
LUIS RICARDO MARCONDES MARTINS
CPF: 104.904.438-00

Certificado nº: EI08699
03/12/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,

por meio de seu processo de avaliação por  Experiência, confere a

o título de Profissional Certificado com Ênfase em  Investimentos.

Vencimento:







































































































LUÍS RICARDO MARCONDES MARTINS, advogado, inscrito na OAB/SP sob 
o nº 103.423, graduado pela Faculdade de Direito das Faculdades 
Metropolitanas Unidas, ano de 1988. 
-       Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade 
Católica - PUC/SP 

-       Advogado Coordenador do Contencioso Judicial da Fundação CESP 
(1992/1996). 
-       Coordenador da Consultoria Jurídica da Fundação CESP (1996 a 2003). 
-       Integrante da Comissão de Prerrogativas da OAB/SP (1992/1994) 

-       Coordenador da Comissão de Prerrogativas da OAB/SP (2002/2004). 
-       Relator da 4ª Câmara de Benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados 
de São Paulo (2004/2005) 

-       Membro da Comissão designada pela OAB/SP e CAASP para instituir o 
plano de previdência complementar aos advogados do Estado de São Paulo - 
OABPrev-SP (2005). 
-       Membro Titular e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da OABPrev-
SP (gestões 2006/2008 e 2008/2011); 
-       Diretor Secretário Adjunto da Caixa de Assistência dos Advogados de São 
Paulo-CAASP (gestão 2007/2009); 
-       Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, 
eleito para o triênio 2010/2012; 
-       Presidente da Comissão de Previdência Complementar da OAB/SP, 
nomeado pela Portaria nº 24/2010, de 08.02.2010 (gestão 2010/212); 
-       Membro representante da OAB/SP indicado para integrar o Conselho da 
Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, nomeado pela Portaria 
IPESP nº044, de 23.07.2010 (gestão 2010/212); 
-       Vice-Presidente Sindapp – Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Gestão 2011/2013); 
-       Diretor Presidente da OABPrev-SP (gestões 2011/2014 e 2014/2016); 
-       Palestrante em Congressos, Cursos e Seminários versando Previdência 
Complementar e Assistência à Saúde; 
-       Membro suplente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, 
representando as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 
designado pela Portaria 325, de 21.06.2011, do Ministro da Previdência Social 
(2011); 
-       Membro titular da Câmara de Recursos da Previdência Complementar, 
representando as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 
designado pela Portaria 154, de 13.04.2012, do Ministro da Previdência Social 
(2011/2014); 
-       Certificado pelo ICSS – Instituto de Certificação de Seguridade Social – 
desde 2011; 



-       Eleito Dirigente Regional Sudoeste 2013 – Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP; 
-       Vencedor do 17º Prêmio Nacional de Seguridade Social – Categoria 
Dirigente Nacional 2012 – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar – ABRAPP; 
-       Eleito Diretor Regional Sudoeste da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP (gestão 2014/2016); 
-       Diretor Executivo – Gestão nas Áreas de Assuntos Jurídicos/Administração 
e Finanças - da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – ABRAPP (gestão 2014/2016); 
-       Membro titular do Conselho Nacional da Previdência Complementar-CNPC, 
representando as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 
designado pela Portaria 211, de 14.02.2017, do Ministro da Previdência Social 
(2017/2019); 
-   Diretor Presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar – ABRAPP (gestões 2017/2019 e 2020/2022); 
-   Diretor Superintendente da MAG Fundo de Pensão, do Grupo Mongeral 
Aegon (2018/2022). 

 



NELSON EMILIANO COSTA 

CPF: 025.079.167-62 

Email: nemiliano@mongeralaegon.com.br 

 

ESPECIALIZAÇÃO/FORMAÇÃO ACADÊMICA 

2007  MBA Executivo em Finanças – IBMEC 

2000  Pós Graduação em Métodos Atuariais – ENCE 

1998  Graduação em Ciências Atuariais – UFRJ 

 

CURSOS 

Seminário Latino-Americano de Resseguro do Ramo Vida – Chile e Colômbia. 

