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ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 
Conteúdo do Formulário de Referência Pessoa Jurídica Art. 17, II 

Atualizado em 09 de setembro de 2022 

(informações prestadas com base nas posições de 31 de agosto de 2022) 

 
NEWFOUNDLAND IRON GESTORA DE RECURSOS LTDA. 

CNPJ/ME nº 40.663.726/0001-86 

Gestora ou Newfoundland  
 
 
 

ADMINISTRADORES DE 

CARTEIRAS DE VALORES 

MOBILIÁRIOS 

INFORMAÇÕES 

1.     Identificação das 

pessoas responsáveis 

pelo conteúdo do 

formulário 

Nome: ERIC MACCHIONE MONTEIRO DA FONSECA 

CPF: 284.840.478-73 

Cargo: Diretor de Investimentos de 

 

Responsável pela administração de carteira de valores 

mobiliários. 

 
Nome: ANDRÉ CARADONNA KHERLAKIAN 

CPF: 303.576.258-97 

Cargo: Diretor de Compliance, Risco e PLD                        de 

 
Responsável pela implementação e cumprimento de 

regras, políticas, procedimentos e controles internos. 

1.1. Declarações dos  
Vide Anexo I (Declaração do Diretor de Compliance e do 

Diretor de Investimentos sobre o Formulário de 

Referência) 

diretores responsáveis pela 

administração de carteiras de 

valores mobiliários e pela 

implementação e cumprimento 

de regras, procedimentos e 

controles internos e desta 

Resolução, atestando que: 

a. reviram o formulário 

de referência 

 

b. o conjunto de 

informações nele 

contido é um retrato 
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verdadeiro, preciso 

e completo da 

estrutura, dos 

negócios, das 

políticas e das 

práticas    adotadas 

pela empresa 

 

2. Histórico da empresa  

2.1. Breve histórico sobre a 

constituição da empresa 

A Gestora faz parte do mesmo grupo da Newfoundland 

Capital  

     
 

       

Newfoundland Credit Advisors LP.  

 
A Newfoundland Capital possui fundos de investimento de 

estratégia long-short e long only sob gestão, a Armadillo é 

gestora de fundos long only apenas e a Newfoundland CP é 

gestora de fundos de crédito, estando os produtos das três 

entidades localizados no exterior apenas. 

Também faz parte do grupo, a Newfoundland Malibu que tem 

por objetivo a gestão de fundos de investimento líquidos com 

estratégia quantitativa, no Brasil. 

A Newfoundland Iron, constituída em 29 de janeiro de 2021, 

conforme 1ª Alteração ao Contrato Social, atualmente conta 

com 01 (uma) sócia: Tango Consultoria Financeira Ltda., 

inscrita no CNPJ sob o nº 11.040.286/0001-55, cujos sócios 

são os Diretores de Compliance e Investimentos da Gestora, 

Srs. André Caradonna Kherlakian e Eric Macchione Monteiro 

da Fonseca, todos com experiência em mercado de capitais, 

no Brasil ou no exterior. 

2.2. Descrever as 

mudanças relevantes pelas 

quais tenha passado a 

N/A, considerando que a Gestora está em processo de 

credenciamento CVM e ANBIMA. 
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empresa nos últimos 5 (cinco) 

anos, incluindo: 

 

a.     os principais 

eventos societários, 

tais  como 

incorporações, 

fusões, cisões, 

alienações  e 

aquisições de 

controle societário 

N/A 

b. escopo das 

atividades 

N/A 

c. recursos humanos e 

computacionais 

N/A 

d. regras, políticas, 

procedimentos e 

controles internos 

N/A 

3. Recursos humanos1  

3.1. Descrever os recursos 

humanos da empresa, 

fornecendo as seguintes 

informações: 

 

a. número de sócios 01 (uma) sócia, conforme indicado no item 2.1. acima. 

b. número de 

empregados 

06 (seis) profissionais alocados, incluindo o Sr. Eric Fonseca 

na qualidade de Diretor de Investimentos e o Sr. André 

Caradonna Kherlakian, na qualidade de Diretor de 

Compliance. 

c. número de 

terceirizados 

Não serão alocados profissionais terceirizados para prestar 

apoio aos serviços de tecnologia da informação. 

d. lista das  pessoas 

naturais que são 

registradas na CVM 

como 

administradores de 

carteiras de valores 

mobiliários e que 

Sr. Eric Macchione Monteiro da Fonseca, inscrito no CPF sob 

o nº 284.840.478-73. 

 
1 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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atuem 

exclusivamente 

como prepostos, 

empregados ou 

sócios da empresa 

 

4. Auditores  

4.1. Em relação aos 

auditores independentes, 

indicar, se houver: 

 

a. nome empresarial A KPMG Auditores Independentes S/A será contratada para 

realizar auditoria contábil dos fundos geridos. 

b. data de contratação 

dos serviços 

N/A 

c. descrição dos 

serviços 

contratados 

N/A 

5. Resiliência financeira N/A, considerando que a Gestora está em processo de 

credenciamento CVM e ANBIMA. 

5.1. Com base nas 

demonstrações financeiras, 

ateste: 

N/A 

a. se a receita em 

decorrência detaxas 

com bases fixas a 

que se refereo item 

9.2.a é suficiente 

paracobrir os custos 

e os investimentos 

da empresa com a 

atividade  de 

administração de 

carteira de valores 

mobiliários 

N/A 

b. se o patrimôniolíquido 

da empresa 

representa mais do 

que     0,02%     dos 

N/A 
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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 § 5º do art. 1º desta 

Resolução2 

N/A 

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.) 

A Gestora está em processo de credenciamento perante a 

CVM/ANBIMA para a prestação de serviços de administração 

de carteiras na modalidade gestão de recursos. 

b. tipos e características 

dos produtos 

administrados ou 

geridos (fundos de 

investimento, fundos 

de investimento em 

participação, fundos 

de investimento 

imobiliário, fundos de 

investimento        em 

direitos    creditórios, 

A Gestora está em processo de credenciamento perante a 

CVM/ANBIMA para a prestação de serviços de administração 

de carteiras na modalidade gestão de recursos em especial 

com foco na gestão de fundos de investimento em ações, nos 

termos da Instrução CVM nº 555/14. 

 
 

2 A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o 
administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 
1º. 
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fundos de índice, 

clubes   de 

investimento, 

carteiras 

administradas, etc.) 

 

c. tipos de valores 

mobiliários objeto de 

administração e 

gestão 

Conforme item 6.1. (b) acima, os valores mobiliários a serem 

geridos são as cotas dos fundos de investimento constituídos 

nos termos da ICVM 555/2014, os quais investirão em ações 

por meio de análises quantitativas predefinidos por meio de 

algoritmos e profissionais especializados. 

d. se atua nadistribuição 

de cotas de fundos 

de investimento de 

que seja 

administrador 

ou gestor 

A Gestora não realizará a distribuição (procura de 

investidores prospectivos, solicitação de investimentos, 

colocação de ofertas, estruturação, garantia de oferta 

pública, etc.) de cotas de fundos de investimento sob sua 

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 

Não aplicável, tendo em vista que as atividades da Gestora 

se resumirão única e exclusivamente à gestão e 

administração de recursos de terceiros. 

b. informações  sobre 

as atividades 

exercidas     por 

sociedades 

controladoras, 

controladas, 

coligadas  e  sob 

controle comum ao 

administrador e os 

potenciais conflitos 

Nos termos do item 2.1., A Gestora é parte integrante do 

grupo da Newfoundland Capital, da Armadillo e da 

Newfoundland CP, todas advisors no exterior, devidamente 

registrados pelos órgãos reguladores do país onde operam, 

com objetivo de investimento em ativos no exterior somente. 

A Newfoundland Malibu, também parte do grupo, tem por 

objetivo a gestão de fundos de investimento líquidos 
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de interesses 

existentes entre tais 

atividades. 

abordados pela ICVM 555/2014, focados em estratégia 

quantitativa. 

A Gestora e a Newfoundland Malibu manterão suas estruturas 

 físicas alocadas no mesmo espaço, em razão de se tratarem 

 de gestoras do mesmo grupo econômico e dentro da mesma 

 linha de negócios, qual seja, a administração de carteiras de 

 valores mobiliários, o que por si só exclui eventual conflito e a 

 necessidade de segregação. Conforme faculdade prevista no 

 artigo 4°, §4°, da Resolução CVM 21, as diretorias serão 

 compartilhadas, mas cada uma das gestoras possui Comitê 

 de Investimentos próprio, onde ocorrem as discussões 

 técnicas sobre os ativos financeiros objeto de investimentos e 

 tomada de decisões, preservando a soberania dos processos. 

  
Além disso, a Gestora e a Newfoundland Malibu garantem o 

 bom uso de suas instalações, por prover de equipamentos 

 adequados e espaço suficiente, sendo possível comportar, 

 fisicamente inclusive, um aumento no quadro dos 

 colaboradores, se necessário for. 

