Jr 
• Fernando Jose Silva 

b. Controladas e coligadas 

Tercon Consultoria Empresarial Ltda. 
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c. Participações da empresa em sociedades do grupo 

A Tercon investimentos não tem participação em sociedades do grupo. 

d. Participações de sociedades do grupo na empresa 

A Tercon Consultoria Empresarial Ltda não possui participação na Tercon Investimentos Ltda. 

e. Sociedades sob controle comum 

Tercon Consultoria Empresarial Ltda. possui os seguintes sócios comuns a Tercon Investimentos Ltda.: 

1. Luiz Fernando Vasconcellos; 
2. Angela Vasconcellos; 
3. Marcelo Couto. 

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde 

que compatível com as informações apresentadas no item 7.1. 

-/-

8. Estrutura operacional e administrativa^ 

8.1. Descrevera estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social 

e regimento interno, identificando: 

a. Atribuições de cada ór^ão, comitê e departamento técnico 

1) Diretoria de Tercon: aprcivar as políticas e manuais, garantir o cumprimento destes, averiguar e julgar 

qualquer situação que vá de encontro ao código e demais políticas da Tercon, categorização dos 

produtos que a Tercon distribui; 

2) Área de Risco: monitorar o enquadramento dos limites propostos, notificar a Área de Gestão o 

enquadramento ou não dos fundos da TERCON e comunicar o Administrador Fiduciário nas situações de 

iliquidez do fundo; 

empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 

mobiliários, caso exerça outras atividades. |r 
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3) Área de Gestão: atuar dentro dos limites de liquidez estabelecidos, atuar dentro do prazo estabelecido 

na política de gestão de liquidez para re-enquadrar os fundos e carteiras dentro dos limites 

estabelecidos; 

4) Área distribuição: verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil do cliente, atualizar o perfil de 

risco do cliente, prestar informações adequadas sobre o fundo de investimento, esclarecendo suas 

dúvidas e recebendo reclamações, fornecimento aos clientes dos documentos do fundo, termo de 

adesão e/ou demais documentos obrigatórios, e controle e manutenção de registros internos referentes 

à compatibilidade entre as movimentações dos recursos dos clientes e sua capacidade financeira e 

atividades econômicas; 

5) Área de Compíiance: monitorar o cumprimento as políticas da TERCON; 

6) Comitê semanal de investimentos: (i) acompanhamento das carteiras, da rentabilidade e do 

enquadramento dos fundos, (ii) definição do teor de voto; 

7) Comitê semanal de crédito: avaliação e reavaliação dos créditos, definição dos limites, revisão de 

Classificação de risco dos fundos e validação dos limites de crédito dos devedores e originadores; 

8) Comitê de PLD: aprovar alterações a política de PLD, aprovar/vetar o relacionamento com Pessoas com 

Monitoramento Especial (PME), e avaliar os casos de indícios de lavagem de dinheiro e/ou 

financiamento do terrorismo, sejam eles envolvendo Clientes, Colaboradores, Fornecedores ou 

Transações, para as devidas pnavidências junto ao COAF. 

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

como são registradas suas decisões 

1) Comitê semanal de investimentos: 

Composição: gestão, operacional e risco 

Freqüência: semanal; 

2) Comitê semanal de crédito: 

Composição: gestão, crédito, estruturação e risco 

Freqüência: semanal 

3) Comitê de PLD: 

Composição: diretoria e advogada da TERCON 

Freqüência: anual para revisão da política de PLDFT, semestral para revisão dos controles e processos 

ou mediante convocação do diretor responsável pela PLDFT. -fs V ; ? ^ 
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c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 

Diretoria 
Diógenes Rocha Menezes 

da Silva 
Marcelo Couto 

Gestor de carteiras X -

Distribuição X -

Suitability X -

Compíiance - X 

Risco - X 

PLDFT - X 

Poderes de condução do negócio: cada diretor é responsável pela execução de suas atribuições designadas a cada 

função exercida e atuam de forma independente. 

As decisões são tomadas sempre por consenso. 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível 

com as informações apresentadas no item 8.1. 