Aegon Academy – Treinamento para lideranças grupo Aegon em Iowa 

 

CERTIFICAÇÃO 

Certificação Atuarial pelo IBA – Instituto Brasileiro de Atuária na categoria “Atuário 

Responsável Técnico” para o segmento “Seguros, jogos, Capitalização e Previdência 

Aberta”. 

 

Certificação Atuarial pelo IBA – Instituto Brasileiro de Atuária na categoria “Atuário 

Responsável Técnico” para o segmento “Resseguro”. 

 

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES 

Experiência de 16 anos com atuário, sendo 13 anos em cargos de gestão de equipes 

nos mercado de seguros de pessoas e previdência complementar, com especial 

experiência na gestão de riscos externalizados, através do desenvolvimento de planos 

estruturados conforme Resoluções CNSP nº. 107/2004, 117/2004, 119/2004, 

Circulares SUSEP nº. 302/2005 e 317/2006 e Resolução CGPC nº. 17/2015. 

HISTÓRICO PROFISSIONAL 

 

Superintendente Técnico, Agosto 2008 – Atual  

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 

 

▪ Responsável pelo Departamento Técnico-atuarial, incluindo resseguros, planos de 

pecúlio instituídos (Res. CNPC 17/2015) e gestão de riscos externalizados, com mais 

de 10 funcionários sob sua gestão.  

▪ Representante titular da empresa nos Comitês atuarial e de sinistros da 

Confederação Nacional de Seguros e da Federação Nacional das Empresas de 

Previdência. 

▪ Atuário Responsável, MIBA 1068, cadastrado na SUSEP. 

▪ Responsabilidades do Departamento Técnico Atuarial: Elaboração de novos produtos 

(Condições Gerais, Nota Técnica e Pricing), análise de rentabilidade, sinistralidade e 

mailto:nemiliano@mongeralaegon.com.br


persistência dos produtos da carteira, avaliação atuarial, ALM, controle do cosseguro 

e resseguro, relacionamento com a SUSEP (FIPSUSEP e demais quadros estatísticos), 

cálculo das Provisões Técnicas, margem de solvência e política de aceitação de riscos. 

 

 

Diretor Técnico, Janeiro 2006 – Dezembro 2008/Abril 2012 – Atual   

MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSÃO 

 

▪ Responsável pela gestão técnica do Fundo de Pensão supervisionando um 

funcionário e gerindo 5 planos de benefícios que contam com externalização de risco.  

▪ Atuação concomitante com a seguradora.    

 

 

Analista Técnico, Maio 2002 – Agosto 2003  

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) 

 

▪ Atuação no Departamento Técnico, Divisão de Planos Previdenciários com análise de 

reclamações, aprovação de produtos (Regulamentos e Notas Técnicas) e participação 

na elaboração de normativos para o mercado (aprovado em 5o. lugar em Concurso 

Público). 
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Alterado em 14/07/2017 

FORMULÁRIO V  
CURRÍCULO PROFISSIONAL 

 
 

LUIS RICARDO MARCONDES MARTINS  

I - FORMAÇÃO ACADÊMICA 
A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.  

1. CURSO SUPERIOR  

CURSO: Direito 

INSTITUIÇÃO: Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas 

ANO DE CONCLUSÃO:  1988 

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de 
atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da 
diretoria-executiva, deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.  
Éobrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.  