 
Adicionalmente, cumpre destacar que a Tango Consultoria 

 Financeira Ltda. (sócia direta da Gestora) desempenha as 

 atividades de co-gestão de fundos offshore enquanto a Jags 

 Holding (sócia indireta da Gestora) é apenas uma holding de 

 instituições não financeiras, não representando qualquer 

 conflito de interesse com as atividades desempenhadas pela 

 Gestora e/ou as suas demais empresas do respectivo 

 conglomerado econômico. 

6.3. Descrever o perfil dos N/A, considerando que a Gestora está em processo de 

investidores de fundos e credenciamento CVM e ANBIMA e ainda não possui fundos 

carteiras administradas geridos ou carteiras sob sua gestão. 

pela empresa, fornecendo as  

seguintes informações:  



 

 
 
 
 

 

a.   número  de 

investidores (total e 

dividido entre fundos 

e carteiras 

destinados   a 

investidores 

qualificados e não 

qualificados) 

N/A 
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b. número de 

investidores, dividido 

por: 

N/A 

i. pessoas 

naturais 

N/A 

ii. pessoas 

jurídicas (não 

financeiras 

ou 

institucionais 

) 

N/A 

iii. instituições 

financeiras 

N/A 

iv. entidades 

abertas de 

previdência 

complement 

ar 

N/A 

v. entidades 

fechadas de 

previdência 

complement 

ar 

N/A 

vi. regimes 

próprios de 

previdência 

social 

N/A 

vii. seguradoras N/A 

viii. sociedades 

de 

capitalização 

e de 

arrendament 

o mercantil 

N/A 

ix. clubes de 

investimento 

N/A 

x. fundos de 

investimento 

N/A 



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 

 
 

xi. investidores 

não 

residentes 

N/A 

xii. outros 

(especificar) 

N/A 

c. recursos financeiros 

sob administração 

(total e dividido entre 

fundos  e carteiras 

destinados    a 

investidores 

qualificados  e não 

qualificados) 

N/A 

d. recursos financeiros 

sob administração 

aplicados em ativos 

financeiros no 

exterior 

N/A 

e. recursos financeiros 

sob administração de 

cada um dos 10 

(dez) maiores 

clientes (não é 

necessário 

identificar os nomes) 

N/A 

f. recursos financeirossob 

administração, 

dividido entre 

investidores: 

N/A 

i. pessoas 

naturais 

N/A 

ii. pessoas 

jurídicas (não 

financeiras 

ou 

institucionais 

) 

N/A 
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iii. instituições 

financeiras 

N/A 

iv. entidades 

abertas de 

previdência 

complement 

ar 

N/A 

v. entidades 

fechadas de 

previdência 

complement 

ar 

N/A 

vi. regimes 

próprios de 

previdência 

social 

N/A 

vii. seguradoras N/A 

viii. sociedades 

de 

capitalização 

e de 

arrendament 

o mercantil 

N/A 

ix. clubes de 

investimento 

N/A 

x. fundos de 

investimento 

N/A 

xi. investidores 

não 

residentes 

N/A 

xii. outros 

(especificar) 

N/A 

6.4. Fornecer o valor dos 

recursos financeiros sob 

administração, dividido entre: 

N/A, considerando que a Gestora está em processo de 

credenciamento CVM e ANBIMA. 

a. ações N/A 

b. debêntures e outros 

títulos de renda fixa 

N/A 
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emitidos por pessoas 

jurídicas não 

financeiras 

 

c. títulos de renda fixa 

emitidos por pessoas 

jurídicas financeiras 

N/A 

d. cotas de  fundos de 

investimento em 

ações 

N/A 

e. cotas de  fundos de 

investimento em 

participações 

N/A 

f. cotas de fundos de 

investimento 

imobiliário 

N/A 

g. cotas de fundos de 

investimento em 

direitos creditórios 

N/A 

h. cotas de fundos de 

investimento em 

renda fixa 

N/A 

i. cotas de outros 

fundos   de 

investimento 

N/A 

j. derivativos (valor de 

mercado) 

N/A 

k. outros valores 

mobiliários 

N/A 

l. títulos públicos N/A 

m. outros ativos N/A 

6.5. Descrever o perfil dos 

gestores de recursos das 

carteiras de valores mobiliários 

nas quais o administrador 

exerce atividades de 

administração fiduciária 

N/A 
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6.6. Fornecer outras 

informações que a empresa 

julgue relevantes 

N/A 

7. Grupo econômico  

7.1. Descrever o grupo 

econômico em que se insere a 

empresa, indicando: 

 

a. controladores 

diretos e indiretos 

Os controladores da Gestora são os sócios citados no item 

2.1. acima. 

b. controladas e 

coligadas 

N/A 

c. participações  da 

empresa em 

sociedades do 

grupo 

N/A 

d. participações de 

sociedades do 

grupo na empresa 

N/A 

e. sociedades sob 

controle comum 

Tango Consultoria Financeira Ltda. 

Newfoundland Malibu Gestora de Recursos Ltda. 

7.2. Caso a empresa deseje, 

inserir organograma do grupo 

econômico em que seinsere a 

empresa, desde que 

compatível com as 

informações apresentadas no 

item 7.1. 

N/A 

8. Estrutura operacional e 

administrativa3 

 

8.1. Descrever a estrutura 

administrativa da empresa, 

conforme estabelecido no seu 

contrato ou estatuto social e 

regimento interno, identificando: 

 

a. atribuições de cada 

órgão, comitê e 

 
Comitê de Investimentos: 

 

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

mobiliários, caso exerça outras atividades. 



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 

 

 
 

departamento 

técnico 

 
 

A Gestora possui um Comitê de Investimentos para abordar 

os temas mais importantes para os investimentos sob sua 

gestão. Com base nas discussões e orientações do Comitê 

de Investimentos, é feita uma revisão periódica dos 

investimentos das carteiras sob gestão, utilizando-se 

diferentes métricas para a definição de concentração, 

diversificação e posição dos fundos de investimento sob 

gestão da Gestora. 

  

Também no âmbito do Comitê de Investimentos há, ainda, 

uma discussão a respeito dos fatores de risco presentes na 

economia que venham a ter eventual influência no mercado- 

alvo dos investimentos das carteiras sob gestão, bem como 

uma avaliação sobre possíveis oportunidades que possam 

proporcionar melhores resultados aos referidos fundos e 

carteiras. 

  
Área de Compliance: 

  
Analisar os ativos adquiridos, segundo os seguintes padrões: 

(i) desenvolvimento e manutenção da comunicação com a 

empresa originadora em todos os níveis, incluindo os cargos 

de gestão; (ii) revisões regulares e avaliações pelo Comitê de 

avaliação. 

 
Além disso, analisar as informações e documentação de 

clientes e contrapartes, bem como auxiliar o Diretor de 

Compliance em todas suas atividades, inclusive, mas sem 

limitação, quanto às atividades para prevenção à lavagem de 

dinheiro e financiamento do terrorismo, atualização das 

Políticas, coleta de Termos atualizados pelos Colaboradores. 



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 

 

 
 

b. em relação  aos 

comitês,   sua 

composição, 

frequência com que 

são   realizadas 

suas reuniões e a 

forma  como  são 

registradas suas 

decisões 

Comitê de Investimentos 

 
 

Composição: Eric Fonseca; Jonathan Rosenthal; Rodrigo 

Mugaburu, Victor Hugo Menezes e André Caradonna 

Kherlakian, este último, na qualidade de Diretor de 

Compliance, para fiscalizar se a regulamentação e as 

políticas da Gestora estão sendo observadas pelas decisões 

do Comitê. 

  

Frequência: Se reunirá, no mínimo, mensalmente, por 

 qualquer meio, inclusive não físico. 

  

Registro das decisões: As decisões e deliberações tomadas 

 pelo Comitê de Investimentos serão arquivadas digitalmente, 

 nos sistemas da Gestora, controlados pelo Diretor de 

 Compliance, juntamente com os documentos 

 correspondentes a todos os ativos e empresas analisadas. 

c. em relação aos 

membros da 

diretoria, suas 

atribuições e 

poderes individuais 

Diretor de Compliance 

 
 

Será responsável por garantir que a Gestora e seus 

Colaboradores cumpram suas responsabilidades fiduciárias 

com os Clientes. Suas funções incluem: 

Estabelecer políticas e procedimentos que promovam a 

conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, 

 

 
Manter-se informado sobre as mudanças nas leis e 

regulamentos relevantes e igualmente atualizando os 

procedimentos das políticas da Gestora, 

 
 

Fornecer aos novos Colaboradores políticas e 

procedimentos aplicáveis e coletar termos de adesão e 
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 questionários desses Colaboradores, 

 

 
Condução e/ou supervisão de treinamento de compliance 

para todos os Colaboradores anualmente, 

 
Investigação de reclamações de clientes e respostas de 

aprovação, 

 
Coordenar com as áreas de negócios e Diretoria a 

preparação e atualização do Formulário de Referência, 

nos termos da Resolução CVM 21, 

 
Apurar e tomar determinadas decisões e aprovações, em 

conjunto com a Diretoria de Risco, Compliance e 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Não Financiamento 

do Terrorismo, Anticorrupção e Contingência, 

 
Apurar denúncias ou indícios de condutas 

potencialmente contrárias às políticas internas, aos 

preceitos éticos, de compliance e normas legais ou 

regulatórias, avaliando a necessidade de comunicação 

aos órgãos reguladores ou COAF, e ainda avaliar e 

discutir sanções internas, podendo submeter à Diretoria, 

quando entender necessário, 

 
 

