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ANEXO 1sil

Conteudo do Formuldrio de Referdncia - Pessoa Jurldica

ADMINISTRADORES DE

CARTEIRAS DE VALORES MOBILNRIOS

1. ldentificagEo das pessoas responsdveis pelo contefido do formuldrio

1.1. Declarag6es dos diretores respons6veis pela administrag6o de carteiras de valores

mobiliSrios e pela implementagSo e cumprimento de regras, procedimentos e controles
internos e desta lnstrugSo, atestando que:

a. reviram o formulSrio de refer6ncia

b. o conjunto de informagdes nele contido 6 um retrato verdadeiro, preciso e completo
da estrutura, dos neg6cios, das politicas e das prdticas adotadas pela empresa

Nome do Respons6vel pelo contefdo do FormulSrio de Refer6ncia: Fabiano Gutierres

Custodio

Cargo: Diretor Responsdvel pela AdministragSo de Recursos de Valores Mobilidrios

Nome do Respons6vel pelo conte0do do FormulSrio de Refer6ncia: Marcelo Aratiio Ferreira

Andrade

Cargo: Diretor Respons6vel pela implementagSo e cumprimento de regras, procedimentos e

controles internos e da lnstrugSo CVM no 558 ("Diretor Responsdvel pela GestSo de Risco,

Compliance e PLD")

Por meio desta, o Diretor Respons6vel pela AdministragSo de Recursos de Valores Mobili6rios

e o Diretor Responsdvel pela GestSo de Risco, Compliance e PLD atestam, para todos os fins

de direito, que leram e confirmam a veracidade das informagdes aqui presentes.
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Fabiano Gutierres Cust6dio

Diretor Responsdvel pela Admi de Recursos de Valores Mobili6rios

Marcelo Ara(jo Ferreira Andrade

Diretor Respons6vel pela GestSo de Risco, Compliance e PLD



2. Hist6rico da empresa{

2.1. Breve historico sobre a constituigSo da empresa

A Miles Gestora de Recursos Ltda. ("Gestora") foi constitufda em 2910812019, se tornando o
resultado da uniSo de profissionais renomados e com longa trajet6ria no mercado financeiro e

de capitais, que defendem os mesmos ideais e objetivos em termos de gestSo, 6tica e

desenvolvimento profissional na busca do melhor retorno possivel, e, por conseguinte, da

satisfagSo de seu cliente.

2.2. Descrever as mudangas relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos 0ltimos
5 (cinco) anos, incluindo:

a. os principais eventos societdrios, tais como incorporag6es, fus6es, cis6es,
alienag6es e aquisig6es de controle societdrio

Desde a constituigSo, n6o ocorreram mudanqas na Gestora

b. escopo das atividades

Desde a constituigEo, n6o ocorreram mudangas na Gestora

c. recursos humanos e computacionais

Desde a constituigSo, n5o ocorreram mudangas na Gestora.

d. regras, politicas, procedimentos e controles internos

Desde a constituigSo, ndo ocorreram mudangas na Gestora.

3. Recursos humanos2

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informag6es:

a. n0mero de s6cios

4

b. n0mero de empregados

3

1 A empresa deve informar apenas dados relativos ir 6rea envolvida na administragdo de carteiras de valores mobiliSrios, caso

exerga outras atividades.
2 A empresa deve informar apenas dados relativos d 6rea envolvida na administragdo de carteiras de valores mobili6rios, caso

exerga outras atividades.



c. n[mero de terceirizados

0

d. lista das pessoas naturais que sdo registradas na CVM como administradores de

carteiras de valores mobili6rios e que atuem exclusivamente como prepostos,

empregados ou s6cios da empresa

Fabiano Gutierres Cust6dio - CPF/ME: 220.709.7A8-09; e

lbrahim Hajjar - CPF/ME: 301.752.788-30

4. Auditores

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

A Gestora ndo possui auditoria independente, uma vez que n6o 6 uma instituigSo financeira.

No momento, a Miles tamb6m n5o realiza a gestdo de nenhum fundo de investimento, e, por

tal motivo, tamb6m ndo hd auditoria em eventuais fundos de investimento.

a. nome empresarial

N/A

b. data de contratagSo dos servigos

N/A

c. descrigSo dos servigos contratados

N/A

5. ResiliGncia financeira

5.1. Com base nas demonstrag6es financeiras, ateste:

a. se a receita em decorr6ncia de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a 6

suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de

administragSo de carteira de valores mobiliSrios

N/A. A Gestora encontra-se em fase pr6-operacional e por isso n6o possui os dados

pertinentes para preenchimento deste item.

b. se o patrim6nio liquido da empresa representa mais do que 0,02yo dos recursos

financeiros sob administraqSo de que trata o item 6.3.c e mais do que R$ 300.000,00

(trezentos mil reais)
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NiA. A Gestora encontra-se em fase pr6-operacional e por isso ndo possui os dados
pertinentes para preenchimento deste item.

5.2. Demonstrag6es financeiras e relat6rio de que trata o $ 5o do art. 1o desta lnstrugSo3

N/A. N5o aplicado d categoria de Gestor de Recursos.

6. Escopo das atividades

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

m[nimo:

a. tipos e caracter[sticas dos servigos prestados (gestSo discriciondria, planejamento
patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

A Gestora 6 composta por profissionais com trajet6ria e hist6rico de sucesso no mercado

financeiro e de capitais. A cultura da Gestora 6 predominantemente empreendedora, onde
estrat6gias customiz6veis serdo desenvolvidas para adimplir com os objetivos almejados.

Nesse sentido, a gestSo da Gestora serd discricion6ria.

tipos e caracteristicas dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento,

fundos de investimento em participag6o, fundos de investimento imobiliSrio, fundos de

investimento em direitos credit6rios, fundos de indice, clubes de investimento, carteiras

administradas, etc.)

b.

Quando a Gestora efetivamente vier a se tornar operacional, a Gestora pretende iniciar suas

atividades com a gestSo de carteiras de fundos de investimento, constituidos nos termos da

lnstrugSo CVM 555, com estrat6gias /ong biased e long only, principalmente fundos de

investimento em ag6es, fundos de investimento multimercado e fundos de investimento em cotas

de tais fundos.