1. CARGO A SER CONSIDERADO  (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS) 

PERÍODO: DE 2018 a 2021 – Atual  
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):  Diretor Superintende da Mongeral Aegon Fundo de Pensão, sendo 
responsável pelo processo decisório  de toda a Entidade, com análise de matérias legais relativas a contabilidade, 
atuária, auditoria e investimentos, com participação ativa no acompanhamento da carteira de investimentos  e seus  
processos decisórios.   
EMPREGADOR:  Mongeral Aegon Fundo de Pensão  - MAFP 
CNPJ DO EMPREGADOR:  07.146.074/0001-80 

DESCRIÇÃO  DAS  ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA 
2. CARGO A SER CONSIDERADO  (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS) 

PERÍODO: Gestões de  2017 a 2019 e de 2020 A 2022 – Atual  
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):  Diretor Presidente da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar – ABRAPP. Possui a função de dirigir, administrar, coordenar e difundir todos os assuntos 
relacionados aos interesses das entidades fechadas de previdência complementar, incluindo a participação em todos 
os assuntos relacionados aos investimentos praticados pelas entidades, seus reflexos e resultados no mercado de 
previdência complementar fechada.  
EMPREGADOR:  ABRAPP 
CNPJ DO EMPREGADOR:  50.258.623/0001-37 

DESCRIÇÃO  DAS  ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA 
3. CARGO A SER CONSIDERADO  (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS) 

PERÍODO: DE 2014  a 2016 
CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S): Diretor Executivo – Gestão de Assuntos Jurídicos/Administração e 
Finanças. Responsável pela área jurídica, administrativa e finanças, com atualção direta na gestão dos recursos 
financeiros da Entidade.    
EMPREGADOR:  ABRAPP 
CNPJ DO EMPREGADOR:  50.2558.623/0001-37 

DESCRIÇÃO  DAS  ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA 
 
 
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.   
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Rio de Janeiro, 29 de março de 2021. 
 
 
 
Luis Ricardo Marcondes Martins                                          
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Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: 1F3EE47E4B9A4258AE0C4DCDAE9BF47C Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Formulário V - Habilitação LR_vf.doc

Envelope fonte: 

Documentar páginas: 2 Assinaturas: 1 Remetente do envelope: 

Certificar páginas: 5 Rubrica: 0 Tania Sidney Vieira de Souza

Assinatura guiada: Ativado

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Trav. Belas Artes 15

RJ, Brasil  20060-000

tvsouza@mag.com.br

Endereço IP: 186.205.41.81  

Rastreamento de registros
Status: Original

             04/04/2021 10:59:55

Portador: Tania Sidney Vieira de Souza

             tvsouza@mag.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário Assinatura Registro de hora e data
Luis Ricardo Marcondes Martins

lmartins@mag.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.141.221.160

Assinado com o uso do celular

Enviado: 04/04/2021 11:04:19

Visualizado: 05/04/2021 07:38:10 

Assinado: 05/04/2021 07:38:22

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 05/04/2021 07:38:10
      ID: eb9ddeb5-edae-4284-8d2f-48e746bc64cc

Eventos do signatário presencial Assinatura Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor Status Registro de hora e data

Evento de entrega do agente Status Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários Status Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados Status Registro de hora e data

Eventos de cópia Status Registro de hora e data

Eventos com testemunhas Assinatura Registro de hora e data

Eventos do tabelião Assinatura Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope Status Carimbo de data/hora
Envelope enviado Com hash/criptografado 04/04/2021 11:04:19

Entrega certificada Segurança verificada 05/04/2021 07:38:10

Assinatura concluída Segurança verificada 05/04/2021 07:38:22

Concluído Segurança verificada 05/04/2021 07:38:22

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico



CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS 
ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA 

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura  

Periodicamente, a Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda poderá estar legalmente 
obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos 
abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através 
do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e 
minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações 
eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, 
confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.  

Obtenção de cópias impressas  

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro 
fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os 
documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a 
sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá 
acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio 
a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses 
documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R$ 0.00 por página. 
Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito 
abaixo.  

Revogação de seu consentimento  

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer 
momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e 
divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua 
decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu 
consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.  

Consequências da revogação de consentimento  

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto 
retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te 
envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e 
divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a 
confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que 
você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do 
formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope 

DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber 
avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para 
receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar 
eletronicamente documentos enviados por nós.  