Tcncon' 
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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 comitês 

da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de 

tabela: (a) nome, (b) idade, (c) profissão, (d) CPF ou número do passaporte, (e) cargo ocupado, (f) data da posse, 

(g) prazo do mandato, (h) outros cargos ou funções exercidas na empresa 

a) nome 
Diógenes Rocha Menezes 

da Silva 
Marcelo Alberto Couto 

b) idade 31 anos 54 anos 
c) profissão Economista Engenheiro Naval 
d) CPF ou número do 
passaporte 373.053.598-66 074.266.948-36 

e) cargo ocupado Gestor de Investimentos 
Gestor de Risco, Compíiance 

e PLDFT 

f) data da posse 14/12/2018 01/06/2016 
g) prazo do mandato Indeterminado indeterminado 

h) outros cargos ou funções 
exercidas na empresa Distribuição e Suitability N/A 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer: 

a. Currículo, contendo as seguintes Informações: 

i . Cursos concluídos; 

i i . Aprovação em exame de certificação profissional 

i i i . Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos. Indicando: 

Nome da empresa 

Cargo e funções Inerentes ao cargo 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

• Datas de entrada e saída do cargo 

Diógenes Rocha Menezes da Silva 

(í) Cursos concluídos: < ^ 
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• FGV-Fundação Getúlio Vargas 

Pós em Tributos - 2015 a 2017 

• Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 

Ciências Econômicas - 59 ao 89 Semestre, Finanças, 9,0 - 2010 - 2011 

• Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado 

Ciências Econômicas - 39 e 49 Semestre, Finanças, 8,00 - 2009 - 2009 

• Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Ciências Econômicas -19 e 29 Semestre, Ciências Econômicas, 8,00 - 2008 - 2008 

(ii) Aprovação em exames de certificação profissional: 

CGAANBMA-2018 

Operador de Mega Bolsa (Ancor) 

Operador de GTS derivativos (BM&F) 

Operador de Mesa (BM&F) 

BackOffice (BM&F) 

(iii) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos: 

• Tercon Investimentos - maio/211- até o momento 

Responsável pela Gestão e Captação de novos FIDCs.4^ 
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8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, 

procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: 

a. Currículo, contendo as seguintes informações: 

i . Cursos concluídos; 

i i . Aprovação em exame de certificação profissional 

i i i . Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

• Nome da empresa 

• Cargo e funções inerentes ao cargo 

• Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

• Datas de entrada e saída do cargo 

Marcelo Alberto Couto 

(i) Cursos concluídos: 

• Engenharia Naval -1988 Escola Politécnica da Universidade de São Paulo; 

• Pós-Graduação em Administração Industrial -1993 Fundação Carlos Alberto Vanzolini - USP; 

• Curso Sobre Organização de Processos e Pessoas nas Empresas de Fomento Mercantil, Securitização e 

Consultoras de FIDC - 2015 Portal do Fomento - Ernani Desbesel; 

• Gestão Estratégica de Empresas de Fomento Mercantil e Securitização - 2012 Portal do Fomento - Ernani 

Desbesel; 

• Formação em Gerência de Projetos PMP e PMBOK Avançado - 2008 Projectiab (PMI); 

• Diversos cursos internos de "Crédito" e "Prevenção a Lavagem de Dinheiro" - de 1992 a 2012 Banco ABC 

Brasil S.A e Banco Paulista S.A. 

(ii) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos: 

• Socopa - Sociedade Corretora Paulista 

o Superintendente - Administração de Clubes e Fundos 

o 02/2009 a 03/2012 

~ Tcncorr 
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• Banco Paulista 

o Superintendente - Formalização de Garantias 

o 02/2009 a 03/2012 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 

anterior, fornecer: 

a. Currículo, contendo as seguintes informações: 

i . Cursos concluídos; 

i i . Aprovação em exame de certificação profissional 

i i i . Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

• Nome da empresa 

• Cargo e funções inerentes ao cargo 

• Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

• Datas de entrada e saída do cango 

Como o diretor de gestão de risco e compíiance é o mesmo, vide item 8.5. 

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: 

a. Currículo, contendo as seguintes informações: 

i . Cursos concluídos; 

i i . Aprovação em exame de certificação profissional 

i i i . Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

• Nome da empresa ^ 
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Cargo e funções inerentes ao cargo 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

• Datas de entrada e saída do cargo 

Como o diretor responsável pela distribuição de cotas é o mesmo de gestão, vide item 8.4. 

