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ANEXO 14-II 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

 

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2020) 

 

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

1.1. O Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, Daniel Lins Mourão, 

e o Diretor Responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos, controles 

internos e desta Instrução CVM nº 592, Sr. Marcus dos Santos de Paulo, declaram, por meio desta, que: 

a. reviram o formulário de referência objeto do Anexo 14-II à Instrução CVM nº 592; e 

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. 

 

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2021 

 

_______________________________ 

DANIEL LINS MOURÃO  

_________________________________ 

MARCUS DOS SANTOS DE PAULO 
 

2. Histórico da empresa 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 

A Sociedade foi constituída em junho de 2017 como uma empresa de projetos e consultoria estratégica 

financeira. Deste modo, o objetivo da Sociedade consiste na criação de projetos inovadores, com 

soluções operacionais e financeiras criativas, em sua maior parte conceitos-piloto que sejam escaláveis 

e replicáveis. Para tanto, buscamos oportunidades singulares com alto potencial de retorno, 

modelando-os com instrumentos financeiros seguros e com o uso eficiente do capital. 

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 

Não há. 

b. escopo das atividades 

O escopo de atividades da Sociedade foi alterado para compreender a atividade de gestão 

profissional de recursos de terceiros, além da consultoria de valores mobiliários já 

desempenhada, para a qual a Sociedade encontra-se habilitada junto à CVM desde agosto 

de 2017. 

c. recursos humanos e computacionais 

Desligamento do sócio Francisco Barreto de Araújo;   

Desligamento do sócio Luciano Guilherme Barbosa Prado. 

No que se refere às alterações relevantes nos recursos computacionais nos últimos 5 (cinco) 

anos, destacamos que hoje a Sociedade conta com a seguintes infraestruturas tecnológica: 
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- 05 (cinco) microcomputadores. 

-  01 (um) servidor de arquivos. 

- 02 (duas) impressoras: impressoras coloridas a jato de tinta   

-  Acesso de alta velocidade à Internet: VIVO Empresas 

d. regras, procedimentos e controles internos 

 Os manuais e políticas adotados pela Sociedade são os seguintes: Código de Ética e 

Conduta, Manual de Compliance, Política de Gestão de Riscos, Política de Prevenção à 

Lavagem de Dinheiro, Política de Seleção, Contratação e Monitoramento de Prestadores de 

Serviço, Política Formal de Decisão de Investimentos e de Seleção e Alocação de Ativos, 

Política de Voto, Plano de Continuidade de Negócios, Política de Cadastro e Suitability e 

Política de Investimentos Próprios. 

3. Recursos humanos1  

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

a. número de sócios 

4 (quatro) sócios. 

b. número de empregados 

0 (zero) empregados. 

c. número de terceirizados 

0 (zero) terceirizados. 

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores 

mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa 

Daniel Lins Mourão (inscrito no CPF sob no nº: 510.831.322-53) 

4. Auditores 

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: 

a. nome empresarial 

Não há auditores independentes contratados. 

b. data de contratação dos serviços 

Não há auditores independentes contratados.  

c. descrição dos serviços contratados 

Não há auditores independentes contratados. 

5. Resiliência financeira 

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de 

consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com 

tal atividade.  

Não. 

6. Escopo das atividades 

 
1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na consultoria de valores mobiliários, caso exerça outras 

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

a. tipos e características dos serviços prestados  

Consultoria de Títulos e Valores Mobiliários. 

b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria 

Ativos de renda fixa. 

c. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados 

Com relação ao processo de “Conheça o seu Cliente”, a Sociedade orienta seus colaboradores em 

relação à necessidade de obter informações suficientes sobre os clientes para assegurar a sua 

idoneidade. Caso haja qualquer dúvida ou suspeita com relação à veracidade das informações 

prestadas ou idoneidade do cliente não sanada após a solicitação de esclarecimentos adicionais, a 

Sociedade deverá abster-se de seguir com a operação.  

 

As informações coletadas para fins de conhecimento do cliente serão documentadas adequadamente, 

permitindo o seu exame e a revisão, além de permitir a identificação da natureza do relacionamento do 

cliente com a Sociedade e seus colaboradores. Nesse sentido, o processo de coleta de informações é 

dividido nas seguintes etapas: 

 

I. Formulário Cadastral: é composto, no mínimo, pelas informações indicadas na ICVM 617. Compete 

ao responsável pelo cliente a disponibilização do Formulário Cadastral antes do início de seu 

relacionamento com o mesmo. 

 

Após o recebimento da documentação, o responsável pelo cliente a encaminhará à análise do 

departamento de Compliance, Risco e PLD para que seja analisada sob a ótica da Política de PLD. 