Manter contato com os reguladores da indústria, 

incluindo a facilitação de exames regulatórios e respostas 

a quaisquer consultas regulatórias, 

 
Sugerir novos controles de compliance, sempre que 

julgar necessário, 

 
Levar para apreciação   da   Diretoria   os   casos   de 
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 ocorrência, suspeita ou indício de prática que não esteja 

de acordo com as disposições do Manual de Compliance 

da Gestora e das demais normas aplicáveis à atividade 

da Gestora, 

 
Aplicar e supervisionar os preceitos e diretrizes 

específicos quanto às atividades de prevenção àlavagem 

de dinheiro e financiamento do terrorismo, conforme 

Política específica redigida sob os termos da 

regulamentação da CVM, 

 
Assessorar o gerenciamento dos negócios no que se 

refere à interpretação e impacto da legislação, 

monitorando as melhores práticas em sua execução e 

analisar, periodicamente, as normas emitidas pelos 

órgãos normativos, como a CVM e outros organismos 

congêneres, e acionar e conscientizar as áreas 

responsáveis pelo cumprimento das políticas da Gestora, 

atuando como facilitador do entendimento das mesmas, 

 
Analisar situações que cheguem ao seu conhecimento 

que possam ser caracterizadas como conflitos de 

interesse pessoais e profissionais, ou levar ao 

conhecimento do(s) sócio(s) da Gestora, sempre que 

julgar necessário, inclusive, mas não limitadamente, em 

situações que envolvam: 

 
a) Investimentos pessoais por Colaboradores; 

 
 

b) Recebimento de gratificações, favores/presentes de 

administradores e/ou sócios de fornecedores ou clientes; 
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 c) Análise financeira ou operação com empresas cujos 

sócios, administradores ou funcionários, o Colaborador 

possua alguma relação pessoal; ou 

 
d) Análise financeira ou operação com empresas em que 

o Colaborador possua investimento próprio. 

 
Encaminhar à Diretoria da Gestora, até o último dia útil 

do mês de abril de cada ano, relatório relativo ao ano civil 

imediatamente anterior à data de entrega, contendo: (a) 

as conclusões dos exames efetuados; (b) as 

recomendações a respeito de eventuais deficiências,com 

o estabelecimento de cronogramas de saneamento, 

quando for o caso; e (c) a manifestação do diretor 

responsável pela administração de carteiras de valores 

mobiliários ou, quando for o caso, pelo diretor 

responsável pela gestão de risco a respeito das 

deficiências encontradas em verificações anteriores e 

das medidas planejadas, de acordo com cronograma 

específico, ou efetivamente adotadas para saná-las, 

devendo referido relatório permanecer disponível à CVM 

na sede da Gestora, 

 
Estabelecer o padrão e aprovar os materiais de 

comunicação e marketing, conforme procedimento 

estabelecido no Manual de Compliance da Gestora, 

tendo por base as diretrizes para publicidade e 

divulgação de material técnico da ANBIMA, e 

 
Deliberar sobre situações que possam ser caracterizadas 

como de tanto pessoais como 

profissionais. Esses conflitos podem acontecer, inclusive, 
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 mas não se limitando, às seguintes situações 

endereçadas em políticas próprias: investimentos 

pessoais, atividades externas, presentes e 

entretenimentos, contribuições políticas, transações com 

partes relacionadas, alocações de oportunidades e 

despesas entre veículos geridos, dentre outrosexemplos. 

 
 

O Diretor de Compliance investigará quaisquer possíveis 

violações das políticas e procedimentos estabelecidos 

pela Gestora para determinar se as sanções devem ser 

impostas, incluindo, entre outras, uma carta de 

advertência, suspensão ou rescisão do contrato de 

trabalho ou outro tipo de ação conforme seja apropriado. 

 
 

Diretor de Investimentos: O Diretor de Investimentos da 

Gestora é o principal membro do Comitê de Investimentos, 

responsável final pela tomada de decisão dos 

investimentos nos veículos de investimento geridos, 

obedecendo o processo de investimento descrito na 

Política de Seleção de Ativos. Ainda, o Diretor de 

Investimentos será responsável pela elaboração de 

estudos e análises dos investimentos a serem feitos pela 

Gestora, conjuntamente ao Comitê de Investimentos. 

 
O Diretor de Investimentos, além de analisar e propor 

novas oportunidades de investimentos, é, em última 

análise, responsável pela definição das estratégias e 

tomada de decisões de investimento, com base, entre 

outras, nas informações fornecidas pelos analistas. 

8.2. Caso a empresa 

deseje, inserir organograma da 

N/A 
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estrutura administrativa da 

empresa, desde que compatível 

com as informações 

apresentadas no item 8.1. 

 

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 ERIC MACCHIONE MONTEIRO DA FONSECA 

b. Idade 41 anos 

c. Profissão Gestor 

d. CPF ou número do 

passaporte 

284.840.478-73 

e. Cargo ocupado Diretor de Investimentos 

f. Data de posse 13 de junho de 2022 

g. Prazo do mandato Indeterminado 

h. Outros cargos ou funções 

exercidas na empresa 

Membro do Comitê de Investimentos da Gestora. 

  

a. Nome ANDRÉ CARADONNA KHERLAKIAN 

b. Idade 41 anos 

c. Profissão Advogado 

d. CPF ou número do 

passaporte 

303.576.258-97 

e. Cargo ocupado Diretor de Compliance 

f. Data de posse 29 de janeiro de 2021 

g. Prazo do mandato Indeterminado 

h. Outros cargos ou funções 

exercidos na empresa 

Membro do Comitê de Compliance da Gestora. 

8.4. Em relação  aos 

diretores responsáveis pela 

ERIC MACCHIONE MONTEIRO DA FONSECA 
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administração de carteiras de 

valores mobiliários, fornecer: 

 

a. currículo, contendo 

as seguintes 

informações: 

 

i. cursos concluídos; (i) Engenharia Industrial pela Escola de Engenharia Mauá 

(2002); e 

(ii) MBA pela Columbia Business School (2008). 

ii. aprovação em exame 

de certificação 

profissional (opcional) 

N/A 

iii. 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 

Nome da empresa: Newfoundland Iron Gestora de Recursos 

Ltda. 

 
Cargo: Diretor de Investimentos 

 
Funções: Responsável pela administração de carteira de 

valores mobiliários. 

 
Atividade Principal: Gestão de Recursos de Terceiros 

 
Entrada: Janeiro de 2022 

 
Saída: Atualmente 

 

Nome da empresa: Newfoundland Malibu Gestora de 

Recursos Ltda. 

 
Cargo: Analista de Investimentos 

 
Funções: Presta apoio direto ao Diretor de Investimentos na 

definição das estratégias dos fundos. 

 
Atividade Principal: Presta apoio ao Diretor de 

Investimentos na avaliação de diferentes métricas para a 

definição de concentração, diversificação e posição dos 

fundos de investimento, bem como as informações 

relacionadas à economia que venham a ter alguma influência 

no mercado-alvo dos investimentos sob gestão para a 

decisão discricionária do investimento em ativos financeiros. 



 

 

 

 

 

 
 

  
Entrada: Agosto de 2020 

 
Saída: Setembro de 2022 

 
Nome da empresa: Newfoundland Capital Management. 

 
Cargo: Fundador e Gestor de Portfólio 

 
Funções: Como Gestor de Portfólio, auxiliou na gestão de 
aproximadamente US$800 milhões em ações de empresas 
Latino-Americanas. 

 

Atividade Principal: Gestora de Recursos registrada na 

SEC. 

 
Entrada: Setembro de 2009 

 
Saída: atualmente 
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8.5. Em relação ao diretor 

responsável pela 

implementação e cumprimento 

de regras, políticas, 

procedimentos e controles 

internos e desta Resolução, 

fornecer: 

ANDRÉ CARADONNA KHERLAKIAN 

a. currículo, contendo 

as seguintes 

informações: 

 

i. cursos concluídos; Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2004) 

Mestrado em finanças - Insper (2012) 

ii. aprovação em 

exame  de 

certificação 

profissional 

(opcional) 

 

iii. 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 

Nome da empresa: Newfoundland Malibu Gestora de 

Recursos Ltda. 

 
Cargo: Diretor de Compliance 

 
Funções: Responsável pelo cumprimento de regras, 

políticas, procedimentos, gestão de risco, controles internos 

(compliance) e pela prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento 

da proliferação de armas de destruição em massa. 

 
Atividade Principal: Acompanhar e levar quaisquer pedidos 

de autorização, orientação ou esclarecimento ou casos de 

ocorrência, suspeita ou indício de prática ilegal para 
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 apreciação do Comitê de Compliance e Risco da Gestora; 

assessorar o gerenciamento dos negócios no que se refere 

ao entendimento, interpretação e impacto da legislação, 

monitorando as melhores práticas em sua execução, bem 

como analisar, periodicamente, as normas emitidas pelos 

órgãos competentes, como a CVM e outros organismos 

congêneres; aplicar as eventuais sanções aos 

Colaboradores, conforme definido pelo Comitê de 

Compliance e Risco; e analisar situações que cheguem ao 

seu conhecimento e que possam ser caracterizadas como 

de essoais e profissionais. 