No momento, a Gestora ndo exerce a gestio de nenhum fundo de investimento ou cafteira

administrada. A Gestora pretende iniciar suas atividades com a gestSo de fundos pautada por

valores de disciplina, processo, transpar6ncia, e criagio de valor, tendo um rigoroso

monitoramento de suas atividades, conforme depreende da leitura dos documentos legais

expostos no site da Gestora.

c. tipos de valores mobili6rios objeto de administragSo e gestSo

Os valores mobili6rios objetos da gestSo da Gestora serSo as cotas de outros fundos de

investimentos e ag6es de companhias, abertas ou fechadas, derivativos e Tftulos P0blicos.

i A apresentaqdo destas demonstraqdes financeiras e deste relat6rio € obrigat6ria apenas para o administrador registrado na

categoria administrador fiducidrio de acordo com o inciso II do $ 2'do art. 1".



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

A Gestora n5o ir6 realizar a distribuigSo das cotas de seus pr6prios fundos de investimento.

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que n6o sejam

de administraESo de carteiras de valores mobiliSrios, destacando:

A Gestora exercer5 apenas a atividade de administragSo de carteiras e de valores mobiliSrios e

fundos de investimentos, n6o havendo, portanto, potenciais conflitos de interesses.

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

N5o existem potenciais conflitos de interesses existentes entre as atividades exercidas pela

Gestora.

informagdes 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.

b.

A Gestora encontra-se sob controle comum com a Miles Capital Ltda., inscrita no CNPJ/ME

sob o no 23.303.230/0001-25. A Gestora e a Miles Capital Ltda. apresentam estrat6gias de

investimentos e p0blico-alvo diversos e complementares, de forma que sua relagdo 6
mutualista e de aproveitamento 6timo da estrutura de recursos humanos e computacionais.

Vale notar que os Diretores respons6veis pela GestSo e pelo Risco e Compliance sdo os

mesmos na Gestora e na Miles Capital Lida, sem que isso represente qualquer prejuizo para

os clientes da Gestora.

A Gestora entende como fator primordial durante a execugSo de suas atividades resguardar o

dever de fid0cia para com os seus clientes pelo que caso seja identificado quaisquer potenciais

conflitos de interesses entre a Miles Gestora de Recursos Ltda. e a Miles Capital ou qualquer

outra Gestora de Recursos que seus Colaboradores detenham participagSo societdria, caberd

ao Comit6 de Compliance analisar o potencial conflito e definir as medidas de salvaguarda

necessSrias, inclusive o impedimento de prossecugao da operagdo. Nenhum tipo de vantagem
poderd ser concedida de forma a induzir a Gestora a investir em Gestoras de Recursos is
quais seus Colaboradores possam ter qualquer tipo de relagSo

Assim, sempre em consideragSo aos padrSes 6ticos, ds melhores prdticas de mercado, bem

como a respeito aos seus clientes, concorrentes e ao mercado, desencorajarS qualquer tipo

de relagdo com outras Gestoras de Recursos que possam vir a causar quaisquer prejuizos aos

cotistas dos fundos sob sua gestSo.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundosa e carteiras administradas geridos pela

empresa, fornecendo as seguintes informag6es:

a Se for o caso, fornecer informagdes apenas dos investidores dos fundos feeders. e ndo do fundo master



a. n0mero de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a

investidores qualificados e ndo qualificados)

0

b. n(mero de investidores, dividido por:

I pessoas naturais

0

11 pessoas juridicas (n5o financeiras ou institucionais)

0

l1I i nstitu i g6es fi nanceiras

0

iv. entidades abertas de previdOncia complementar

0

entidades fechadas de previd6ncia complementar

0

vi. regimes pr6prios de previdEncia social

0

vii. seguradoras

0

viii. sociedades de capitalizagSo e de arrendamento mercantil

0

ix. clubes de investimento

0

x. fundos de investimento

0
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xi. investidores ndo residentes

0

xii. outros(especificar)

0

c. recursos financeiros sob administragSo (total e dividido entre fundos e carteiras
destinados a investidores qualificados e n6o qualificados)

R$o,oo

d. recursos financeiros sob administragSo aplicados em ativos financeiros no exterior

R$o,oo

e. recursos financeiros sob administraqSo de cada um dos 10 (dez) maiores clientes
(n6o 6 necess6rio identificar os nomes)

R$0,00

f. recursos financeiros sob administrag6o, dividido entre investidores:

I pessoas naturais

R$0,00

11 pessoas juridicas (n5o financeiras ou institucionais)

R$0,00

iii. instituig6esfinanceiras

R$o,oo

iv. entidades abertas de previdOncia complementar

R$o,oo

V. entidades fechadas de previd6ncia complementar

R$o,oo

vi. regimes pr6prios de previd6ncia social



R$o,oo

vii. seguradoras

R$o,oo

viii. sociedades de capitalizagSo e de arrendamento mercantil

R$0,00

ix. clubes de investimento

R$0,00

x. fundos de investimento

R$0,00

xl. investidores n6o residentes

R$o,oo

x11 outros (especificar)

R$o,oo

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

a. agoes

R$0,00

b. deb6ntures e outros titulos de renda fixa emitidos por pessoas juridicas n6o
financeiras

R$o,oo

c. tftulos de renda fixa emitidos por pessoas juridicas financeiras

R$o,oo

d. cotas de fundos de investimento em agdes

R$0,00

e. cotas de fundos de investimento em participaq6es

4e0



R$o,oo

f. cotas de fundos de investimento imobiliSrio

R$o,oo

g. cotas de fundos de investimento em direitos credit6rios

R$0,00

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa

R$0,00

cotas de outros fundos de investimento

R$o,oo

derivativos (valor de mercado)

R$0,00

k. outros valores mobili5rios

R$o,oo

titulos priblicos

R$0,00

m. outros ativos

R$0,00

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobili6rios nas

quais o administrador exerce atividades de administragSo fiducidria

N/A. Ndo aplicado A categoria de Gestor de Recursos.

6.6. Fornecer outras informag6es que a empresa julgue relevantes

A Gestora ndo possui outras informagdes relevantes a serem divulgadas.