 

II. Questionário de Suitability: este questionário tem por objetivo verificar a adequação do 

produto/operação ao Perfil do cliente, levando em consideração sua situação financeira, sua 

experiência em matéria de investimentos e o objetivo/prazo do investimento. 

 

III. Classificação do Perfil do Cliente: a classificação do Perfil do Cliente se pautará nas respostas 

obtidas através do Questionário de Suitability e da Ficha Cadastral, as quais serão analisadas de forma 

qualitativa. 

 

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

consultoria de valores mobiliários, destacando: 
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a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades: 

A Sociedade tem por objetivo os seguintes serviços (i) gestão profissional de recursos de 

terceiros (ii) consultoria de valores mobiliários e (iii) consultoria empresarial nas áreas de 

gestão administrativa, financeira, comercial e logística.  

 

Tais atividades são realizadas por áreas distintas, segregadas fisicamente. A Sociedade 

mantém uma área de Compliance, conforme preceitua a regulação vigente, encarregada de 

identificar, mitigar ou, se possível, eliminar potenciais conflitos de interesses.  

 

Conforme verifica-se, tais atividades são executadas da forma mais independente possível e 

havendo qualquer situação com potencial conflito de interesse será outorgada ampla 

transparência aos clientes, podendo, inclusive, a Sociedade deixar de ser remunerada por um 

dos serviços prestados ao cliente.  

 

Ademais, além da segregação física e de recursos humanos, ressalte-se que o potencial 

conflito de interesse existente entre a atividade de gestão profissional de recursos de 

terceiros e consultoria de valores mobiliários será aquele decorrente da possibilidade de 

recomendação de investimentos conflitantes com as operações praticadas para as carteiras 

administradas com poder discricionário de tomada de decisão. Nesta hipótese será 

outorgada ampla transparência ao investidor, conforme acima informado, a fim de mitigar tal 

conflito, sendo a recomendação devidamente fundamentada com argumentos técnicos. 

 

Portanto, caso haja conflito de interesse ainda que em potencial, a Sociedade deixará de ser 

remunerada por um dos serviços prestados, informando ao cliente claramente a existência 

do potencial conflito e solicitando autorização para compartilhamento das informações do 

projeto entre as áreas da Sociedade envolvidas, a fim de otimizar a prestação do serviço. 

 

No que se refere às atividades relacionadas à consultoria empresarial nas áreas de gestão 

administrativa, financeira, comercial e logística, destaca que são atividades desempenhadas 

fora do âmbito do mercado de capitais, pelo que não há que falar em potencial conflito. 

b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, 

coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses 

existentes entre tais atividades. 

Não há sociedades controladoras, controladas, coligadas ou sob controle comum. 

6.3.  Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações: 

a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não 

qualificados, conforme regulamentação específica) 

01 Investidor Profissional 

b. número de clientes, dividido por: 
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i. pessoas naturais: 0 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 0 

iii. instituições financeiras: 0 

iv. entidades abertas de previdência complementar: 0 

v. entidades fechadas de previdência complementar: 0 

vi.  regimes próprios de previdência social: 0 

vii.  Seguradoras: 0 

viii.  sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0 

ix.  clubes de investimento: 0 

x. fundos de investimento: 01 

xi. investidores não residentes: 0 

xii. outros (especificar): 0 

6.4. 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 

Controladores Diretos: 

Daniel Lins Mourão (CPF: 510.831.322-53)  

Sergio Eduardo Weguelin Vieira (CPF: 483.591.067-20) 

Marcio Calvão Moura (CPF: 261.289.937-53) 

Marcus dos Santos de Paulo (CPF: 088.196.157-46) 

Controladores Indiretos: 

Não há controladores indiretos 

b. controladas e coligadas 

Não há. 

c. participações da empresa em sociedades do grupo 

Não há.  

d. participações de sociedades do grupo na empresa 

Não há.  

e. sociedades sob controle comum 

Não há. 

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. 

N/A. A Sociedade não se insere em nenhum grupo econômico. 

8. Estrutura operacional e administrativa 

8.1.  Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou 

estatuto social e regimento interno, identificando: 
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a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico 

Diretoria Administrativa: i) representação da Sociedade em juízo e fora dele, ativa ou 

passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, 

estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades 

paraestatais; (ii) a administração, orientação e direção dos negócios sociais; e (iii) a 

assinatura de quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da 

Sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas, cambiais, cheques, ordens de pagamento 

e outros.  

 

Departamento de Consultoria e Suitability: análise do perfil do cliente e elaboração de 

relatórios e análise de recomendação sobre investimentos em títulos e valores mobiliários 

disponíveis no mercado financeiro e de capitais. 

 

Departamento de Risco, Compliance e PLD: adoção, avaliação e monitoramento dos 

controles internos e das normas relativas ao combate e prevenção à lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo, assim como análise de eventuais descumprimentos 

identificados. Formalização da metodologia de monitoramento dos riscos das carteiras sob 

gestão da Sociedade, bem como dos riscos operacionais relacionados às suas atividades.  