 
Entrada: Agosto de 2020 

 
Saída: Atualmente 

 
Nome da empresa: Newfoundland Capital Management 

 
Cargo: Chief Operating Officer 

 
Funções: Operações e Compliance 

 
Atividade Principal: Gestora de Recursos registrada na 

SEC. 

 
Entrada: abril de 2009 

 
Saída: N/A 

8.6. Em relação ao diretor 

responsável pela gestão de 

risco, caso não seja a mesma 

pessoa indicada no item 

anterior, fornecer: 

O diretor apontado no item 8.5. acumula as funções de 

gestão de risco. 

a. currículo, contendo as 

seguintes informações: 

N/A 

i. cursos concluídos; N/A 
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ii. aprovação em exame de 

certificação profissional 

N/A 

iii. 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 

N/A 

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 Gestora não realizará atividade de distribuição de cotas de 

fundos de investimento. 

a. currículo, contendo as 

seguintes informações: 

N/A 

i. cursos concluídos; N/A 

ii. aprovação em exame de 

certificação profissional 

N/A 

iii. 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 

N/A 
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datas de entrada e saída 

do cargo 

 

8.8. Fornecer informações 

sobre a estrutura mantida para 

a gestão de recursos, 

incluindo: 

 

a. quantidade de 

profissionais 

3 (três), incluindo o Diretor de Investimentos. 

b. natureza  das 

atividades 

desenvolvidas 

pelos seus 

integrantes 

(i) De forma geral, os colaboradores da equipe de 

investimentos são responsáveis pela análise e avaliação de 

investimentos, alocação entre os diferentes ativos e posições 

dos fundos sob gestão, mediante ordem do Diretor de 

Investimentos, bem como por dar suporte ao Diretor de 

Investimentos em suas atividades em geral, juntamente com 

o Comitê de Investimentos; 

 
(ii) O Diretor de Investimentos, além de analisar e propor 

novas oportunidades de investimentos, é, em última instância, 

responsável pela definição das estratégias e tomada de 

decisões de investimento, com base, entre outras, nas 

informações fornecidas pelos analistas e pelo Comitê de 

Investimentos; e 

(iii) Os analistas possuem as funções de monitorar os 

mercados, avaliar e sugerir os ativos para investimento pelos 

fundos, dar suporte à gestão de ativos de forma geral, captar 
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 dados no mercado, confeccionar relatórios e acompanhar as 

rentabilidades das carteiras e ativos no mercado. 

c. os sistemas 

informação, 

rotinas e 

procedimentos 

envolvidos 

de 

as 

os 

Sistemas: 
 

A Gestora possui ferramentas próprias para a gestão de 

investimentos, composto por planilhas proprietárias e o 

sistema Bloomberg Anywhere. 

   
Rotinas e Procedimentos: 

   
O Diretor de Investimentos é responsável por todas as 

  tomadas de decisões nas atividades de gestão, sendo uma 

  das principais funções a definição das estratégias e decisões 

  de investimento, com base, entre outras, nas análises 

  fornecidas pelos membros da equipe de gestão de recursos. 

   
A Gestora possui um Comitê de Investimentos para abordar os 

  temas mais importantes para os investimentos sob sua gestão. 

  Com base nas discussões e orientações do Comitê de 

  Investimentos, é feita uma revisão periódica dos investimentos 

  das carteiras sob gestão, utilizando-se diferentes métricaspara 

  a definição de concentração, diversificação e posição dos 

  fundos de investimento sob gestão da Gestora. 

   
Também no âmbito do Comitê de Investimentos há, ainda, 

  uma discussão a respeito dos fatores de risco presentes na 

  economia que venham a ter eventual influência no mercado- 

  alvo dos investimentos das carteiras sob gestão, bem como 

  uma avaliação sobre possíveis oportunidades que possam 
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 proporcionar melhores resultados aos referidos fundos e 

carteiras. 

 

 
As reuniões do Comitê de Investimentos ocorrem com 

frequência mínima mensal, podendo, ainda, serem 

convocadas reuniões em caráter extraordinário sempre que o 

Diretor de Investimentos julgar necessário. Tais reuniões 

ocorrerão por qualquer meio, inclusive não físico, e contarão 

com a participação de todos seus membros, conforme a 

seguir: Eric Fonseca; Rodrigo Mugaburu, Victor Hugo 

Menezes e André Caradonna Kherlakian, este último, na 

qualidade de Diretor de Compliance, para fiscalizar se a 

regulamentação e as políticas da Gestora estão sendo 

observadas pelas decisões do Comitê. 

 

As decisões e deliberações tomadas pelo Comitê de 

Investimentos serão arquivadas digitalmente, nos sistemas da 

Gestora, controlados pelo Diretor de Compliance, juntamente 

com os documentos correspondentes a todos os ativos e 

empresas analisadas. 

Seleção de Ativos 

 
 

A Gestora busca alcançar consistência no resultado dos 

investimentos através da aderência a processos disciplinados 

de identificação e seleção de ativos. 

 
O processo de seleção de ativos da Gestora é baseado na 

construção e desenvolvimento de estratégias sistemáticas, 

usando preponderantemente fatores de risco nos mercados 

nacional e internacional. Este processo pode ser resumido em 

quatro etapas: (i) uso de rotinas em python de captura e 

tratamento de dados de mercado dos ativos líquidos 
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 disponíveis, bem como de dados macroeconômicos e de 

balanço de empresas listadas; (ii) uso de uma biblioteca de 

indicadores para renda variável, além de indicadores 

macroeconômicos; (iii) construção de famílias de fatores de 

risco a partir dos indicadores; (iv) desenvolvimento de 

estratégias de investimentos baseadas em fatores de risco e 

incorporando tratamento de risco baseado em conceitos 

como paridade de risco. 

 
As decisões de investimento e eventuais restrições para a 

realização do investimento devem ser devidamente 

documentadas. Como já mencionado, todas as decisões de 

investimento, eventuais restrições e desinvestimento devem 

ser analisadas e aprovadas pelo Diretor de Investimentos. 

 
Alocação de Ativos 

 
 

A decisão de alocação dos recursos dos fundos de 

investimento é responsabilidade do Diretor de Investimentos. 

 
Após a seleção dos ativos e a partir da inteligência da Gestora 

e demais sistemas contatados, a alocação entre books ocorre 

de forma sistemática com base em todas as informações 

fornecidas sobre política de investimentos do produto e 

demais características fundamentais, bem como na avaliação 

das estratégias e de indicadores macroeconômicos globais 

para avaliar a dinâmica de riscos de mercado. 

 
Por sua vez, o desinvestimento de uma posição ocorre 

também sistematicamente, quando identifica-se que o retorno 

esperado para o investimento não é mais compatível com os 

riscos envolvidos, o fundamento que suportava determinada 
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 tese de investimento é alterado ou quando existe uma outra 

tese de investimento com relação risco/retorno mais atraente, 

fora da carteira. 

 
Caberá ao Diretor de Investimentos atuar em conformidade 

com os regulamentos dos fundos de investimento geridos 

pela Gestora. 

 

Para auxílio das atividades praticadas pela equipe de 

investimentos, será empregue a ferramenta Eze Castle. 

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 

3 (três), incluindo o Diretor de Compliance 

b. natureza  das 

atividades 

desenvolvidas 

pelos seus 

integrantes 

A natureza das atividades desenvolvidas pela equipe de 

compliance, responsável pela verificação do permanente 

atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à 

atividade, sob verificação constante do Diretor de Compliance 

é de auxílio ao Diretor na execução de todas as suas funções, 

principalmente, na manutenção e revisão do programa de 

compliance da Gestora, pela fiscalização do cumprimento dos 

termos de todas as Políticas e Manuais da Gestora, inclusive 

a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento do Terrorismo (LDFT), pelo efetivo 

gerenciamento dos riscos de LDFT na Gestora, para possam 

ser eficaz e tempestivamente identificados, por meio da 

análise das informações e documentação recolhidas pela 
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 equipe comercial junto a potenciais clientes diretos e 

contrapartes. 

 
Para fiscalização de terceiros contratados pela Gestora, a 

equipe de compliance acompanhará todos os problemas 

associados à qualidade dos serviços prestados. Os 

Colaboradores responsáveis pelo gerenciamento do 

relacionamento com o prestador de serviços terceirizado 

realizarão o acompanhamento. Se um Colaborador tiver 

algum motivo para acreditar que o prestador de serviços 

terceirizado não cumpriu os termos do seu contrato com a 

Gestora, o Colaborador deverá relatar o problema ao Diretor 

de Compliance ou seu superior imediato. 