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo: 

a. quantidade de profissionais = 6 (seis) 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

Enquanto gestores, nos encarregaremos do: 

1. aprovação de todas as operações do Fundo, dentro das funções definidas para o gestor pela CVM; 

2. acompanhamento de todas as operações do Fundo; 

3. acompanhamento das concentrações da carteira; 

4. acompanhamento do enquadramento do FIDC como de longo prazo para que os quotistas façam jus ao 

imposto mínimo de 15% após 2 anos; 

5. acompanhamento automático do saldo remanescente dos Fundos com aplicações e resgates 

automáticos; 

6. todo o tipo de apoio ao empresário na elaboração e acompanhamento de atas de assembléias; 

7. conciliação de carteira; 

8. alterações de regulamento; 

9. apoio na emissão de novas quotas, bem com aconselhamento sobre a definição da quota a ser emitida, 

forma de emissão, preparação do Suplemento de Emissão; 

10. acompanhamento de amortizações e resgates; 

11. interface com a empresa de TI; 

12. enquadramento do FIDC em novos tipos de direitos de crédito que surjam; 

13. apoio na formalização de operações com garantia real e alienação fiduciária; 

14. visitas sistemáticas e periódicas às Consultorias com intervalo máximo de 3 meses. 

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

Sistema de BI interno desenvolvido em módulos e que estão em implantação: 

1) Aprovador automático das operações no custodiante; 

_ _____ 
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2) Acompanhamento automático do saldo remanescente dos Fundos com aplicações e resgates 

automáticos 

3) Validação das operações de aquisição de Direitos Creditorios ex-ante aprovação da gestora: 

Concentração; Prazo; Taxa; e Recompra; 

4) Validação do prazo médio fiscal das carteiras (classificação de longo prazo); 

5) Monitoramento do ciclo de vida das operações de aquisição de Direitos Creditorios no custodiante 

(intraday); 

6) Validação das operações de aquisição de Direitos Creditorios ex-post (em d+2): Concentração; Prazo; 

Taxa; e Recompra; 

7) Relatório de monitoramento dos Fundos (dashboard): Patrimônio Líquido, Ativos, PDD, Provisões, 

Rentabilidade das cotas. Movimentação das cotas; Indicadores da carteira de Direitos Creditorios; 

Performance Attribution da Cota Subordinada; 

8) Relatórios de Risco: Risco estatístico de fraude (Lei de Benford); Histórico de Recompra. A Praça de 

Pagamento; o Comportamento dos Cedentes e Sacados na carteira Tercon (Black list); a Exposição dos 

grupos econômicos; e a Exposição por setores econômicos serão implantados em uma 2̂  fase. 

9) Validação de quotas: Variação acima ou abaixo de 2% nas cotas subordinadas, e variação de acordo ao 

benchmark em cotas mezanino e sênior. 

8.9. Fornecer Informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às 

normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros 

contratados. Incluindo: 

a. Quantidade de profissionais = 03 (três) 

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

• Análise constante da Legislação pertinente sendo que as decisões são tomadas sempre por consenso. 

• Monitoramento dos pnDcessos e atendimento as políticas da TERCON 

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

Utilização de informações do BI, Administrador, Custodiante e análise constante da Legislação. 

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

O Diretor de Compllance está em uma estrutura independente do Diretor de Gestão pois aquele não responde a 

este. Além disso, as decisões são tomadas sempre por consenso, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo: 

a. Quantidade de profissionais = 06 (seis) 

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

Monitoramento da Política de Investimentos, dos Critérios de Elegibiíidade e das Condições de Cessão descritas 

dos Regulamentos dos Fundos. 

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

Utilização de informações do BI, Administrador, Custodiante e análise constante da Legislação. 

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

As decisões são tomadas sempre por consenso. 

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e 

processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo: 

a. Quantidade de profissionais 

Não se aplica pois a TERCON não é instituição financeira aprovada pelo Banco Central. 

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

Não se aplica. 

c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade 

Não se aplica. 

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, 

incluindo: 

a. Quantidade de profissionais = 03 (três) 

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

Tcnçofi' 
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Atuando na busca de investidores para os Fundos sob nossa Gestão, em Institutos de Previdência, Family-

Offices, Assets e pessoas físicas. 

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

Todos os colaborados que atuam nas Áreas de Distribuição da Tercon e das demais áreas que tenham contato 

com clientes recebem o treinamento referente aos procedimentos descritos na Política de Suitability quando 

ingressam na empresa e depois, anualmente, recebem novo treinamento ou a qualquer momento quando 

houver alteração movida por alteração legal ou institucional. Trata-se de um treinamento mandatório para 

estes Colaboradores. 

d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na 

distribuição 

Computadores, programas e aplicativos para desenvolvimento de apresentações, relatórios e materiais de 

marketing. 

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

Rotinas e procedimentos: KYC, Suitability, PLDFT, preparação de materiais de divulgação das informações de 

acordo com a Política de Divulgação de Informações. 

Atuando na busca de investidores para os Fundos sob nossa Gestão, em Institutos de Previdência, Family-Offices, 

Assets e pessoas físicas. 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

Nada a informar. 