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 20/03/2020 12:32:21
Partes concordam em: Luis Ricardo Marcondes Martins



Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente  

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, 
forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os 
avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser 
fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento Para mitigar o risco de 
você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer 
todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos 
forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em 
formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos 
conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que 
descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações 
eletronicamente.  

Como contatar a Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda:  

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo 
eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu 
consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:  

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:  

Para informar seu novo endereço de e-mail a Mongeral Aegon Administração de Benefícios 
Ltda:  

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos 
enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail 
para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo 
endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço 
de e-mail.  

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo 
endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de 
e-mail no sistema DocuSign.  

Para solicitar cópias impressas a Mongeral Aegon Administração de Benefícios Ltda:  

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por 
nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da 
mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de 
telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.  

Para revogar o seu consentimento perante a Mongeral Aegon Administração de Benefícios 
Ltda:  



Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato 
eletrônico, você poderá:  

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o 
item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou  

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-
mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de 
quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da 
revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior 
para serem processadas.  

Hardware e software necessários**:  

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®  

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); 
Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)  

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir 
arquivos em PDF.  

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600  

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão  

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que 
você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas 
operacionais e navegadores não são suportadas.  

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais 
eletronicamente:  

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a 
outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique 
se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar 
eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente 
divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você 
o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos 
e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por 
favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.  

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:  



(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA 
RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE 
ASSINATURA; e  

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la 
para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Mongeral Aegon 
Administração de Benefícios Ltda conforme descrito acima, eu consinto em receber 
exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e 
outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por Mongeral Aegon 
Administração de Benefícios Ltda durante o curso do meu relacionamento com você. 



LUIS RICARDO MARCONDES MARTINS
CPF: 104.904.438-00

Certificado nº: EI08699
03/12/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,

por meio de seu processo de avaliação por  Experiência, confere a

o título de Profissional Certificado com Ênfase em  Investimentos.

Vencimento:



LUIS RICARDO MARCONDES MARTINS
CPF: 104.904.438-00

Certificado nº: EA00718
16/3/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,

por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada

o título de Profissional Certificado com Ênfase em  Administração.

do candidato, confere a

Vencimento:



EUGÊNIO GUERIM JUNIOR
CPF: 293.001.500-49

Certificado nº: EA03577
26/12/2023

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,

por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada

o título de Profissional Certificado com Ênfase em  Administração.

do candidato, confere a

Vencimento:



NELSON EMILIANO COSTA
CPF: 025.079.167-61

Certificado nº: EA02488
16/07/2022

O ICSS - Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social,

por meio de seu processo de verificação do cumprimento do Programa de Educação Continuada

o título de Profissional Certificado com Ênfase em  Administração.

do candidato, confere a

Vencimento:



SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

NOTA TÉCNICA Nº 529/2021/PREVIC

PROCESSO Nº 44011.002500/2021-65

INTERESSADO: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSAO

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE ATESTADO DE HABILITAÇÃO

1) ÓRGÃO ESTATUTÁRIO: Diretoria-Execu�va

2) IDENTIFICAÇÃO DO HABILITANDO

Nº Nome completo Número do CPF

1 Nelson Emiliano Costa 025.079.167-61

3) CONSULTAS

Item Resultado Tipo de Consulta Local da pesquisa

a Nada Consta Consulta à Tabela de Autos de Infração da CGDC. G:\Tabela de Controle AI-RMA (rede interna da Previc)

b Nada Consta Consulta ao Cadastro de Expulsões da Administração
Federal (CEAF). h�ps://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceaf

c Nada Consta Consulta à Lista de Inidôneos e Inabilitados para Função
Pública.

h�p://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/inabilitados-para-
funcao-publica/

d Nada Consta Consulta à Lista de Responsáveis com Contas Julgadas
Irregulares.

h�p://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-
irregulares/

e Nada Consta Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administra�va e Inelegibilidade. h�ps://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

f Nada Consta Cer�dão Nega�va Cível e Criminal da Jus�ça Federal de 1º
e 2º grau da sede da EFPC. h�ps://www.cjf.jus.br/cjf/cer�dao-nega�va

g Nada Consta Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas. h�ps://www.tst.jus.br/cer�dao

h Indisponível Cer�dão Nega�va Cível e Criminal da Jus�ça Estadual da
sede da EFPC. Site do tribunal de jus�ça local.