 
 

Anualmente, serão revisados informalmente contratos com 

prestadores de serviços terceirizados para garantir que os 

serviços ainda sejam necessários e/ou que o contrato forneça 

o nível e a qualidade de serviço adequados. Quaisquer 

rescisões recomendadas dos contratos com prestadores de 

serviços terceirizados devem ser aprovadas pelo Diretor de 

Compliance. 

c. os sistemas de 

informação, as 

rotinas e os 

procedimentos 

envolvidos 

Sistemas: 

 

A Gestora possui ferramentas próprias para a gestão de 

compliance e risco, composto por planilhas Excel proprietárias 

 e apoio do sistema Bloomberg. 

  
Implementação e Manutenção do Sistema de Controles 

 Internos: 
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 O Diretor de Compliance é responsável pela implantação de 

práticas de negócio eficientes e controles internos adequados 

e eficazes. Os gestores de área são responsáveis por 

estabelecer, manter, promover e avaliar as práticas de 

negócio eficientes e controles internos adequados e eficazes. 

 
Os controles internos devem ser devidamente documentados 

pelos gestores das áreas de negócio e se dividem em 

políticas e manuais operacionais. As políticas da Gestora 

abordam, principalmente, os seguintes aspectos: 

 
Conduta e Ética; 

Investimentos Pessoais; 

Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento 

do Terrorismo; 

Precificação e Avaliação; 

Seleção e Alocação de Ativos; 

Manual de Segurança da Informação; 

Política de Voto; 

Contratação de Prestadores de Serviços 

Terceirizados; e 

Continuidade de Negócios. 

 
 

 Análise do Sistema de Controles Internos 

 
 

O Diretor de Compliance é o responsável pela definição dos 

métodos para avaliação e monitoramento do sistema de 

controles internos da Gestora, sendo também responsável 

pelo atendimento aos Órgãos Reguladores e 

Autorreguladores. 

 
Avaliação do Sistema de Controles Internos 
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O Diretor de Compliance é responsável por promover a 

avaliação independente das atividades desenvolvidas pelas 

áreas, permitindo à aferição da adequação dos controles ao 

cumprimento das normas e regulamentos. 

 
A periodicidade dos exames de aderência a serem realizados 

é no mínimo anual, considerando o prazo para 

encaminhamento do relatório de compliance à Diretoria da 

Gestora, qual seja, final de abril de cada ano. Contudo, o 

Diretor de Compliance poderá realizar testes adicionais 

quando entender necessários, de acordo com os eventos 

reportados. 

d. a forma como a 

empresa garante a 

independência do 

trabalho executado 

pelo setor 

O Diretor de Compliance possui autonomia no exercício de 

suas atividades, por não ser subordinado à equipe de gestão 

de recursos. 

 
O descumprimento ou indício de descumprimento de 

quaisquer das regras estabelecidas no Código de Ética e 

Manual de Compliance e das demais normas aplicáveis à 

Gestora por qualquer de seus colaboradores, inclusive pelo 

Diretor de Investimentos, será avaliada pelo Diretor de 

Compliance, o qual aplicará as sanções cabíveis, nos termos 

do Código de Ética e Política de Controles Internos, garantido 

sempre direito de defesa. 

8.10. Fornecer informações 

sobre a estrutura mantida para 

a gestão de riscos, incluindo: 

A equipe e a estrutura responsável pelos controles internos, 

cumulam as responsabilidades relativa à gestão de riscos da 

Gestora. 

a. quantidade de 

profissionais 

3 (três), incluindo o Diretor de Compliance 

b. natureza das 

atividades 

desenvolvidas 

As atividades desenvolvidas pela equipe de riscos têm a 

natureza de definir e executar as práticas de gestão de riscos, 
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pelos 

integrantes 

seus assim como a qualidade do processo e metodologia e, ainda, 

a guarda dos documentos que contenham as justificativas das 

decisões tomadas. 

c. os sistemas 

informação, 

rotinas e 

procedimentos 

envolvidos 

de 

as 

os 

A área de risco realiza o monitoramento dos principais riscos 

relacionados aos veículos sob gestão da Gestora. Com o 

auxílio de rotinas e planilhas proprietárias e, sob supervisão 

do Diretor   de Compliance, são gerados relatórios de 

exposição a riscos para cada carteira sob gestão com a 

  periodicidade mínima mensal, a serem compartilhados com o 

  Diretor de Investimentos, podendo este compartilhá-los com 

  os membros da equipe de gestão que entender conveniente. 

   
Os controles e processos da Gestora são capazes de: (i) fazer 

  o cadastramento dos diferentes ativos que podem ser 

  negociados pelos Fundos, possibilitando armazenar 

  características desses ativos, tais como: modalidade de 

  crédito, datas e valores de parcelas, datas de contratação e 

  de vencimento, taxas de juros, garantias, data e valor de 

  aquisição pelo Fundos, informações sobre o rating da 

  operação na data da contratação, e quando aplicável, dados 

  do cedente e dados do sacado (em operações cujo cedente 

  não possua retenção substancial de riscos e benefícios sobre 

  o ativo), devendo tais características ser objeto de análise 

  pelo Diretor de Compliance; (ii) fazer a precificação com base 

  no tipo de ativo e nos demais fatores de risco e preservar a 
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 memória de cálculo, incluindo as fórmulas e variáveis 

utilizadas no modelo; (iii) emitir relatórios gerenciais para 

monitoramento das operações adquiridas, bem como 

mensurar, tanto em nível individual quanto em nível agregado 

de operações com características semelhantes, a exposição 

ao risco de crédito em condições normais e em cenários 

estressados; (iv) projetar fluxos de caixa não padronizados, 

representar curvas de crédito e calcular valor presente das 

operações. 

 

 
A Gestora deve avaliar periodicamente a qualidade de crédito 

dos principais devedores/emissores dos ativos de crédito ou 

direitos creditórios, conforme o caso, adquiridos pelos 

Fundos, com periodicidade de revisão proporcional à 

qualidade de crédito - quanto pior a qualidade, mais curto 

deve ser o intervalo entre as reavaliações - e/ou à relevância 

do crédito para a carteira e adequado às características dos 

direitos creditórios, se o caso, sendo necessário documentar 

todas as reavaliações realizadas. 

 

 
As avaliações de que trata o parágrafo acima devem ser 

formalizadas e ficar disponíveis para o administrador 

fiduciário do fundo de investimento e para a ANBIMA, sempre 

que solicitadas, pelos prazos previstos na regulamentação em 

vigor. 

d. a forma como a A equipe de riscos é totalmente independente das outras 

empresa garante a áreas e tem plena autoridade sobre a implementação de 

 independência do todas as políticas de risco da Gestora. 

trabalho executado  

pelo setor  
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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 Gestora não realiza atividades de tesouraria, controladoria 

e custódia. 

a. quantidade de 

profissionais 

N/A 

b. os sistemas de 

informação, as 

rotinas e os 

procedimentos 

envolvidos 

N/A 

c. a indicação de um 

responsável pela 

área e descrição de 

sua experiência na 

atividade 

N/A 

8.12. Fornecer informações 

sobre a área responsável pela 

distribuição de cotas de fundos 

de investimento, incluindo: 

A Gestora não realiza atividades de distribuição de cotas de 

fundos. 

a. quantidade de 

profissionais 

N/A 

b. natureza das 

atividades 

desenvolvidas pelos 

seus integrantes 

N/A 

c. programa  de 

treinamento dos 

profissionais 

envolvidos  na 

distribuição de cotas 

N/A 

d. infraestrutura 

disponível, contendo 

relação discriminada 

dos equipamentos e 

N/A 
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serviços utilizados 

na distribuição 

 

e. os sistemas de 

informação, as 

rotinas e os 

procedimentos 

envolvidos 

N/A 

8.13. Fornecer outras 

informações que a empresa 

julgue relevantes 

N/A Não há outras informações relevantes no 

entendimento da Gestora. 

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 

A remuneração da Gestora se dará exclusivamente mediante 

o recebimento de taxa de administração e taxa de 

performance. 

 
Nesse sentido, a Gestora prevê a cobrança de taxa de 

administração entre 1,5% (um e meio por cento) e 2% (dois 

por cento) ao ano, sobre o patrimônio líquido de cada fundo 

gerido, bem como a cobrança de taxa de performance entre 

15% (quinze por cento) e 20% (vinte por cento) do que 

exceder o benckmark de cada fundo gerido. 

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 Gestora está em processo de credenciamento perante a 

CVM/ANBIMA para a prestação de serviços de administração 

de carteiras na modalidade gestão de recursos. 

a. taxas com bases 

fixas 

N/A 

b. taxas de 

performance 

N/A 

c. taxas de ingresso N/A 

d. taxas de saída N/A 

e. outras taxas N/A 
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9.3. Fornecer outras 

informações que a empresa 

julgue relevantes 

N/A Não há outras informações relevantes no 

entendimento da Gestora. 