7. Grupo econOmico

7.1. Descrever o grupo econ6mico em que se insere a empresa, indicando:

r(CI



a. controladores diretos e indiretos

Fabiano Gutierres Cust6dio - 95,50% da Miles Gestora de Recursos Ltda.

b. coniroladas e coligadas

A Gestora n5o det6m participag6es em outras Sociedades e nenhuma Sociedade det6m
participagdes da Gestora.

c. participag6es da empresa em sociedades do grupo

A Gestora n6o det6m participag6es em outras Sociedades.

d. participag6es de sociedades do grupo na empresa

Nenhuma Sociedade det6m participag6es da Gestora

e. sociedades sob controle mmum

A Gestora encontra-se inserida em um Grupo Econ6mico, estando sob controle comum d Miles

Capital Ltda., inscrita no CNPJiME sob o no 23.303.230/0001-25, uma vez que: (i) o s6cio direto

Fabiano Gutierres Cust6dio det6m 95,50% da Gestora, assim como 90,90% da Miles Capital

Ltda.; (ii) o s6cio direto Albert Vieira Munck det6m 1,50yo da Gestora, assim como 1 ,50% da

Miles Capital Ltda; (iii) o s6cio direto Marcelo Ara0jo Ferreira Andrade det6m1,50% da Gestora,

assim como 0,50% da Miles Capital Ltda; e (iv) o s6cio direto lbrahim Hajjar det6m 1,50% da

Gestora, assim como 1,50o/o da Miles Capital Ltda.

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econ6mico em que se insere a

empresa, desde que compat[vel com as informag6es apresentadas no item 7.1.
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8. Estrutura operacional e administrativa5

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato
ou estatuto social e regimento interno, identificando:

a. atribuig6es de cada 6195o, comitd e departamento t6cnico

A Gestora possui uma diretoria composta de 4 (quatro) diretores, sendo 1 diretor responsdvel
pela gestSo, 1 diretor respons5vel pelos controles internos, gestSo de risco e prevengSo d
lavagem de dinheiro, e os demais diretores sem designagSo especffica.

No momento, a Gestora possui Comit6 Executivo, Comit6 de lnvestimentos, Comit6 de Risco e
Comit6 de Compliance.

O Comit6 Executivo tem como responsabilidade tratar de temas de car6ter estrat6gico e

administrativo da gestora, bem como pela anSlise dos resultados da empresa e produtos e
avaliagSo de desempenho dos fundos e da equipe. A coordenagSo deste comitO 6 exercida pelo
ClO, Fabiano Custodio.

O Comite de lnvestimentos tem como tem como objetivo discutir as estrat6gias de investimento
(dentro dos pardmetros de risco e mandatos dos fundos), fundamentadas pela conciliagdo entre
os aspectos macroecon6micos e os aspectos t6cnicos dos mercados, definindo varidveis

5 A empresa deve infomar apenas dados relativos 21 6rea envolvida na administragdo de carleiras de valores mobiliSrios. caso
exerQa outras atividades.
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condicionantes e m6tricas para tomada de risco / posig6es. Porfim, realiza o monitoramento dos
casos e gerenciamento das posig6es.

O Comit6 de Risco 6 responsSvel pela definigSo de pol[ticas, controles e diretrizes a serem
seguidas pela Srea de GestSo de Risco, bem como pela aprovagSo de limites de risco, revisSo

dos controles estipulados, validagSo dos modelos e cendrios de riscos e andlise e/ou aprovagSo

de contrapartes.

O Comit6 de Compliance 6 respons6vel pela revisSo da ader6ncia ds normas de conduta e
6tica da Gestora, bem como pela an6lise e revisSo dos controles e planos de ag6o. E

respons6vel, ainda, pela an6lise de temas, iniciativas ou operag6es que possam representar
risco reputacional d Gestora, clientes ou funcion5rios, bem como pela andlise de quaisquer
potenciais de conflitos que a Gestora potencialmente esteja exposta.

b. em relagdo aos comit6s, sua composigSo, frequ6ncia com que sdo realizadas suas
reuni6es e a forma como s6o registradas suas decis6es

Comit6 Executivo

O referido Comit6 Executivo encontra-se compartilhado com a Miles Capital Ltda.

ComposigSo: E composto pelo Diretor Respons6vel pela AdministragSo de Carteiras de Valores
MobiliSrios (Fabiano Gutienes), Diretor ResponsSvel por Compliance, GestSo de Risco e

PrevengSo a Lavagem de Dinheiro (Marcelo Andrade) e os demais s6cios (lbrahim Hajjar e Albert
Munck).

Periodicidade: O comit6 se reOne mensalmente ou, extraordinariamente, sempre que algum dos
integrantes entenda como necessdrio e o convoque.

Forma de Registro das Decis6es: DecisSes tomadas elou apresentagOes realizadas s6o

formalizadas em ata na sequ6ncia atrav6s de e-mail encaminhado aos participantes.

Comit6 de lnvestimentos

ComposigSo: E composto por todos os membros do Comitd Executivo.

Periodicidade: O comit6 se refne semanalmente ou, extraordinariamente, sempre que o CIO
entenda como necessdrio e o convoque.

Forma de Registro das Decis6es: Decis6es tomadas e/ou apresentag6es realizadas s6o

formalizadas em ata na sequ6ncia atrav6s de e-mail encaminhado aos participantes.

Comit6 de Risco

*0



ComposigSo: E composto pelo Diretor Responsdvel pela Administragdo de Carteiras de Valores
MobiliSrios, o Sr. Albert Munck e o Diretor de Risco e Compliance.

Periodicidade: O comitO se re0ne trimestralmente, ou extraordinariamente, sempre que algum

dos integrantes entenda como necessSrio e o convoque.

Forma de Registro das Decis6es: Decis6es tomadas e/ou apresentag6es realizadas sdo

formalizadas em ata na sequ6ncia atrav6s de e-mail encaminhado aos participantes.

Comit6 de Compliance

ComposigSo: E composto pelo Diretor Responsdvel pela AdministragSo de Carteiras de Valores

MobiliSrios, o Sr. Albert Munck e o Diretor de Risco e Compliance.

Periodicidade: O comit6 se reune trimestralmente, ou extraordinariamente, sempre que algum

dos integrantes entenda como necessSrio e o mnvoque.