 

Departamento de Gestão: responsável pela tomada de decisão de investimento pelas 

carteiras sob gestão da Sociedade. 

 

Não há comitês internos em virtude do porte da instituição e complexidade dos produtos 

que se pretende gerir. 

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões 

e a forma como são registradas suas decisões 

A Sociedade entende que, devido ao seu porte, não há a necessidade de instaurar comitês 

internos. 

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

DANIEL LINS MOURÃO: responsabilidade pelas atividades de Consultoria de Valores 

Mobiliários e Suitability. 

MARCUS DOS SANTOS DE PAULO: responsabilidade pela atividade de gestão de risco, na 

qualidade de DIRETOR DE RISCO, e responsabilidade pelas atividades atinentes à adoção, 

manutenção e cumprimento dos controles internos e das normas de combate e prevenção 

à lavagem de dinheiro, na qualidade, respectivamente, de DIRETOR DE COMPLIANCE E PLD. 

SERGIO EDUARDO WEGUELIN VIEIRA: responsabilidade pela atividade de gestão de 

carteiras de títulos e valores mobiliários, na qualidade de DIRETOR DE GESTÃO. 

../../../../../../../../../Library/Containers/AppData/Local/Packages/SDM/Normas/Exclusivo%20ASC/COMUNICAÇÃO%20INTERNA/Arquivos/Modelos%20de%20Arquivos%20CVM/documentos%20oficiais/www.cvm.gov.br


 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031 

www.cvm.gov.br 
 
INSTRUÇÃO CVM No 592 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

  

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

compatível com as informações apresentadas no item 8.1. 

A Sociedade entende não haver necessidade de inclusão de organograma da estrutura administrativa. 

8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos III e IV do art. 4º, indicar, 

em forma de tabela: 

a. Nome: Daniel Lins Mourão 

b. Idade: 42 anos 

c. Profissão: Administrador de empresas 

d. CPF: 510.831.322-53 

e. Cargo ocupado: Diretor de Consultoria e Suitability 

f. Data da posse: 18/08/2017 

g. Prazo do mandato: indeterminado 

h. Outros cargos ou funções exercidos na empresa: Diretor Administrador 

Nome: Marcus dos Santos de Paulo 

Idade: 41 anos 

Profissão: Administrador 

CPF: 088.196.157-46 

Cargo ocupado: Diretor de Risco, Compliance e PLD 

Data da posse: 01/03/2019 

Prazo do mandato: indeterminado 

Outros cargos ou funções exercidas na empresa: Diretor Administrador 

8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; Administração, ênfase em finanças | IBMEC-RJ | Conclusão, 

Dez/2003 

ii. aprovação em exame de certificação profissional: 

CGA – Certificação de gestores da ANBIMA (inativo) 

CNPI – Certificado nacional do profissional de investimentos da APIMEC (inativo) 

CPA-20 – Certificação profissional ANBIMA (inativo)  

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

• nome da empresa: Maker Investimentos Criativos Ltda. 

• cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor de Consultoria e Suitability, 

responsável pela coordenação das atividades de consultoria de valores 

mobiliários e procedimentos inerentes à verificação do perfil de suitability do 

investidor. 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: gestão de 

recursos de terceiros e consultoria de valores mobiliários. 

• datas de entrada e saída do cargo: 09/06/2017 ao presente. 
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• nome da empresa: Trunffo Corretora de Seguros 

• cargo e funções inerentes ao cargo: Sócio 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Captação de 

clientes e relacionamento com seguradoras. 

• datas de entrada e saída do cargo: 2009 até o momento. 

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e 

controles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; Administração de Empresas pelo Ibmec-RJ 

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional): Não há. 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

• nome da empresa: Maker Investimentos Criativos Ltda. 

• cargo e funções inerentes ao cargo: Diretor de Compliance, Risco e PLD: responsável pela 

verificação do cumprimento dos procedimentos internos e regulação, bem como 

pelas atividades de gestão de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro. 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: gestão de recursos 

de terceiros e consultoria de valores mobiliários. 

• datas de entrada e saída do cargo: 01/04/2019 ao presente. 

• nome da empresa:  Sulnorte Serviços Marítimos 

• cargo e funções inerentes ao cargo: Gerente de Operações 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Serviços 

Marítimos 

• datas de entrada e saída do cargo: 2009 a 2018 

8.6. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores 

mobiliários, incluindo: 

a. quantidade de profissionais: 01. 

b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM: 100% 

c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: Análise de títulos e valores 

mobiliários disponíveis e elaboração de relatórios de aconselhamento de acordo com as 

necessidades específicas dos clientes, possibilitando uma solução adequada a cada perfil de 

investidor. 