10. Regras, procedimentos 

e controles internos 

 

10.1. Descrever a política  de A Gestora utiliza terceiros não afiliados para auxiliá-la, direta 

seleção, contratação e e indiretamente, na execução de suas atividades (por 

supervisão de 

prestadores de 

serviços 

exemplo, corretoras de primeira linha, consultores 

especializados e administradores fiduciários). Ao celebrar 

 contratos com esses prestadores de serviços terceirizados, a 

 Gestora garantirá que as partes entendam e concordem com 

 os serviços que os terceiros prestarão de acordo com o 

 contrato. A falha de um prestador de serviços terceirizado em 

 cumprir suas obrigações contratuais não só pode levar a 

 Gestora a não prestar os serviços necessários a seus 

 clientes, ou violar as leis e regulamentação em vigor, mas 

 pode sujeitar os clientes a riscos desnecessários associados 

 à falha de terceiros prestadores de serviços para fornecer 

 total e completamente os serviços contratados. 

  
A Gestora realizará due diligence de prestadores de serviços 

 terceirizados contratados pela Gestora para auxiliar, direta ou 

 indiretamente, na prestação de serviços de gestão para os 

 Clientes. Os Colaboradores responsáveis pela avaliação de 

 terceiros prestadores de serviços devem: 

  
Determinar os serviços a serem prestados pelo 

 prestador de serviços terceirizado e verificar se as 

 descrições dos serviços a serem prestados estão 

 incluídas no contrato da Gestora com o prestador de 

 serviços terceirizado. 
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Na medida do aplicável, tomar medidas para garantir 

que o prestador de serviços tenha medidas de 

proteção cibernética apropriadas, bem como políticas 

anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro. 

 
 

Obter um contrato por escrito assinado com o 

prestador de serviços terceirizado que descreve os 

serviços prestados à Gestora. 

 
 

Acompanhar todos os problemas associados à qualidade dos 

serviços prestados. Os Colaboradores responsáveis pelo 

gerenciamento do relacionamento com o prestador de 

serviços terceirizado farão o acompanhamento. Se um 

Colaborador tiver algum motivo para acreditar que o prestador 

de serviços terceirizado não cumpriu os termos do seu 

contrato com a Gestora, o Colaborador deverá relatar o 

problema ao Diretor de Compliance ou seu designado. 

 
Anualmente, revisar informalmente contratos com 

prestadores de serviços terceirizados para garantir 

que os serviços ainda sejam necessários e/ou que o 

contrato forneça o nível e a qualidade de serviço 

adequados. Quaisquer rescisões recomendadas dos 

contratos com prestadores de serviços terceirizados 

devem ser aprovadas pelo Diretor de Compliance. 

10.2. Descrever como os custos 

de transação com

 valores 

mobiliários são 

monitorados e 

minimizados 

Mensalmente, a Gestora avalia o montante pago à cada 

corretora em comissões e determina se tais pagamentos 

obedeceram ao princípio da razoabilidade. Às corretoras que 

tiverem sido pagos valores mais elevados, é proposta 

assinatura de Commission Sharing Agreement ou outros 
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 tipos de soft dollar, conforme descritos no item 10.3 abaixo. 

Além disso, as taxas de comissões cobradas pelas 

corretoras são constantemente renegociadas. 

10.3. Descrever as regras 

para o tratamento de 

soft dollar, tais como 

recebimento de 

presentes, cursos, 

viagens etc. 

Soft Dollar são tratados pela Gestora como os serviços de 

estatísticas e preços; discussões com o pessoal de pesquisa; 

bases de dados; taxas de conferência; e outras notícias, 

serviços técnicos e de telecomunicações que podem ser 

utilizados pela Gestora no processo de gestão e execução de 

investimentos e seja oferecido por corretoras que podem vir a 

 ser selecionadas pela Gestora. 

  
Os acordos de Soft Dollar somente são aceitos se quaisquer 

 benefícios oferecidos (i) possam ser utilizado diretamente 

 para melhorias de tomada de decisão de investimentos pela 

 Gestora; (ii) são razoáveis em relação ao valor das comissões 

 pagas; e (iii) não afetar a independência da Gestora. Toda 

 decisão referente a Soft Dollar deve ser tomada pelo Diretor 

 de Compliance. 

  
Quanto aos presentes e entretenimento por colaboradores da 

 Gestora, o tratamento a ser aplicado será o abaixo: 

  
Os Colaboradores geralmente podem dar e receber 

 presentes e entretenimento, desde que esses presentes e 

 entretenimento não sejam generosos ou excessivos e não 

 pareçam ter sido projetados para influenciar indevidamente o 

 destinatário. 

  
A Gestora mantém seus Colaboradores em altos padrões 

 éticos e proíbe estritamente qualquer entrega ou recebimento 
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 de itens de valor projetados para influenciar indevidamente o 

destinatário. Portanto, os Colaboradores devem consultar o 

Diretor de Compliance se houver uma aparência de 

impropriedade associada à entrega ou recebimento de algo 

de valor. 

 

 
Recebimento de Entretenimento por parte do Colaborador 

 

 
Os Colaboradores podem participar de refeições de negócios, 

eventos esportivos e outros eventos de entretenimento às 

custas de um doador, desde que o entretenimento não seja 

luxuoso ou extravagante por natureza. Se o custo ou valor 

estimado da porção do entretenimento do Colaborador for 

superior a US$ 250, o Colaborador deverá relatar sua 

presença ao Diretor de Compliance por e-mail. 

Especificamente, os Colaboradores devem fornecer: 

 

 
Uma descrição do entretenimento; 

Valor aproximado da porção do evento do Colaborador; 

O provedor do entretenimento; 

A razão do entretenimento; e 

O relacionamento entre a Newfoundland e o provedor. 

 

 
Recebimento de Presentes por Parte dos Colaboradores 

 

 
Os Colaboradores devem relatar sua intenção de aceitar 

presentes avaliados em mais de US$ 250 (um único presente 

ou agregados anualmente) ao Diretor de Compliance por e- 

mail. Especificamente, os Colaboradores devem fornecer: 
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Uma descrição do presente; 

Valor aproximado do presente; 

O fornecedor do presente; 

A razão do presente; e 

A relação entre a Newfoundland e o doador. 

 

 
A Newfoundland espera arcar com os custos de viagens e 

hospedagem de Colaboradores associados a conferências, 

viagens de pesquisa e outras viagens relacionadas a 

negócios. Há, de outro lado, a possibilidade de os aludidos 

custos serem suportados por uma pessoa ou entidade que 

não seja a Newfoundland mas com ela possua algum tipo de 

relação comercial. Se a pessoa ou entidade que arcou com 

tais custos acompanhar o Colaborador na viagem, jantar e 

qualquer outra atividade relativa ao relacionamento comercial 

estabelecido entre a Newfoundland e a instituição/pessoa, 

estas atividades não serão consideradas presentes para fins 

da Política de Presentes e Entretenimento da Newfoundland. 

 

 
Já na hipótese de alguma pessoa ou instituição desejar arcar 

com custos de jantares, eventos, convenções e quaisquer 

atividades recreativas para os Colaboradores, sem, no 

entanto, acompanhá-los a estes eventos, estes serãotratados 

como um presente ao Colaborador para os fins da Política de 

Presentes e Entretenimento da Newfoundland. 

 

 
Presentes como cestas de férias ou almoços entregues nos 

escritórios da Newfoundland, recebidos em nome da Gestora, 

não requerem ser relatados ao Diretor de Compliance. 
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Política de Presentes e Entretenimento da Gestora 

 

 
A Gestora e seus Colaboradores são proibidos de dar 

presentes ou entretenimento que possam parecer generosos 

ou excessivos e devem obter aprovação para dar presentes 

ou entretenimento que excedam US$250 por pessoa a 

qualquer Cliente, possível cliente ou indivíduo ou entidade 

com quem a Newfoundland faça ou esteja tentando fazer 

negócios. Os Colaboradores devem buscar aprovação 

enviando as seguintes informações ao Diretor de Compliance 

por e-mail: 

Uma descrição do presente ou entretenimento, 

Valor aproximado do presente ou entretenimento, 

O motivo do presente ou entretenimento e 

O relacionamento entre a Newfoundland e o recipiente. 

 

 
Presentes e Entretenimento Dados a Governos e  

 

 
 

 

 
As Leis Anticorrupção proíbem a doação direta ou indireta de, 

ou a promessa de doar 

forma corrupta um benefício comercial de um oficial, 

funcionário ou outra  de um governo. As empresas 

que pertencem, ainda que parcialmente, a um governo podem 

ser consideradas uma     desse 

governo. Em particular, os investimentos do governo em 

instituições financeiras podem tornar as Leis Anticorrupção 

aplicáveis a essas instituições. Indivíduos atuando em uma 

posição oficial em nome de um governo ou de um partido 
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um governo. 

 

 

As sanções civis e criminais por violar as Leis Anticorrupção 

podem ser graves. A Gestora e seus Colaboradores devem 

respeitar o espírito e a letra das Leis Anticorrupção em todos 

os momentos. Os Colaboradores devem obter uma 

autorização prévia por escrito do Diretor de Compliance antes 

de atribuir algo de valor que possa estar sujeito às Leis 

Anticorrupção. 

 

 
Os Colaboradores devem consultar o Diretor de Compliance 

se houver alguma dúvida sobre a necessidade de autorização 

prévia de presentes ou entretenimento. 

 
 

Monitoramento de Presentes e Entretenimento 

 

 
O Diretor de Compliance manterá um registro para rastrear o 

fornecimento e o recebimento de presentes e entretenimento 

pelos Colaboradores. 