Forma de Registro das Decis6es: Decis6es tomadas e/ou apresentag6es realizadas sio
formalizadas em ata na sequOncia atrav6s de e-mailencaminhado aos participantes.

c. em relagSo aos membros da diretoria, suas atribuig6es e poderes individuais

Conforme estabelecido no Contrato Social, a pr6tica dos atos necess6rios ao funcionamento

regular da empresa deve ser sempre respaldada por 2 (dois) administradores conjuntamente.

As prdticas mais relevantes que tragam impacto para a Gestora devem ter voto afirmativo do

s6cio majorit6rio.

Ademais, quanto as atividades exercidas que no Ambito Regulat6rio da CVM, seguem as

atribuig6es e poderes individuais dos Diretores:

Diretores Atribuie6es

Fabiano Gutierres
Cust6dio

Diretor Responsdvel pela AdministragSo de Carteiras de Valores

MobiliSrios.

Marcelo Arafijo
Ferreira Andrade

Diretor Responsdvel pela GestSo de Riscos, pelo Compliance,
pela PrevengSo d Lavagem de Dinheiro.

g.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa,

desde que compativel com as informagSes apresentadas no item 8.1.

A Gestora acredita que que n5o hd necessidade de inserir organograma'

8.3. Em relagSo a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos

membros de comit6s da empresa relevantes para a atividade de administragSo de carteiras de

valores mobiliSrios, indicar, em forma de tabela:

0
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Nome Fabiano
Gutierres
Cust6dio

38,

! Marcelo Arafio :

r Ferreira 
l

i ._.......................__..._...._

i ,.29

i--
Economista i Engenheiro

::
i, ' .,.: :ePF 

',,'22O.709'7S8-09 . *17.776j93:86 i

CargoiDiretoriDiretor
ocupado iResponsaver 

i'H%:HJ"J":,
: AdministragSo : Riscos, Pelo
! de Carteira de : ComPliance,

i Valores : pela PrevengSo

i Mobiri6rios 

: 
^#ktro,"i i da Gestora.

i&ta da Fasse l 29/0812019 29108/2019

Prazo do lndeterminado

Mandato

Outros
Cargos na
empresa

Administrador

8.4. Em relagdo aos diretores responsdveis pela administragio de carteiras de valores

mobiliSrios, fornecer:

a. curr[culo, contendo as seguintes informag6es:

t. cursos conclu[dos;

Economia na FEA-USP

ii. aprovagdo em exame de certificag6o profissional

CGA

iii. principais experiEncias profissionais durante os 0ltimos 5 anos, indicando:
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a nome da empresa

a cargo e fung6es inerentes ao cargo

. atividade principal da empresa na qual tais experiBncias ocorreram

a datas de entrada e saida do cargo

. Miles Capital - Administradora de Carteiras de Valores Mobili6rios

o CIO e Diretor de GestSo de Recursos de Terceiros- abril/2017 - ale o momento.

. Diretor Responsdvel pela AdministragSo de Carteira de Valores Mobilidrios perante

a ComissSo de Valores Mobili6rios - CVM;

. Gestor responsSvel por supervisionar as estrat6gias long-only e Long Bias.

. ltari Asset Management - Administradora de Carteiras de Valores Mobili6rios

o Gestor de Portf6lio - Janeirol?013 at6 Abrill2017.

. Gestor de Portf6lio responsdvel pelas estrat6gias long-short e long-only.

8.5. Em relagSo ao diretor respons6vel pela implementaqdo e cumprimento de regras,

pollticas, procedimentos e controles internos e desta lnstrugSo, fornecer:

a- curriculo, contendo as seguintes informag6es:

cursos concluidos;

Engenharia El6trica no lnstituto Militar de Engenharia (lME)

ii. aprovagSo em exame de certificagSo profissional (opcional)

N/A

iii. principais experiOncias profissionais durante os 0ltimos 5 anos, indicando:

. nome da empresa

a cargo e fung6es inerentes ao cargo

. atividade principal da empresa na qual tais experi6ncias ocorreram

a datas de entrada e salda do cargo

. Miles Capital - Administradora de Carteiras de Valores Mobilidrios

-{s 0



o Diretor de Risco, Compliance e PLD - Abril/2019 - at6 o momento.

. Responsdvel pela revisSo de processos, avaliagdo de riscos e controles, Risco de

Mercado, Risco de Liquidez e Risco Operacional.

. Responsdvel pelos procedimentos de verificagSo de controles intemos, envolvendo
identificagdo e testes de processos e sistemas operacionais de controle, al6m da

identificagAo de deficiBncias e recomendag6es de melhorias.

. Responsdvel pelos procedimentos de prevengSo d lavagem de dinheiro e reporte
de eventuais indicios de lavagem de dinheiro ds autoridades.

o Analista de BackOffice - Agostol2}lT - Abril/2019.

. Responsdvel por validagSo de cota e controle de enquadramento.

. Bozano lnvestimentos - Administradora de Carteiras de Valores MobiliSrios

o Analista de Risco -Maiol2015-Junho/2017.

. Analista respons5vel pela avaliagSo de riscos e controles, Risco de Mercado, Risco

de Liquidez e Risco Operacional.

8.6. Em relagSo ao diretor responsSvel pela gest6o de risco, caso n6o seja a mesma pessoa

indicada no item anterior, fornecer:

a. curriculo, contendo as seguintes informagOes:

t. cursos concluidos;

It. aprovagSo em exame de certificagSo profissional

iii. principais experiBncias profissionais durante os 0ltimos 5 anos, indicando:

a nome da empresa

a cargo e fung6es inerentes ao cargo

r atividade principal da empresa na qual tais experiOncias ocorreram

a datas de entrada e safda do cargo

A.7. Em relagSo ao diretor responsdvel pela atividade de distribuigSo de cotas de fundos de

investimento, caso n5o seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:

N/A, a Gestora n5o realiza a distribuigSo de cotas de fundos de investimento sob sua gestSo.

b. currfculo, contendo as seguintes informag6es:
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cursos concluidos;

II aprovagao em exame de certificagSo profissional

iii. principais experiOncias profissionais durante os 0ltimos 5 anos, indicando:

a nome da empresa

a cargo e fung6es inerentes ao cargo

. atividade principal da empresa na qual tais experiOncias ocorreram

a datas de entrada e sa(da do cargo

N/A

8.8. Fornecer informag6es sobre a estrutura mantida para a gestSo de recursos, incluindo:

a. quantidade de profissionais

03 (tr6s) profissionais voltados d GestSo de Recurcos, o Responsdvel pela AdministragSo de

Carteira de Valores Mobili6rios, Sr. Fabiano Gutierres Cust6dio e dois analistas.