4) DOCUMENTAÇÃO

Item Sim Não Não se aplica Observações Documento

a X    Formulário cadastral de renovação de atestado, conforme modelo disponibilizado pela Previc.

b X    Comprovante de cer�ficação válida emi�do por ins�tuição autônoma cer�ficadora reconhecida pela
Previc. 

5) CONSIDERAÇÕES

5.1 Registra-se que foram encaminhados todos os documentos necessários para renovação de atestado de habilitação, nos termos do ar�go 22 da Portaria nº
324, de 27 de abril de 2020.

5.2 No que tange à cer�ficação e a validade da habilitação, sinte�zamos as informações abaixo: 

Nome completo Ins�tuição Cer�ficadora  Tipo de Cer�ficado Validade da Cer�ficação Validade da Habilitação
Nelson Emiliano Costa ICSS Ênfase em Administração 16/07/2022 30/04/2024

5.3 Adver�mos, por oportuno, que a cer�ficação enviada expira no curso do mandato do(a) habilitando(a), devendo a EFPC encaminhar nova cer�ficação ou
renovação válida no prazo de dez dias após o vencimento. O não encaminhamento poderá implicar no cancelamento do Atestado de Habilitação de Dirigente
emi�do.  

6) CONCLUSÃO

6.1  Pelo o exposto, sugere-se o deferimento de novo Atestado de Habilitação de Dirigente de EFPC para o(a) dirigente(a) iden�ficado(a) no item 2 da presente
Nota Técnica.

6.2 Segue a presente Nota Técnica, com minuta de atestado, para apreciação da Sra. Coordenadora, do Sr. Coordenador-Geral e da Sra. Diretora de
Licenciamento.

6.3 Em caso de ra�ficação, sugere-se: a) a expedição de Atestado de Habilitação de Dirigente de EFPC para a pessoa �sica arrolada no item 2; b) a
inclusão/atualização das informações do(a) dirigente habilitado(a) no Cadastro Nacional de Dirigentes – CAND; c) a anexação de cópia do novo atestado de
habilitação aprovado no CAND; e d) por fim, que seja no�ficada, por meio eletrônico, a EFPC requerente.

Documento assinado eletronicamente por KELVIA VERAS DE ALMEIDA, Técnico Administra�vo, em 24/05/2021, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.portaldatransparencia.gov.br/downloads/snapshot.asp?c=expulsoes#get
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/inabilitados-para-funcao-publica/
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-irregulares/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa
https://www.tst.jus.br/certidao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por JOSILENE ARAUJO DA SILVA, Coordenador(a), em 26/05/2021, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MILTON SANTOS, Coordenador-Geral de Autorização para Funcionamento e Gestão de Cadastros, em 27/05/2021, às
16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento, em 31/05/2021, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0375196 e o código CRC 440E77E6.

Referência: Processo nº 44011.002500/2021-65 SEI nº 0375196

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ATESTADO DE HABILITAÇÃO

  Processo nº 44011.002500/2021-65

 

Atesto que a pessoa �sica a seguir iden�ficada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.

 

Nome do habilitado: Nelson Emiliano Costa
CPF: 025.079.167-61 
EFPC: MONGERAL Aegon Fundo de Pensao
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor
AETQ: Não

Número da Habilitação:  2021.320

Válido até 30/04/2024

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA BAASCH, Diretor(a) de Licenciamento,
em 31/05/2021, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0375198 e
o código CRC F5078E41.