10.4. Descrever   os   planos 

de contingência, 

continuidade de 

negócios e 

recuperação de 

desastres adotados 

Para atendimento às necessidades mínimas de manutenção 

dos serviços/atividades da Gestora, foi definida uma estrutura 

física mínima, tecnológica e de pessoal, e procedimentos que 

devem ser adotados toda vez em que uma situação seja 

caracterizada como uma contingência às operações da 

 Gestora. 

  

Foram identificados os seguintes focos de preocupação 

 relativos à atividade de gestão de recursos, de forma a 

 garantir o regular funcionamento da Newfoundland: 
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Espaço Físico: local onde são realizadas as operações da 

Gestora. Nesse espaço encontra-se instalada toda a 

infraestrutura necessária para a execução de suas atividades 

de gestão de recursos; 

 
Tecnologia: fundamental para o funcionamento da Gestora 

relativamente à gestão de recursos, no sentido de que todas 

as comunicações com Clientes, corretoras, administradores 

de fundos etc., são realizados por telefone ou meios 

eletrônicos (e-mails e/ou sistemas próprios). Também é 

fundamental para a realização de registros de operações 

(compras e vendas de títulos, aplicações e resgates em 

fundos de investimento, transferência de recursos e 

pagamento de despesas da empresa, dentro outros); e 

 
Pessoal: responsáveis pela operação da Gestora, incluindo a 

análise e decisão para realização ou não de investimentos, 

equipe responsável pelo compliance e pela gestão de risco 

das carteiras etc. 

 
 

Tendo identificado esses 3 (três) focos de preocupação do 

ponto de vista da estrutura da Gestora e dos processos sob 

sua responsabilidade na qualidade de gestora de recursos, os 

riscos que podem ocasionar o acionamento do Plano de 

Contingência foram identificados da seguinte forma: 

 
Problemas de Infraestrutura: os problemas dessa ordem são, 

dentre outros, falta de energia elétrica, falha nos links de 

internet, falha nas linhas telefônicas, falhas nos sites das 

empresas que fornecem sistemas de uso da empresa, falta 

de água, etc.; 
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Problemas de acesso ao local/recursos: os problemas dessa 

ordem são, dentre outros, impossibilidade ou dificuldade de 

acesso ao local onde se localiza o escritório. Essa 

impossibilidade pode ser causada por eventos como greves, 

greves de transporte público, interdições pelas autoridades do 

prédio ou do entorno do escritório da Gestora, etc.; e 

 
Falta impactante de Colaboradores: os problemas dessa 

ordem são, dentre outros, o término de vínculo repentino com 

pessoas chave para o funcionamento da Gestora 

(notadamente seus diretores), o não comparecimento de 

número expressivo de Colaboradores em razão de doenças 

ou qualquer outro tipo de impedimento, etc. 

 
Com base no levantamento da estrutura da Gestora relativa à 

gestão de recursos e no mapeamento de riscos, a Gestora 

tem condições de manter sua atuação mesmo na 

impossibilidade de acesso às suas instalações e/ou no caso 

de falta impactante de Colaboradores ao local de trabalho. 

 
Conforme avaliação de risco da Gestora foram definidas as 

seguintes ações a serem tomadas quando da ativação do 

Plano de Contingência da Gestora: 

 
Ambiente Físico 

 
 

O ambiente físico é definido como o espaço onde as 

operações diárias de gestão de recursos da Gestora são 

conduzidas normalmente. Esse espaço inclui o imóvel, os 

móveis e utensílios necessários a essa operação, como 

também o acesso seguro a esses recursos. 
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Em ocorrendo situações de problemas de acesso às suas 

dependências, a equipe da Gestora deve continuar a 

desempenhar suas atividades através de acesso remoto via 

conexão VPN criptografada. Esse acesso será realizado via 

conexão VPN criptografada e deverá ser feito mediante 

solicitação e aprovação prévia do Diretor de Compliance. O 

acesso via VPN garante a disponibilidade dos Colaboradores 

aos principais sistemas utilizados pela Gestora. Assim, é 

possível permanecer trabalhando ainda que fora do escritório 

físico. 

 
Ambiente Tecnológico 

 
 

O ambiente tecnológico envolve todos os sistemas e recursos 

necessários para que a Gestora possa realizar sua operação 

de forma normal. Isso implica basicamente a disponibilidade 

de acesso aos sistemas utilizados pela Gestora para a gestão 

de recursos em seu dia a dia, bem como para garantir que 

suas informações estejam protegidas. 

 
A rede da Newfoundland está conectada à internet por meio 

de dois links contratados junto a duas operadoras e saídas 

diferentes, de forma a garantir mais de uma opção em caso 

de contingência. Os links trabalham em load balance, 

assumindo os serviços de forma automaticamente no caso de 

falha no link principal. 

 
Quanto aos servidores, estes trabalham com sistema de 

nobreak somado ao banco de baterias com autonomia de três 

a quatro horas contínuas de uso, com exceção das estações 

desktop e notebooks, que possuem autonomia emergencial 
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 de duas a quatro horas contínuas de uso, dependendo do 

nível de criticidade da função. 

 
Existe uma redundância de nobreak com dois sistemas 

independentes de nobreak e bateria. 

 
Em caso de indisponibilidade de acesso total ao site principal, 

o processo de contingência DR (Disaster Recovery) pode ser 

acionado, o qual envolve o acesso ao ambiente DR localizado 

em ambiente replicado em local externo com replicação ativa 

dos bancos de dados e sistemas existentes na Gestora. 

 
Além disso, as atividades da Gestora são todas registradas 

em e-mails e Dropbox profissional, de forma que não há perda 

de dados ainda que haja perda dos servidores (tanto o 

servidor interno quanto o back-up fora do espaço físico da 

Newfoundland.) 

 
Ambiente Pessoal 

 
 

O ambiente pessoal envolve todos os Colaboradores e 

prestadores de serviços existentes na Gestora relacionados à 

atividade de gestão de recursos. Suas funções devem 

atender às necessidades de funcionamento da Gestora em 

situações consideradas de normalidade bem como em 

situações consideradas de contingência. 

 
O principal potencial de risco identificado seria a não 

existência de um back-up de atividades executadas por um 

determinado Colaborador. Esse risco, no entanto, encontra- 

se mitigado, na medida em que as funções desempenhadas 

por cada Colaborador possuem redundância em algum outro 
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 Colaborador, considerando que são aplicados treinamentos 

aos Colaboradores para atuação como back-up das funções 

e responsabilidades de outros Colaboradores. Tal medida já 

existe e é praticada regularmente quando, por exemplo, um 

determinado Colaborador o se ausenta da Gestora (por férias 

ou licença) e suas atividades continuam sendo executadas 

pelo seu back-up designado. 

 

Responsável pelas medidas de contingência 

 
 

O Diretor de Compliance é o responsável em coordenar todas 

as ações necessárias em situações de contingência bem 

como promover o adequado treinamento e ações para 

restabelecimento da situação de atividade normal da Gestora. 

 
O Diretor de Compliance deverá tomar as decisões 

necessárias para acionar o Plano de Contingência se e 

quando necessário, tomando essa decisão em conjunto ou, 

no caso de impossibilidade, com os demais administradores 

da Gestora. 

 

 
Cenário de Contingência 

 
 

No caso de concretização dos Problemas de Infraestrutura; 

Problemas de acesso ao local/recursos e Falta impactante de 

Colaboradores, o Diretor de Diretor de Compliance deverá 

acionar o Plano de Contingência, em caráter imediato, e 

iniciar também imediatamente a avaliação das causas que 

geraram a contingência para providenciar sua solução o mais 

rapidamente possível, bem como dar início ao efetivo 

cumprimento dos procedimentos descritos abaixo: 
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 (A) Comunicar imediatamente o ocorrido à toda a equipe 

interna, via ligação celular, grupo corporativo da 

Gestora em aplicativo de mensagens ou qualquer 

outro meio à sua disposição, indicando nessa 

oportunidade qual o procedimento a ser adotado por 

cada Colaborador de acordo com a contingência 

ocorrida; 

 
 

(B) Caso seja verificada a necessidade de sair do 

escritório da Gestora, os Colaboradores poderão 

continuar a desempenhar suas atividades através de 

Home Office, como descrito acima. A continuidade das 

operações da Newfoundland deverá serassegurada 

no próprio dia útil da ocorrência da contingência no 

escritório físico, de modo que asatividades diárias não 

sejam interrompidas ou gravemente impactadas. 

 

O Diretor de Compliance deverá acompanhar todo o processo 

acima descrito até o retorno à situação normal de 

funcionamento dentro do contexto das atividades 

desempenhadas pela Newfoundland e reportar eventuais 

alterações e atualizações da contingência aos demais 

Colaboradores. 