Cabe salientar que, no momento, a Gestora encontra-se em fase pr6-operacional, e, portanto,

ndo conta com nenhum fundo de investimento e/ou carteira administrada sob sua gestSo.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A gestora iniciard com um fundo de estrat6gia multimercado macro master (FlM) e um feeder
(FlC FIM). O fundo investird em aq6es e derivativos de agdes e indice Bovespa, al6m de

contratos futuros e opg6es de juros e moedas.

O Processo de lnvestimento se diferencia de acordo com dois tipos de estrat6gia: alocag6es

estruturais, de longo prazo, baseadas em andlise fundamentalista e um profundo trabalho de

investigagSo; e alocag6es dindmicas, qrle visam capturar mudangas de ciclos e oportunidades

de curto e m6dio prazos.

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

Utilizamos, para o processo de gestSo, fenamentas proprietSrias desenvolvidas pelo time

como modelagem de fluxo de caixa descontado, andlise de soma das partes e mfltiplos (PE,

EV/EBITDA e etc.), bem como solug6es de software providas pela EZE e pela Fderivs. AI6m

disso, utilizamos ferramentas como os softwares Bloomberg e Broadcast como fontes online

de noticias, dados e cotagdes, al6m de relat6rios produzidos por consultorias setoriais e

analistas de mercado (se// slde).
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8.9. Fornecer informag6es sobre a estrutura mantida para a verificagSo do permanente

atendimento ds normas legais e regulamentares aplicdveis d atividade e para a fiscalizagSo
dos servigos prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. quantidade de profissionais

O acompanhamento do cumprimento das regras e procedimentos de Compliance da Gestora
ser6 realizado de forma extensiva pelo Diretor Responsdvel pelo Compliance, Sr. Marcelo
Ara(jo Ferreira Andrade e um analista. O Diretor Responsdvel pelo Compliance 6 tamb6m o
encarregado da Gestora pelas condutas descritas no C6digo de Etica e nas demais politicas

da Gestora.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A 6rea de compliance 6 respons6vel pelo monitoramento di6rio das operaq6es realizadas e
posig6es mantidas em portf6lio, bem como do exercfcio das atividades, verificando a ader6ncia

aos regulamentos, pollticas internas, normas e legislagdo vigentes. A elaboragSo, atualizagdo

e validagSo das pol[ticas internas e o treinamento adequado dos funciondrios tamb6m sdo

responsabilidades da 5rea, assim como a supervisSo dos provedores de servigo terceirizados.

Para maiores informag6es
disponivel em seu website.

detalhes, vide "Manual de Controles lnternos" da Gestora,

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

As rotinas e procedimentos da 6rea de dsco e compliance est6o detalhados nas politicas

internas da Gestora e incluem: (i) elaboragEo e atualizagSo das politicas internas, (ii)

monitoramento das politicas e procedimentos (iii) acompanhamento constante de normas para

fins de adequagSo da Gestora, (iv) implementagSo de programas de treinamento dos

colaboradores, (v) testes de compliance, (vi) monitoramento das atividades dos colaboradores.

A Gestora utiliza sistema da CompliAsset, al6m de sistema proprietSrio, para gestSo de

compliance, agendamento de atividades, testes de ader6ncia, registro de eventos e
armazenamento de documentos e sistema de terceiros para retengSo, arquivamento e

verificagSo de e-mails

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

O Respons6vel pelo Compliance. Sr. Marcelo Ara0jo Ferreira Andrade, atuard com completa

independ6ncia para tomar qualquer decisSo quanto ds quest6es de compliance, sendo de sua

exclusiva responsabilidade a gestSo sobre essa 6rea. A sua independ6ncia 6 garantida sendo

assegurado direito a veto nos Comit6s de Risco e Compliance de forma que ndo ocorram

deliberag6es sem sua aprovagSo. Adicionalmente, o Responsdvel pelo Compliance ndo se

reporta a nenhuma outra drea da Gestora.

8.10. Fornecer informag6es sobre a estrutura mantida para a gest6o de riscos, incluindo:
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a. quantidade de profissionais

O Diretor Respons5vel pela GestSo de Riscos, Sr. Marcelo Ara[jo Ferreira Andrade, em

conjunto com o analista subordinado a ele, atuam com completa independ6ncia para tomar
qualquer decisSo quanto 2rs quest6es de risco e sua metodologia, sendo de sua exclusiva
responsabilidade a gestSo sobre essa 5rea.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Srea de risco 6 respons6vel pela identificagdo, mensuragSo e monitoramento dos riscos
envolvidos na atividade de gest5o, incluindo riscos de mercado, liquidez, cr6dito, contraparte
e concentraEdo, a fim de permitir a gestSo adequada de tais riscos e minimizar eventual
exposigSo a riscos indesejados ou ndo compativeis com as politicas e regulamentos dos
fundos geridos, evitando, assim, seu descumprimento

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

A Gestora utiliza sistema pr6prio para a gestdo de riscos e controle de enquadramento dos
fundos. As rotinas, m6tricas utilizadas, relat6rios e suas periodicidades estSo estabelecidos
nas polfticas de controle de riscos e incluem: (i) definigSo de processos, m6tricas e limites de
risco; (ii) identificagSo e mensuragSo dos riscos existentes (c5lculos de exposigSo lfquida e
bruta, Value-at-Rlsk, Teste de Stress, controle de liquidez, Drawdown, etc.); (iii) controle de

enquadramento dos fundos ds politicas e regulamentos; (iv) atualizag6o das politicas de

controle de riscos; e (v) monitoramento da precificagSo dos ativos.

d. a forma como a empresa garante a independ6ncia do trabalho executado pelo setor

O Responsdvel pela GestSo de Risco, Sr. Marcelo Ararijo Ferreira atuard com completa
independ6ncia para tomar qualquer decisSo quanto drs quest6es de Risco, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a gestSo sobre essa 6rea.