 

Referência: Processo nº 44011.002500/2021-65 SEI nº 0375198

 

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

NOTA TÉCNICA Nº 699/2021/PREVIC

PROCESSO Nº 44011.002446/2021-58

INTERESSADO: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSAO

ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE ATESTADO DE HABILITAÇÃO

1) ÓRGÃO ESTATUTÁRIO:  Diretoria-Execu�va

2) IDENTIFICAÇÃO DO HABILITANDO

Nº Nome completo Número do CPF

1 Eugênio Guerim Junior 293.001.500-49

3) CONSULTAS

Item Resultado Tipo de Consulta Local da pesquisa

a Nada Consta Consulta à Tabela de Autos de Infração da CGDC. G:\Tabela de Controle AI-RMA (rede interna da Previc)

b Nada Consta Consulta ao Cadastro de Expulsões da Administração
Federal (CEAF). h�ps://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceaf

c Nada Consta Consulta à Lista de Inidôneos e Inabilitados para Função
Pública.

h�p://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/inabilitados-para-
funcao-publica/

d Nada Consta Consulta à Lista de Responsáveis com Contas Julgadas
Irregulares.

h�p://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-
irregulares/

e Nada Consta Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administra�va e Inelegibilidade. h�ps://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

f Nada Consta Cer�dão Nega�va Cível e Criminal da Jus�ça Federal de 1º
e 2º grau da sede da EFPC. h�ps://www.cjf.jus.br/cjf/cer�dao-nega�va

g Nada Consta Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas. h�ps://www.tst.jus.br/cer�dao

h Nada Consta Cer�dão Nega�va Cível e Criminal da Jus�ça Estadual da
sede da EFPC. Site do tribunal de jus�ça local.

4) DOCUMENTAÇÃO

Item Sim Não Não se aplica Observações Documento

a X    Formulário cadastral de renovação de atestado, conforme modelo disponibilizado pela Previc.

b X    Comprovante de cer�ficação válida emi�do por ins�tuição autônoma cer�ficadora reconhecida pela
Previc. 

5) CONSIDERAÇÕES

5.1 Registra-se que foram encaminhados todos os documentos necessários para renovação de atestado de habilitação, nos termos do ar�go 22 da Portaria nº
324, de 27 de abril de 2020.

5.2 No que tange à cer�ficação e a validade da habilitação, sinte�zamos as informações abaixo: 

Nome completo Ins�tuição Cer�ficadora  Tipo de Cer�ficado Validade da Cer�ficação Validade da Habilitação
Eugênio Guerim Junior ICSS Administração 26/12/2023 30/04/2024

5.3 Adver�mos, por oportuno, que a cer�ficação enviada expira no curso do mandato do habilitando devendo a EFPC encaminhar nova cer�ficação ou renovação
válida no prazo de dez dias após o vencimento. O não encaminhamento poderá implicar no cancelamento do Atestado de Habilitação de Dirigente emi�do.  

6) CONCLUSÃO

6.1  Pelo o exposto, sugere-se o deferimento de novo Atestado de Habilitação de Dirigente de EFPC para o dirigente iden�ficado no item 2 da presente Nota
Técnica.

6.2 Segue a presente Nota Técnica, com minuta de atestado, para apreciação do Sr. Coordenador-Geral e do Sr. Diretor de Licenciamento.

6.3 Em caso de ra�ficação, sugere-se: a) a expedição de Atestado de Habilitação de Dirigente de EFPC para a pessoa �sica arrolada no item 2; b) a
inclusão/atualização das informações do dirigente habilitado no Cadastro Nacional de Dirigentes – CAND; c) a anexação de cópia do novo atestado de habilitação
aprovado no CAND; e d) por fim, que seja no�ficada, por meio eletrônico, a EFPC requerente.

Documento assinado eletronicamente por JOSILENE ARAUJO DA SILVA, Coordenador(a), em 12/07/2021, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MILTON SANTOS, Coordenador-Geral de Autorização para Funcionamento e Gestão de Cadastros, em 12/07/2021, às

http://www.portaldatransparencia.gov.br/downloads/snapshot.asp?c=expulsoes#get
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/inabilitados-para-funcao-publica/
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-irregulares/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa
https://www.tst.jus.br/certidao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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19:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Reynaldo de Almeida Furlani, Diretor(a) de Licenciamento, em 13/07/2021, às 22:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0382752 e o código CRC 4EB81ED6.