24 
TCRConr 
OSSCT 



Formulário de Referência - Pessoa Jurídica - IN 558 

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 

Praticamos como remuneração a taxa de gestão que varia entre 0,15% a.a. e 0,5% a.a do PL de cada Fundo. 

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses 

anteriores à 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% 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

A Tercon hoje se encontra em 7 (sete) salas de 36m^ cada uma. 

10. Regras, procedimentos e controles internos 

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços 

Todos os agentes do fundo são contratados pelo administrador fiduciário. 

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

Os custos de transação com valores mobiliários são monitorados pela área de Compllance, a qual verifica: 

• Para as operações transacionadas em corretoras e que haja corretagem, o processo de escolha e 

negociação das taxas de corretagem. 

Tcncofí 
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• Para as operações transacionadas em corretoras e que não haja corretagem, o diferencial da taxa com 

parâmetros de mercado; 

• Para as operações com garantia, os custos de constituição da garantia vis-à-vis o retorno da operação; e 

• Para a aplicação do caixa dos fundos, os custos de transação de transferência dos recursos para o fundo 

caixa. 

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

viagens etc. 

Os colaboradores e a própria Tercon não podem aceitar a prática de Soft Dollar. 

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

0 Plano de Contingência consiste na: 

• Determinação dos ativos e aplicativos vitais e o plano de contingência para os casos de perda, roubo. 

furto, incêndio, entre outros, que possam restringir o uso desses equipamentos vitais, dificultando o 

cumprimento dos deveres da empresa perante seus clientes e 

• É parte integrante do Plano de Contingência o Plano de Continuidade de Negócios. 

0 Plano de Continuidade de Negócios é constituído pelos seguintes planos: 

• Plano de Administração de Crises (PAC): define as responsabilidades de cada membro da equipe envolvida 

com o acionamento da contingência antes, durante e depois da ocorrência do incidente. Além disso, define os 

procedimentos a serem executados pela mesma equipe no período de retorno à normalidade; 

• Plano de Recuperação de Desastres (PRD): define os procedimentos para contingenciamento dos ativos 

que suportam cada processo de negócio, objetivando reduzir o tempo de indisponibilidade e, consequentemente. 

os impactos potenciais ao negócio; e 

• Plano de Continuidade Operacional (PCO): define o plano de recuperação e restauração das 

funcionalidades dos ativos afetados que suportam os processos de negócio, a fim de restabelecer o ambiente e as 

condições originais de operação, no menor tempo possível. ^ ò.f^-y^ 
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10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de 

valores mobiliários 

A política de gestão de liquidez segue todas as recomendações da ANBIMA quanto a este assunto, a saber: 

1) Princípios 

• Abrangência: este manual abrange todos os fundos e carteiras de investimentos abertos sob responsabilidade 

daTERCON. 

• Melhores Práticas: o processo e a metodologia deste manual devem seguir as melhores práticas de mercado. 

• Comprometimento: os colaboradores da TERCON, independente de sua função exercida, devem estar 

comprometidos em seguir as políticas, práticas e controles internos necessários ao cumprimento dessa 

política. 

• Equidade: todos os fundos e carteiras devem seguir a mesma metodologia, processos e controles quanto ao 

gerenciamento de riscos, assegurando tratamento equitativo aos cotistas independente do fundo ou carteira 

que eles possuam com a TERCON. 

• Consistência: as informações e preços a serem utilizados no processo de gestão de risco de liquidez devem ser 

obtidos de fontes externas independentes e seguir o pnncípio da Equidade. Quando da impossibilidade dos 

dados serem obtidos de fontes externas independentes, a metodologia e premissas de formação do preço 

devem ser únicas para todos os fundos e carteiras. Os dados privados devem seguir metodologia devidamente 

documentada para a captura dos mesmos e deve ser passível de verificação por terceiros. 

• Compíiance: este manual deve estar em conformidade com as diretrizes da ANBIMA, bem como as 

metodologias e procedimentos adotados devem ser passíveis de verificação pela área de Supervisão da 

ANBIMA. 

• Freqüência: o gerenciamento de risco de liquidez deve ser realizado no mínimo semanalmente. 

• Transparência: tanto este manual quanto visitas para conhecer os procedimentos da TERCON estão 

disponíveis a todos os clientes. 

• Formalismo: o processo aqui descrito deve ser seguido pela área de gestão de risco e todos os documentos 

referentes às suas decisões devem ser guardados. 

2) Métricas de Liquidez 

Mensuramos a liquidez individual dos ativos para determinar a liquidez do fundo. 