A sua independdncia 6 garantida sendo assegurado direito a veto nos Comit6s Risco e
Compliance de forma que n6o ocorram deliberag6es sem sua aprovagSo. Adicionalmente, o
Responsdvel pela GestSo de Risco n5o se reporta a nenhuma outra Srea da Gestora.

8.11. Fornecer informag6es sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de
controle e processamento de ativos e da escrituragSo de cotas, incluindo:

a. quantidade de profissionais

N6o aplicado A categoria de Gestor de Recursos.

b. os sistemas de informagSo, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Ndo aplicado d categoria de Gestor de Recursos.

c. a indicagSo de um responsdvel pela 6rea e descrigSo de sua experiOncia na atividade
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Ndo aplicado d categoria de Gestor de Recursos.

8.12. Fornecer informag6es sobre a Srea respons6vel pela distribuigSo de cotas de fundos

de investimento, incluindo:

a. quantidade de profissionais

A Gestora ndo ird realizar a atividade de distribuig6o das cotas dos fundos de investimento que

venham a estar sob sua gestSo.

b. natureza das aiividades desenvolvidas pelos seus integrantes

A Gestora n6o ird realizar a atividade de distribuigdo das cotas dos fundos de investimento que

venham a estar sob sua gestSo.

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuigSo de cotas

A Gestora ndo ir6 realizar a atividade de distribuigSo das cotas dos fundos de investimento que

venham a estar sob sua gestSo.

d. infraestrutura dispon(vel, contendo relag5o discriminada dos equipamentos e

servigos utilizados na distribuigSo

A Gestora n6o ird realizar a atividade de distribuigSo das cotas dos fundos de investimento que

venham a estar sob sua gest6o,

e. os sistemas de informagSo, as rotinas e os procedimentos envolvidos

A Gestora nflo ird realizar a atividade de distribuigSo das cotas dos fundos de investimento que

venham a estar sob sua gestSo.

8.13. Fornecer outras informag6es que a empresa julgue relevantes

A Gestora entende que ndo hd outras informag6es relevantes a ser divulgadas.

9. RemuneragSo da empresa

9.1. Em relagSo a cada servigo prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1,

indicar as principais formas de remuneragSo que pratica

A principalforma de remuneragSo da Gestora ser6 atrav6s de Taxas com Bases Fixas. Sendo

Taxa de Administra qeo Q%) e Taxa de Performance (20%), que terd por benchmark a variagSo

do CDl.
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9.2. lndicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita totalauferida nos 36 (trinta

e seis) meses anteriores d data base deste formulSrio, a receita proveniente, durante o mesmo
perlodo, dos clientes em decorrdncia de:

a. taxas com bases fixas

NIA

b. taxas de performance

N/A

c. taxas de ingresso

N/A

d. taxas de saida

NIA

e. outras taxas

N/A

9.3. Fornecer outras informag6es que a empresa julgue relevantes

A Gestora entende que n6o hd outras informa@es relevantes a serem divulgadas.

10. Regras, procedimentos e controles intemos

I O.I. Descrever a politica de seleESo, contratagSo e supervisSo de prestadores de servigos

NEo aplicado d categoria de Gestor de Recursos.

10.2. Descrever como os custos de transagSo com valores mobiliSrios s6o monitorados e

minimizados

Faremos semestralmente uma an6lise criteriosa da qualidade e prego dos servigos prestados

a gestora. Dessa maneira, teremos semestralmente um ranking criterioso e objetivo das

corretoras para as quais destinaremos nossa conetagem. Custos como emolumento e

custodia serSo tamb6m criteriosamente analisados periodicamente. Somente as corretoras

melhores classificadas serSo utilizadas.

t0.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de

presentes, cursos, viagens etc.
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Acordos de sor? dollar somente poderSo ser aceitos pelo Diretor de Compliance se quaisquer

beneflcios oferecidos (i) possam ser utilizados diretamente para melhorias da tomada de

decisSo de investimento pela Gestora; (ii) ser razo{vel em relagSo ao valor das comiss6es
pagas; e (iii) n6o afetar a independBncia da Gestora. Para maiores informag5es, vide o Manual

de Controles Internos da Gestora, disponfvel em seu website.

10.4. Descrever os planos de contingOncia, continuidade de neg6cios e recuperagSo de

desastres adotados

A Gestora possui site de contingBncia em local afastado de sua sede, com acesso a todos os

sistemas necessdrios para a plena continuidade dos trabalhos, al6m disso, tamb6m 6 prevista

a possibilidade de acesso a todos os sistemas e programas essenciais d atividade da Gestora

em qualquer lugar com acesso d internet, por meio de VPN (Vrrfual Private Network). Para
maiores informagSes, vide o Manual de Controles lnternos da Gestora, disponivel em seu

website. Vale notar que os sistemas necessdrios d continuidade dos neg6cios da Gestora
podem ser acessados de forma remota.

Sem preju(zo, serSo realizados testes anuais de conting6ncia, de modo a permitir que a
Gestora esteja preparada para a continuagSo de suas atividades em eventos que

impossibilitem o acesso a determinadas fungSes e/ou ao seu escrit6rio. Os referidos testes

abordam, dentre outros pontos, (i) testes dos no-breaks, geradores e outros equipamentos, e

(ii) acesso aos sistemas e aos e-mails, dados armazenados e outros sistemas necessdrios d

continuidade das atividades externamente.

Para a eficaz implementag6o do Plano de Conting6ncias, a Miles buscard conhecer e reparar

os principais pontos de vulnerabilidade de suas instalag6es e equipamentos, por meio de

malriz de exposigSo ao risco operacional. A retomada de desastres deve ser tratada como um

projeto incluindo atividades, checklists e grdficos com uma clara linha do tempo, incluindo

planos para recuperar a organizagSo de compliance, reconstrugSo de sisiema e a possivel

mudanga de escrit6rio.

Ap6s qualquer evento de contingOncia, o Comit6 de Risco deverd avaliar os prejuizos

decorrentes da ocorr6ncia e propor melhorias e investimentos para a redug5o dos riscos.