 

Aspectos Gerais 

 
 

O Diretor de Compliance realizará testes de contingências 

que possibilitem que a Gestora esteja preparada para eventos 

desta natureza, proporcionando à Gestora condições 

adequadas para continuar suas operações. 
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A Gestora dispõe de tecnologias de defesa contra possíveis 

ataques aos seus sistemas de informação e realiza testes 

periódicos no sistema disponível na rede mundial de 

computadores. Testes na rede são realizados semanalmente, 

enquanto os testes de vulnerabilidade dos sistemas e 

ferramentas da Gestora para proteção de suas informações 

são realizados mensalmente. 

 
O resultado do teste é registrado em relatório, que servirá 

como indicador para regularização das possíveis falhas 

identificadas, servindo como apoio ao constante 

aprimoramento do Plano de Contingência. 

10.5. Descrever as políticas, 

práticas e controles 

internos para a gestão 

do risco de liquidez das 

carteiras de valores 

mobiliários 

A gestão de risco de liquidez será realizada semanalmente, 

considerando o amplo atendimento às regras de resgate e 

demais obrigações dos fundos sob gestão, conforme 

dispostas nos respectivos regulamentos dos fundos. 

 
O controle da liquidez dos ativos inseridos nas carteiras dos 

 fundos sob gestão da Newfoundland é realizado com base na 

 média do volume de negociação diária e comparado com o 

 tamanho total dos ativos individuais. De acordo com suas 

 características, os fundos sob gestão devem operar com 

 montante suficiente da posição diária em caixa ou ativos 

 extremamente líquidos. 

  
No que se refere aos ativos integrantes da carteira dos fundos 

 sob gestão, a metodologia de gestão de liquidez aplicada pela 

 Newfoundland considerará, ao menos: 
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 (i) Fluxo de caixa de cada ativo, entendido como os 

valores a serem recebidos a título de juros periódicos, 

amortizações e principal, nos casos de ativos de renda fixa; e 

(ii) Estimativa do volume negociado em mercado 

secundário de um ativo, com base no volume histórico, 

devendo tal volume histórico ser descontado por um fator 

(haircut) equivalente a 15%. 

 

 
O tratamento dos ativos utilizados como margem, ajustes e 

garantias considera, no mínimo, os seguintes aspectos: 

liquidez dos ativos, participação de cada ativo nos fundos sob 

gestão e expectativa da Newfoundland em relação à 

manutenção dos ativos em carteira. 

 

 
Será estabelecido um limite máximo de resgate esperado 

para cada fundo sob gestão. O percentual do patrimônio 

líquido de cada fundo que pode ser liquidado até a respectiva 

data de cotização, com base no número de dias necessários 

para a liquidação de cada posição, deve ser sempre superior 

a esse limite. 

 

 
Na análise do passivo, a Newfoundland considerará, ao 

menos: 

(i) Os valores de resgate esperados em condições 

ordinárias, calculados com critérios consistentes e passíveis 

de verificação; 

(ii) O grau de concentração das cotas por cotista; 
 

(iii) Os prazos para liquidação de resgates; e 
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 (iv) O grau de concentração de alocadores, distribuidores 

e/ou outros gestores de recursos, bem como a análise do 

comportamento esperado por estes, quando aplicável. 

 

 
A Newfoundland atuará de forma preventiva e detectiva, 

estabelecendo, inclusive, indicadores de soft limits e hard 

limits para a gestão de risco de liquidez. No caso de 

rompimento dos limites estabelecidos, o Diretor de 

Compliance deverá ser imediatamente informado, para que, 

junto com a Área de Compliance e Risco consigam identificar 

as causas do rompimento dos limites estabelecidos, e as 

medias adequadas para o restabelecimento, no menor prazo 

possível, dos indicadores dentro de parâmetros adequados, 

conforme o caso concreto. 

 

 
O horizonte de análise de liquidez dos fundos sob gestão 

considerará: 

(i) Os prazos de cotização e liquidação de resgates dos 

fundos; 

(ii) O ciclo periódico de resgate, se houver, ou se a 

liquidez é ofertada em datas fixas; 

(iii) As estratégias seguidas pela Newfoundland; e 
 

(iv) A classe de ativos em que os fundos podem investir. 

 

 

Ainda, na análise do perfil do passivo de cada fundo, a 

Newfoundland levará em consideração impactos atenuantes 

e agravantes ou, ainda, outras características que possam 

influenciar e/ou impactar, como prazo de cotização, taxa de 
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 saída, limitadores do volume total de resgates e performance 

dos fundos sob gestão. 

 

 
Em caso de superação dos limites, a Área de Compliance e 

Risco deverá imediatamente comunicar o Diretor de 

Investimentos através do envio de e-mail, o qual deverá 

informar a justificativa, plano de ação e prazo para 

reenquadramento. Ainda, a Área de Compliance e Risco 

realizará o acompanhamento necessário até o 

reenquadramento. 

 
 

Para maiores informações, consultar a Política de Gestão de 

Risco disponível no website da Newfoundland. 

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 

A Gestora não realizará as atividades de distribuição de 

cotas de fundos de investimento. 

10.7. Endereço da página do 

administrador na rede 

mundial de 

computadores na qual 

podem ser 

encontrados os 

documentos exigidos 

pelo   art.   16   desta 

Resolução 

https://www.newfcap.com/ 

http://www.newfcap.com/
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11. Contingências4  

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: 

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que 

não estejam sob sigilo, em nome da Gestora. 

a. principais fatos N/A 

b. valores, bens ou 

direitos envolvidos 

N/A 

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 

profissional, indicando: 

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que 

não estejam sob sigilo, em nome do Diretor de Investimentos 

que possam afetar sua reputação profissional. 

a. principais fatos N/A 

b. valores, bens ou 

direitos envolvidos 

N/A 

11.3. Descrever outras 

contingências relevantes não 

abrangidas pelos itens 

anteriores 

N/A 

 

 

 

 

4 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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11.4. 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: 

Não há condenações administrativas ou arbitrais, transitadas 

em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em 

processos que não estejam sob sigilo, em nome da Gestora. 

a. principais fatos N/A 

b. valores, bens ou 

direitos envolvidos 

N/A 

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: 

Não há condenações administrativas ou arbitrais, transitadas 

em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em 

processos que não estejam sob sigilo em nome do Diretor de 

Investimentos, que tenham afetado seus negócios ou sua 

reputação profissional. 

a. principais fatos N/A 

b. valores, bens ou 

direitos envolvidos 

N/A 

12. Declarações adicionais 

do diretor responsável 

pela administração, 

informando sobre: 

Vide Anexo II (Declaração do Diretor de Investimentos sobre 

eventuais acusações e processos) 
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a. acusações 

decorrentes    de 

processos 

administrativos    e 

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, bem sobre 

inabilitação  ou 

suspensão para o 

exercício de cargo 

em instituições 

financeiras e demais 

entidades 

autorizadas   a 

funcionar  pelos 

citados órgãos 

N/A 
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b. condenações por 

crime falimentar, 

prevaricação, 

suborno, 

concussão, 

peculato, 

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 

N/A 

c. impedimentos de 

administrar seus 

bens ou deles 

dispor em razão de 

decisão judicial e 

administrativa 

N/A 

d. inclusão em 

cadastro de 

serviços de 

proteção ao crédito 

N/A 
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e. inclusão em relação 

de comitentes 

inadimplentes de 

entidade 

administradora de 

mercado 

organizado 

N/A 

f. títulos contra si 

levados a protesto 

N/A 



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 

 

 

 

ANEXO I AO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
 

DECLARAÇÃO 

 
Os signatários abaixo, na qualidade, respectivamente, de diretor responsável pela 

administração de carteiras de valores mobiliários e de diretor responsável pela implementação 

e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM nº 21, de 

25 de fevereiro de 2021 da NEWFOUNDLAND IRON GESTORA DE RECURSOS LTDA, declaram, para 

os devidos fins, que: 

 
(i) reviram o Formulário de Referência ao qual esta Declaração é anexa; e 

(ii) o conjunto de informações contido no referido Formulário de Referência é um retrato 

verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas 

adotadas pela NEWFOUNDLAND IRON GESTORA DE RECURSOS LTDA. 

 
São Paulo, 09 de setembro de 2022. 

 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________

ERIC MACCHIONE MONTEIRO DA 

FONSECA 

Diretor responsável pela 

administração de carteiras de valores 

mobiliários 

ANDRÉ CARADONNA KHERLAKIAN 

 
 

Diretor responsável pela 

implementação e cumprimento de 

regras, procedimentos e controles 

internos e da Resolução CVM 21. 
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ANEXO II AO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
 

DECLARAÇÃO 

 
 

Pelo presente, o Sr. ERIC MACCHIONE MONTEIRO DA FONSECA, brasileiro, solteiro, gestor, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 22.608.602-3 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 

284.840.478-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 

endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 778, conjunto 11, Itaim Bibi, CEP 

04530-001, declara: 

 
i. que não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como não foi 

punido, 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, bem 

como que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições 

financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos; 

 
ii. que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, 

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; 

 
iii. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial 

e administrativa; 

 
iv. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito; 

 
v. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de 

mercado organizado; e 

 
vi. que não tem contra si títulos levados a protesto. 

 

São Paulo, 09 de setembro de 2022. 

 

 

__________________________________________ 
ERIC MACCHIONE MONTEIRO DA FONSECA 
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