Referência: Processo nº 44011.002446/2021-58 SEI nº 0382752

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ATESTADO DE HABILITAÇÃO

  Processo nº 44011.002446/2021-58

 

Atesto que a pessoa �sica a seguir iden�ficada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.

 

Nome do habilitado: Eugênio Guerim Junior
CPF: 293.001.500-49
EFPC: MONGERAL - Aegon Fundo de Pensão
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Não

Número da Habilitação:  2021.429

Válido até 30/04/2024

Documento assinado eletronicamente por José Reynaldo de Almeida Furlani, Diretor(a) de
Licenciamento, em 13/07/2021, às 22:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0382863 e
o código CRC 69BECACE.

 

Referência: Processo nº 44011.002446/2021-58 SEI nº 0382863

 

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

NOTA TÉCNICA Nº 850/2021/PREVIC

PROCESSO Nº 44011.002109/2021-61

INTERESSADO: MONGERAL AEGON FUNDO DE PENSAO

ASSUNTO: HABILITAÇÃO DE DIRIGENTES

1) ÓRGÃO ESTATUTÁRIO: Diretoria-Execu�va - AETQ

2) IDENTIFICAÇÃO DO (A) HABILITANDO (A)

Nº Nome completo Número do CPF

1 Luis Ricardo Marcondes Mar�ns 104.904.438-00

3) DA DOCUMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS

Item Sim Não Não se aplica Observações Documento

a X    Formulário cadastral, conforme modelo disponibilizado pela Previc.

b X    Cópia da ata ou de documento equivalente de eleição, indicação ou nomeação.

c X    Cópia de documento de iden�dade.

d X    Cer�dão de regularidade no CPF.

e X    Currículo contendo dados profissionais, conforme modelo disponibilizado pela Previc.

f X   Exigência atendida. Documentação comprobatória da experiência profissional.

g X    Cópia do diploma ou do cer�ficado de conclusão de curso superior.

h X    Cópia do comprovante de cer�ficação emi�do por ins�tuição autônoma cer�ficadora.

i   X  
Declaração de que atende ao disposto no § 8º do art. 35 da Lei Complementar nº 109,
de 29 de maio de 2001, nos casos de membros da diretoria-execu�va que não
possuem nível superior.

j X    Inclusão de dados pessoais do habilitando na área de “pessoa �sica” do CAND.

4) CONSULTAS

Item Resultado Tipo de Consulta Local da pesquisa

a Nada Consta Consulta à Tabela de Autos de Infração da CGDC. G:\Tabela de Controle AI-RMA (rede interna da Previc)

b Nada Consta Consulta ao Cadastro de Expulsões da
Administração Federal (CEAF). h�ps://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/ceaf

c Nada Consta Consulta à Lista de Inidôneos e Inabilitados para
Função Pública. h�p://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/inabilitados-para-funcao-publica/

d Nada Consta Consulta à Lista de Responsáveis com Contas
Julgadas Irregulares. h�p://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/contas-julgadas-irregulares/

e Nada Consta
Consulta ao Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administra�va e
Inelegibilidade.

h�ps://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

f Nada Consta Cer�dão Nega�va Cível e Criminal da Jus�ça
Federal de 1º e 2º grau da sede da EFPC. h�ps://www.cjf.jus.br/cjf/cer�dao-nega�va

g Nada Consta Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas. h�ps://www.tst.jus.br/cer�dao

h Indisponível Cer�dão Nega�va Cível e Criminal da Jus�ça
Estadual da sede da EFPC. Site do tribunal de jus�ça local.