Quanto ao passivo, calculamos: grau de dispersão do passivo, resgates em condições ordinárias, teste de stress de 

liquidez 
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Além disso, estabelecemos a regras para controle do caixa do fundo. 

3) Desequadramento e Gerenciamento de Efeitos adversos 

Estabelecemos os parâmetros e processos para reenquadramento dos fundos nas situações supracitadas 

4) Processo de gestão de risco de liquidez 

• Definimos freqüência de revisão da política e do comitê responsável pela revisão do Manual de Gestão 

de Liquidez. Além disso, definimos os procedimentos semanais, o procedimento para guarda da 

documentação e as responsabilidades do administrador fiduciário. 

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas 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 

POLÍTICA DE SUITABILITY: 

A política de suitability determina que é necessário estabelecer o perfil de risco do cliente antes de oferecer 

qualquer produto a este. 

Para o cumprimento dessa política é necessário: 

Tendo como base objetivos de investimentos, situação financeira e conhecimento em matéria de investimentos, 

determinar o perfil de risco do cliente aplicando um questionário padrão da TERCON 

Classificar os produtos com base (i) nos riscos associados ao produto e seus ativos subjacentes, (ii) no perfil dos 

emissores e prestadores de serviços associados ao produto, (iii) na existência de garantias, e (iv) nos prazos de 

carência. Além disso, para os produtos considerados complexos, a área de compíiance deve ser consultada antes 

que estes sejam oferecidos aos clientes 

Monitoramento e controles: a área de Compllance é obrigada a monitorar a execução desse processo e preparar 

o relatório anual para a ANBIMA e o laudo semestral contendo avaliação do cumprimento das regras e as 

recomendações para sanar as deficiências, com cronograma estabelecido. ^ 
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POLÍTICA DE PLDFT: 

O processo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo compreende as seguintes macro 

fases: 

• Conheça seu Cliente (KYC - Know Your Customer); 

• Monitoramento das transações e do comportamento do cliente e dos emissores dos ativos dos fundos 

sob gestão e/ou administração da TERCON; e 

• Análise e comunicação as autoridades nos casos suspeitos de lavagem de dinheiro e de financiamento do 

terrorismo. 

Para a execução dos processos de KYC é mandatória a consulta das listas restritivas e execução dos procedimentos 

nos da política de PLDFT. Para os clientes identificados como de alta sensibilidade (Pessoas com Monitoramento 

Especial - PME) é necessário classifica-las e seguir os procedimentos descritos na política de PLDFT. 

NORMAS DE CONDUTA, CADASTRO E DE TROCA DE INFORMAÇÕES COM O ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: 

Nos termos do Código de Ética da TERCON, todo benefício alcançado em nome do fundo deve ser transferido a 

este. Além disso, todo o relacionamento com o cliente deve ser transparente, devendo todo e qualquer 

colaborador da TERCON: 

Notificar o cliente caso este esteja conflito; 

Não aceitar aplicações financeiras feitas por meio de cheque, depósito em conta que não seja do fundo e/ou 

dinheiro; 

Notificar o cliente se a TERCON está ganhando alguma comissão para atuar como distribuidor do fundo sob sua 

gestão. 

Com relação ao cadastro e à troca de informações com o administrador fiduciário, devemos seguir as obrigações 

definidas em contrato. 

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados 

os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução 

ww/w.terconbr.com.br ^ 
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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 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não consta contra a empresa nenhum processo judicial, administrativo ou arbitrai. 

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o 

diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que 

afetem sua reputação pnafissional, indicando: 

a. Principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não consta contra o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários nenhum 

processo judicial, administrativo ou arbitrai. 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 

Não há contingência relevante. 

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos 

últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, 

indicando: 

a. Principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não consta contra a empresa nenhuma condenação judicial, administrativa ou arbitrai. 

'A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 

mobiliários, caso exerça outras atividades. ^ 
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11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos 

últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração 

de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação 

profissional, indicando: 

a. Principais latos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não consta contra o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários nenhuma 

condenação judicial, administrativa ou arbitrai. 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: 

a. Não há acusações contra si decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, 

nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, 

Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP ou da Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar- PREVIC, Incluindo que não está inabilitado ou suspenso para 

o exercício de cargo em Instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos 

citados órgãos 

b. Não há condenações porcrime 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 

c. Não há Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e 

administrativa 

d. Não está Incluso em cadastro de serviços de proteção ao crédito 

e. Não está incluso em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 

organizado 

f. Não há títulos contra si levados a protesto ^ 
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