TERMO DE ADESÃO AOS MANUAIS E POLÍTICAS DA
FUNDEPAR GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
(“Sociedade”)
Pelo presente Termo de Adesão, [NOME], [nacionalidade], [profissão], portador da
carteira de identidade nº [definir], expedida pelo [órgão expedidor], inscrito no CPF sob
o nº [definir] ("Aderente"), na qualidade de colaborador da Sociedade, declaro que:
a)

recebi cópia dos manuais e políticas identificados no quadro infra, tendo sido
apresentado o seu teor pela responsável pelo Compliance, a qual colocou-se à
disposição para esclarecer toda e qualquer dúvida porventura existente;

b)

compreendi a integralidade dos termos e disposições definidos pelos manuais e
políticas em questão, comprometendo-me a cumpri-los e observá-los no dia-a-dia
das minhas atividades.
Manual/Política

Adesão
X [OU] N/A

Código de Ética e Conduta
Manual de Compliance
Política de Gestão de Riscos
Política de Investimentos Próprios
Declaração de inaplicabilidade da Política de Rateio e Divisão de
Ordens
Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e
Financiamento ao Terrorismo
Política de Seleção, Contratação e Monitoramento de Prestadores de
Serviços
Plano de Continuidade de Negócios
Comprometo-me a observar todas as regras, manuais e políticas internas definidas pela
Sociedade, legislação e regulamentação aplicáveis à minha atividade e às atividades da
Sociedade, e estou ciente de que a não observação dessas regras poderá caracterizar falta
grave, passível de punição, inclusive rescisão contratual ou de exclusão por justa causa
do quadro societário.
Comprometo-me a informar à responsável pelo Compliance quaisquer violações ou
indícios de violação a que tenha ciência às regras internas definidas pela Sociedade, assim
como à legislação e regulamentação aplicáveis à minha atividade e às atividades da
Sociedade.
Autorizo a Diretora de Compliance da Sociedade e os colaboradores por ela designados
para tal, conforme o caso, a realizar verificações ou pesquisas independentes utilizando
meu nome e documentos, com base em informações disponíveis publicamente.
Declaro, ademais, que informarei à Diretora de Compliance caso eu seja considerado

Pessoa Politicamente Exposta (“PPE”), ou caso possua relacionamento ou ligação com
PPE.
Declaro, ainda, que:
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.

Possuo a reputação ilibada;
Não existem acusações decorrentes de processos administrativos, bem como
punições sofridas nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita
ao controle e fiscalização da CVM, pelo Bacen, pela SUSEP ou pela PREVIC,
bem como não estou inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em
instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados
órgãos;
Não existem 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;
Não existe impedimento para a administração dos meus bens ou para deles dispor
em razão de decisão judicial ou administrativa;
Não estou incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito;
Não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade
administradora de mercado organizado; e
Não há títulos levados a protesto em meu nome.

Confirmo que atualmente possuo as seguintes certificações, licenças e/ou registros
atualizados (tais como CFA, CGA e CPA-20): ____________________________
Por fim, declaro que manterei a Diretora de Compliance atualizada sobre quaisquer
mudanças nas informações prestadas neste Termo.
O presente Termo de Adesão é título executivo extrajudicial, estando as obrigações dele
constantes sujeitas à execução específica, sem prejuízo da cobrança de eventuais perdas
e danos aos quais a Sociedade venha a incorrer em virtude de transgressão por mim das
normas de conduta estabelecidas no Código de Ética e Conduta da Sociedade e nas demais
políticas internas adotadas, sobre as quais atesto ciência e conhecimento.
O Aderente firma o presente Termo de Adesão de forma irrevogável e irretratável, em 2
(duas) vias, de igual teor e forma, permanecendo uma das vias arquivada na sede da
Sociedade.
Nova Lima, [dia] de [mês] de [ano]

[ASSINATURA DO COLABORADOR]