10.5. Descrever as politicas, pr6ticas e controles internos para a gestSo do risco de liquidez

das carteiras de valores mobiliSrios

As prSticas e controles internos para a gestSo do risco de liquidez estSo detalhadas na Politica

de GestSo de Risco e no Manual de Risco de Liquidez da Gestora.

Os crit6rios de liquidez adotados pela Gestora no que tange drs carteiras dos fundos de

investimento s5o:

i. Compatibilidade entre os ativos financeiros dos fundos de investimento e as condig6es

de resgate de cotas, conforme estabelecidas nos Regulamentos e documentos dos fundos

de investimento;
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iii.

tv.

ii. An6lise da liquidez dos ativos financeiros dos fundos de investimento, em conjunto

com a sua capacidade de transformagSo em caixa;

Monitoramento das operagOes realizadas; e

Controle do Fluxo de Caixa dos fundos de investimento.

Conv6m salientar que a Gestora, no que tange d an6lise dos riscos de liquidez para

investimentos, utiliza-se de metodologia propria pela qual compreende-se o n0mero de dias

necessdrios para a liquidagSo de determinada posigSo tendo em vista um hist6rico para uma

determinada janela de tempo e aplicando-se um fator de conservadorismo no que concerne

d capacidade de participagSo no mercado com o menor impacto posslvel no prego do ativo.

Dessa forma, n6o 6 permitido ter nenhuma posigSo com mais deTO% (setenta por cento) do

Patrim6nio Lfquido sob gestEo do portfolio e/ou que exija mais que 30 dias (teis para

zeragem da posigSo.

Nossos portf6lios podem investir em small, mid e large caps. No entanto, os portf6lios est5o

sujeitos d seguinte restrigSo de liquidez:70% do portf6lio deve poder ser liquidado no prazo

de 30 dias riteis para as estrat6gias long biased e long- only e 5 dias fteis para a estrat6gia

tong-onty previdenciSrio, considerando que esta venda represente no m6ximo 25% do

volume m6dio dos riltimos 30 dias (excluido dessa andlise eventos extraordindrios de liquidez

como blocktrades e/ou ofertas primdrias ou secunddrias).

Para o c6lculo de liquidez dos fundos, serSo utilizados dados como:

caracter[stica de liquidez e negociagSo dos ativos financeiros do fundo;

disponibilidade dos ativos;

dep6sitos de margem esperados e garantias depositadas;

iv. prazo regulamentar para cotizagSo do fundo em casos de pedidos de resgate; o grau

de dispersdo da propriedade das cotas; e

v. comportamento hist6rico do passivo e obrigag6es do fundo.

Ativos depositados como garantia ou margem de posig6es em derivativos serSo

considerados no c6lculo de liquidez apenas ap6s a reversSo da posigSo, sendo contados os

prazos de venda do ativo a partir da data de liberag6o.

Para Titulos P0blicos em especffico, a Gestora obterd a medida de liquidez atravds da

il.
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movimentagSo hist6rica dos tftulos e o cdlculo de uma boleta m6dia em uma base janela de

determinados dias, conforme decisSo da Gestora. Aplicar-se-5, entdo, um fator de

conservadorismo de 50% (assumindo a possibilidade de condig6es adversas). A liquidez em

titulos p0blicos 6 determinada pelo percentual em tltulos com liquidez inferior ao prazo de

cotizagSo/resgate dos fundos de investimento.

Nesse sentido, a metodologia utilizada para a andlise do risco de liquidez 6 propriet6ria,

obtida a partir dos fatores elencados, bem como do hist6rico de movimentagSo dos titulos

operados.

Ainda, importa lembrar que a Gestora utiliza como fontes de dados relat6rios de provedores

de informagSo independentes, tais como infonnag6es dos neg6cios realizados na

BM&FBovespa, disponiveis diariamente no Boletim Di6rio de lnformag6es - BDl, ou em

outras Bolsas, no caso de produtos negociados no exterior, consideradas as caracteristicas

dos ativos. No caso de T[tulos P0blicos Federais, serSo apuradas as informag6es sobre os

neg6cios realizados somente em operag6es extra grupo disponfveis no site do Banco Central

do Brasil.

De forma a considerar no risco de liquidez a dispersSo da propriedade das cotas do Fundo

e os seus resgates esperados, o nfvel de liquidez exigido serd o maior entre: o percentual

arbitrado de liquidez minima; o percentual do patrim6nio liquido do Fundo detido pelo seu

maior cotista (dado atualizado mensalmente); ou o VaR Hist6rico de resgates do Fundo, com

intervalo de confianga de 95%.

Ap6s auferir o nivel de liquidez de cada fundo de investimento, o mesmo 6 entSo comparado

ao seu respectivo limite de liquidez. Os limites de liquidez de cada fundo de investimento s5o

determinados atrav6s de metodologia pr6pria, onde consideramos os valores de resgate

esperados em condigdes ordindrias, al6m do grau de concentragSo do passivo dos mesmos.

Adicionalmente, a Gestora se aproveita do Stress Testing, como modelo complementar ao

controle de liquidez acima exposto

Como complemento ao controle do risco de liquidez, definiu-se como Saida de Caixa em

Cen6rio de Sfress os pagamentos liquidos esperados de acordo com o cen6rio de Stress do

Fundo, em percentualdo patrim6nio liquido. Os fundos sob gestSo da Gestora deverSo manter

liquidez suficiente para satisfazer as Saldas de Caixa em Cendrio de Sfress, mesmo que esse

valor esteja acima de70o/o do patrimOnio liquido.

Para maiores informag6es, vide a Politica de GestSo de Risco e o Manualde Risco de Liquidez

da Gestora, dispon[velem seu website.
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10.6. Descrever as pol(ticas, as prdticas e os controles internos para o cumprimento das
normas especificas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuiqSo de cotas
de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

N/A

10.7. Enderego da pdgina do administrador na rede mundial de computadores na qual podem

ser encontrados os documentos exigidos pelo arl.14 desta lnstrugSo

http ://www. milescapital.com. br

11. ContingGncias6

'.1.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou

sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam
empresa, indicando:

arbitrais, que n6o estejam sob

relevantes para os neg6cios da

a. principais fatos

A Gestora ndo possui qualquer tipo de conting€ncia.

b, valores, bens ou direitos envolvidos

A Gestora ndo possui qualquer tipo de conting6ncia.

