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DECLARAÇÃO  

 

O signatário abaixo, na qualidade de diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários da TOWERS 

WATSON CONSULTORIA LTDA., declara, para os devidos fins, que: 

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, "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; 

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

administrativa; e 

iv  que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 

organizado. 

Atenciosamente,  

 

Arthur Lopes Lencastre Pinheiro  

Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários  

Arthur Lencastre (31 de Março de 2023 13:16 ADT)
Arthur Lencastre
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