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

relatórios de análise de títulos e valores mobiliários disponíveis para negociação no 

âmbito do mercado financeiro e de capitais, visando atender às necessidades de liquidez, 

prazo e retorno apresentadas pelos clientes, considerando sempre o perfil do investidor e 

sua aptidão para a tomada de risco. 

Ademais, o departamento conta ainda com relatórios produzidos por terceiros. 
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8.7. 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: 02 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: As rotinas adotadas pela 

área estão respaldadas no Manual de Compliance adotado pela Sociedade, competindo ao 

Diretor de Compliance e PLD apresentar os manuais e políticas internas aos colaboradores; 

adequar as diretrizes internas às normas e instruções do órgão regulador; monitorar o 

cumprimento da política de segurança da informação; implementar e garantir a 

manutenção anual do plano de treinamento dos colaboradores; orientar os colaboradores 

na forma de comunicação com os investidores; conduzir eventuais casos de 

descumprimento das normas internas, nos termos da política de enforcement. 

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

Para controle e registro do resultado das rotinas de fiscalização e monitoramento mantidas pelo 

departamento de Compliance, a Sociedade utiliza-se de planilha elaborada internamente, tendo como 

base todas as rotinas e procedimentos indicados no Manual de Compliance, bem como nas demais 

políticas internas. Além disso, identificada situação com potencial conflito de interesse, o Diretor de 

Compliance deverá ser devidamente cientificado para que sejam adotadas as providências cabíveis para 

fins de comunicação ao cliente, se for o caso, e orientação da equipe sobre as diligências necessárias à 

mitigação do conflito. Ademais, para fins de diligência interna, caso seja verificada a inobservância aos 

padrões e normas de conduta estabelecidos nas políticas internas por qualquer colaborador, o Diretor 

de Compliance será imediatamente comunicado, competindo-lhe a avaliação da situação e a aplicação 

das medidas de enforcement, conforme o caso. 

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

Diretor de Compliance, Risco e PLD dedica-se exclusivamente às atividades de Compliance, 

Risco e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, possuindo total independência para a tomada de 

decisão neste setor. 

8.8.  Outras informações que a empresa julgue relevantes: Não há. 

9. Remuneração da empresa 

9.1. Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais 

formas de remuneração que pratica. Taxas com bases fixas. 

Atividade de Consultoria de Valores Mobiliários: 

Remuneração fixa mensal ou 15% a 30% do “asset under consulting”. 

Os percentuais acima informados são anuais e serão pagos conforme periodicidade acordada com o 

cliente. 

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% 
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b. taxas de performance: não há. 

c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, 

tais como  rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas 

de seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no 

parágrafo único do art. 17: Não há.  

d. honorários por hora: não há. 

e. outras formas de remuneração: não há. 

9.3. No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, 

vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento: Não há. 

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes: Não há. 

10. Regras, procedimentos e controles internos 

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

cursos, viagens etc.:  

É estritamente proibido o recebimento ou o oferecimento de entretenimento, presentes ou benefícios 

de qualquer valor a/de funcionários públicos, pessoas ou organizações, particulares ou públicas, 

excetuando-se os casos de pessoas ou entidades que possuam relacionamento comercial com a 

Sociedade e desde que em valor de até R$ 200,00 (duzentos reais). 

 

Brindes promocionais são permitidos desde que contenham a identificação do fornecedor ou cliente. 

Em caso de dúvida, o colaborador deve aconselhar-se com o Compliance. 

 

10.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser 

encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução: 

https://www.makerinvest.com.br/consultoria-valores-imobiliarios 

11. Contingências 

11.1. Descrever os processos judiciais, procedimentos 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 há. 

b. valores, bens ou direitos envolvidos: Não há. 

11.2. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam 

sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e 

que afetem sua reputação profissional, indicando: 

a. principais fatos: Não há. 

b. valores, bens ou direitos envolvidos: Não há. 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores: Não há. 

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: 
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a. principais fatos: Não há. 

b. valores, bens ou direitos envolvidos: Não há. 

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 consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus 

negócios ou sua reputação profissional, indicando: 

a. principais fatos: Não há. 

b. valores, bens ou direitos envolvidos: Não há. 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, 

informando sobre: 

O Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, Sr. Daniel Lins Mourão, 

informa, para fins do item 12 do Formulário de Referência constante do Anexo 14-II à Instrução CVM nº 

592, de 17 de novembro de 2017, que: 

 

a) não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos ou punições, 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 sofreu condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, 

“lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem 

econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro 

nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por 

decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação; 

 

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

administrativa; e 

 

d) não está incluso em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 

organizado. 

 

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2021 

 

 

Daniel Lins Mourão 
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