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que n6o estejam sob

sigilo, em que o diretor responsdvel pela administragSo de carteiras de valores mobili6rios

figure no polo passivo e que afetem sua reputagSo profissional, indicando:

a. principais fatos

O Diretor Responsdvel pela AdministragSo de Recursos de Valores MobiliSrios, Fabiano

Gutierres Cust6dio n6o possui qualquer tipo de contingOncia que afete sua reputagSo

profissional.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

O Diretor Respons6vel pela AdministragSo de Recursos de Valores Mobili6rios, Fabiano

Gutierres Cust6dio n6o possui qualquer tipo de contingEncia que afete sua reputagSo

profissional.

I 1.3. Descrever outras contingdncias relevantes ndo abrangidas pelos itens anteriores

A Gestora ndo possui qualquer tipo de conting6ncia.

6 A empresa deve informar apenas dados relativos dL drea envolvida na administragio de carteiras de valores mobiliSrios, caso

exerga outras atividades.



'l 1.4. Descrever condenag6es judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado,

prolatadas nos 0ltimos 5 (cinco) anos em processos que ndo estejam sob sigilo, em que a

empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. principais fatos

A Gestora n5o possui qualquer tipo de condenag6es judiciais, administrativas ou arbitrais,
transitadas em julgado.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

A Gestora ndo possui qualquer tipo de condenag6es judiciais, administrativas ou arbitrais,
transitadas em julgado.

I 1.5. Descrever condenag6es judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado,

prolatadas nos 0ltimos 5 (cinco) anos em processos que ndo estejam sob sigilo, em que o

diretor responsdvel pela administragSo de carteiras de valores mobiliSrios tenha figurado no

polo passivo e tenha afetado seus neg6cios ou sua reputagSo profissional, indicando:

a. principais fatos

O Diretor Responsdvel pela AdministragSo de Carteiras de Valores Mobili6rios, Fabiano

Gutierres Cust6dio n6o possui qualquer tipo de condenag6es judiciais, administrativas ou

arbitrais, transitadas em julgado que tenham afetado seus neg6cios ou sua reputagSo

profissional.

b. valores, bens ou direitos envolvidos

O Diretor Respons5vel pela AdministragSo de Carteiras de Valores Mobili6rios, Fabiano

Gutierres Cust6dio ndo possui qualquer tipo de condenag6es judiciais, administrativas ou

arbitrais, transitadas em julgado que tenham afetado seus neg6cios ou sua reputag6o
profissional.

12. Declarag6es adicionais do diretor responsdvel pela administragio, informando
sobre:

acusag6es decorrentes de processos administrativos, bem como punig6es sofridas,

nos fltimos 5 (cinco) anos, em decorrOncia de atividade sujeita ao controle e
fiscalizagSo da CVM, Banco Central do Brasil, Superintend6ncia de Seguros

Privados - SUSEP ou da Superintend6ncia Nacional de Previd6ncia Complementar

- PREVIC, incluindo que n6o estd inabilitado ou suspenso para o exercicio de cargo

em instituig6es financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados

6rgdos

O Diretor responsdvel pela AdministragSo de Recursos de Valores Mobilidrios, Fabiano
Gutierres Cust6dio, declara que ndo existem acusag6es decorrentes de processos
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administrativos, bem como n6o estd inabilitado ou suspenso para o exercfcio de cargo em

instituig6es financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco

Central do Brasil, pela Superintend6ncia de Seguros Privados SUSEP ou pela

SuperintendEncia Nacional de Previd6ncia Complementar - PREVIC, incluindo que n5o estd

inabilitado ou suspenso para o exerc[cio de cargo em instituig6es financeiras e demais
entidades autorizadas a funcionar pelos citados orgSos.

condenag6es por crime falimentar, prevaricagSo, suborno, concussSo, peculato,
"lavagem" de dinheiro ou ocultagSo de bens, direitos e valores, contra a economia
popular, a ordem econ6mica, as relag6es de consumo, a f6 p0blica ou a propriedade

priblica, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos p0blicos, por decisSo transitada em julgado,

ressalvada a hip6tese de reabilitagdo

b.

O Diretor respons5vel pela AdministragSo de Recursos de Valores MobiliSrios, Fabiano

Gutierres Cust6dio, declara que n5o existem n5o existem condenag6es por crime falimentar,
prevaricagSo, suborno, concussSo, peculato, "lavagem" de dinheiro ou ocultagSo de bens,

direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econ6mica, as relag6es de consumo, a

f6 priblica ou a propriedade p0blica, o sistema

financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos publicos, por decis5o transitada em julgado, ressalvada a hipotese de reabilitagSo.

c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razdo de decisSo judicial

e administrativa

O Diretor responsdvel pela AdministragSo de Recursos de Valores MobiliSrios, Fabiano

Gutierres Cust6dio, declara que ndo estS impedido de administrar seus bens ou deles dispor

em razSo de decisSo judicial e administrativa.

d. inclusSo em cadastro de servigos de protegSo ao cr6dito

O Diretor respons5vel pela AdministragSo de Recursos de Valores Mobili6rios, Fabiano

Gutierres Cust6dio, declara que n5o est6 incluido no cadastro de servigos de protegSo ao

c16dito;

e. inclusSo em relagSo de comitentes inadimplentes de entidade administradora de

mercado organizado

O Diretor responsdvel pela AdministragSo de Recursos de Valores MobiliSrios, Fabiano

Gutierres Cust6dio, declara que n6o estd incluido em relagSo de comitentes inadimplentes de

entidade ad m i nistradora de mercado organizado.

f tltulos contra si levados a protesto

O Diretor responsdvel pela AdministragSo de Recursos de Valores MobiliSrios, Fabiano

Gutierres Custodio, declara que n6o tem contra si titulos levados a protesto;

*0
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Fabiano Gutienes Cust6dio

Diretor Responsdvel pela AdministragSo de Recursos de Valores Mobilidrios