5) DOS REQUISITOS

Item Sim Não Não se aplica Observações Requisitos a serem cumpridos pelos dirigentes 

a X   Exigência atendida.
Possuir experiência profissional comprovada de, no mínimo, três anos no exercício de
a�vidades nas áreas financeira, administra�va, contábil, jurídica, de fiscalização,
atuarial ou de auditoria.

X
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b   Com     base         na
declaração constante
no requerimento de
habilitação.

Não ter sofrido penalidade administra�va por infração da legislação da seguridade
social, inclusive da previdência complementar ou como servidor público.

c X   

Com     base         na
declaração constante
no requerimento de
habilitação.

Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado.

d X   

Com     base         na
declaração constante
no requerimento de
habilitação.

Ter reputação ilibada.

e X   
Com base no
formulário cadastral
enviado. 

Possuir residência no Brasil.

6) CONSIDERAÇÕES

6.1 Registramos que o(a) habilitando(a) apresentou cópia de comprovante de cer�ficação válida emi�da por ins�tuição autônoma cer�ficadora reconhecida pela
PREVIC, nos termos do Anexo da Portaria nº 560, de 28 de junho de 2019, sendo, portanto, considerado(a) cer�ficado(a) para fins da Supervisão Baseada em
Riscos de que trata o ar�go 21 da Instrução nº 13/2019, conforme sinte�zado na tabela abaixo: 

Nome completo Ins�tuição Cer�ficadora  Tipo de Cer�ficado Validade da Cer�ficação Validade da Habilitação
Luis Ricardo Marcondes Mar�ns ICSS Inves�mentos 03/12/2023 03/12/2023

7) CONCLUSÃO

7.1  Pelo exposto, sugere-se o deferimento de Atestado de Habilitação de Dirigente de EFPC para o(a) habilitando(a) iden�ficado(a) no item 2 da presente Nota
Técnica, uma vez que preenche todos os requisitos estabelecidos pela Instrução nº 13, de 28 de junho de 2019.

7.2 Segue a presente Nota Técnica, com minuta de atestado, para apreciação da Sra. Coordenadora, do Sr. Coordenador-Geral Subs�tuto e do Sr. Diretor de
Licenciamento.

7.3 Em caso de ra�ficação, sugere-se: a) a expedição de Atestado de Habilitação de Dirigente de EFPC para a pessoa �sica referida no item 2; b) a inclusão do(a)
dirigente habilitado(a) no Cadastro Nacional de Dirigentes – CAND; c) a anexação de cópia do Atestado de Habilitação aprovado no CAND; e d) por fim, que seja
no�ficada, por meio eletrônico, a EFPC requerente.

Documento assinado eletronicamente por ISLAS RODRIGUES SILVEIRA, Chefe de Divisão, em 15/07/2021, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSILENE ARAUJO DA SILVA, Coordenador(a), em 15/07/2021, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO MATOS VERAS, Coordenador(a)-Geral de Autorização para Funcionamento - Subs�tuto(a), em
15/07/2021, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Reynaldo de Almeida Furlani, Diretor(a) de Licenciamento, em 19/07/2021, às 18:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0388414 e o código CRC 22590754.

Referência: Processo nº 44011.002109/2021-61 SEI nº 0388414



ATESTADO DE HABILITAÇÃO

  Processo nº 44011.002109/2021-61

 

Atesto que a pessoa �sica a seguir iden�ficada está habilitada para exercer o cargo assinalado, uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor.

 

Nome do habilitado: Luis Ricardo Marcondes Martins 
CPF:  104.904.438-00
EFPC: MONGERAL - Aegon Fundo de Pensao
Órgão estatutário: Diretoria-Executiva
Cargo: Diretor-Executivo
AETQ: Sim

Número da Habilitação:  2021.510

Válido até 03/12/2023

Documento assinado eletronicamente por José Reynaldo de Almeida Furlani, Diretor(a) de
Licenciamento, em 19/07/2021, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0388415 e
o código CRC 6B14E116.

 

Referência: Processo nº 44011.002109/2021-61 SEI nº 0388415

 

Previdência Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus participantes.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.previc.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

