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I.  Objetivo 

 

O Manual de Compliance da LAIC-HFM Gestão de Recursos LTDA (“LAIC”) tem por objetivo 

assegurar, conjuntamente com o disposto no Código de Conduta da empresa também 

acessível ao público no website da empresa (www.laic.com.br) a adequação, o fortalecimento 

e a operacionalidade dos controles internos da LAIC. Entende-se que tal procedimento é 

necessário uma vez que se constata o caráter complexo da Gestão de Recursos e a 

necessidade de se manter, dentro da empresa, uma cultura de controles que assegura a 

conformidade da LAIC não só à Instrução Normativa CVM 558-2015 como a qualquer outra 

norma legal. 

 

II.  Determinações 

 

Todos os Sócios, Associados e Colaboradores da LAIC que tiverem suas atividades profissionais 

atreladas ao principal negócio da empresa que é a Gestão de Recursos devem garantir sua 

atuação em conformidade às regras, normas e procedimentos estabelecidos pelo 

Departamento de Risco e Compliance. Qualquer dúvida ou disparidade de entendimento com 

relação a qualquer regra, norma ou procedimento deve ser conduzida e dirimida pelo 

Departamento de Risco e Compliance ou em deliberação do Comitê de Compliance, que ocorre 

de forma periódica. Da mesma forma, este Manual, conforme estabelecido acima, objetiva o 

efetivo cumprimento dos termos da Instrução CVM 558-2015. 

 

III. Comitê de Compliance 

 

A supervisão e o controle das práticas profissionais dos Colaboradores conforme estipuladas 

pelo Código de Ética da LAIC são responsabilidade do Comitê de Compliance. O Comitê de 

Compliance da LAICdeverá ser constituído por número ímpar de membros, respeitando-se o 

bom senso na sua operacionalidade, eleitos pelos sócios da Sociedade, com mandato de dois 
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anos, sendo permitida a reeleição de qualquer membro. Admite-se que para o exercício de 

atividades no Comitê de Compliance deve-se dar preferência a pessoas que possuam nível de 

escolaridade e conhecimento específico condizentes com este trabalho e mais do que isto, que 

sejam pessoas de reputação ilibada. O Departamento de Compliance tem a prerrogativa de 

determinar qualquer outra característica adicional ou melhor determinação de conhecimento 

técnico que se faça necessária na indicação de membros do Comitê de Compliance. 

O Comitê de Compliancedeverá ter periodicidade semestral e registrado através de atas. 

Quando requerido pela pauta ou solicitado por um dos membros do Departamento de 

Compliance, deverá ainda contar com a presença dos principais diretores da gestora.Uma vez 

constada a necessidade também poderão ocorrer comitês extraordinários. 

 

IV. Independência e Competências do Comitê de Compliance 

 

A fim de que o Comitê de Compliance tenha sua independência garantida bem como 

condições satisfatórias de trabalho, a Diretoria da LAIC deverá sempre assegurar ao Comitê de 

Compliance os recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao cumprimento de suas 

funções, bem como dos poderes e de acesso a informação. Caberá ao Comitê de Compliance, 

como órgão colegiado, e a cada um de seus membros, atuando individualmente, promover a 

aplicação conjunta das políticas estabelecidas no Código de Ética da LAIC. Caberá também ao 

Comitê de Compliance, de acordo com as efetivas necessidades da gestora, promover 

treinamentos visando manter seus Colaboradores constantemente atualizados em relação ao 

Código de Éticabem como aos demais Códigos que a gestora de recursos eventualmente tenha 

aderido ou venha a aderir. O Comitê de Compliancedeverá, pelo menos uma vez ao ano, 

avaliar e revisar os procedimentos da Sociedade a fim de minimizar riscos operacionais e de 

descumprimento do disposto no Código de Ética. A LAIC deve assegurarao Comitê de 

Compliance, em conjunto com seu corpo diretor, que a estrutura organizacional da gestora 

determine, com a maior clareza possível, a responsabilidade, autoridade e autonomia de cada 

área e a quem cada colaborador se reporta, a fim de promover altos padrões éticos e de 

conduta.  

No exercício de suas atribuições, cabe,portanto, ao Comitê de Compliance: 
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(i) promover a aplicação das políticas estabelecidas no Código de Ética da gestora; 

(ii) promover treinamentos visando manter seus Colaboradores atualizados em relação ao 

Código de Ética da gestora e a outros de autoregulaçãoaos quais a gestora tenha aderido ou 

venha a aderir; 

 

 

 

(iii) garantir o conhecimento dos Colaboradores acerca das regras de compliance e controles 

internos; 

(iv) fiscalizar os atos do corpo diretor da LAIC e de qualquer de seus Colaboradores, verificando 

o cumprimento de seus deveres estatutários e nos termos do Código de Ética e demais 

políticas aos quais estes ou a gestora venham a aderir; 

(v) avaliar e revisar os procedimentos da gestora, visando minimizar eventuais riscos 

operacionais e de descumprimento dos dispostos no Código de Ética; 

(vi) avaliar os processos e procedimentos utilizados para assegurar o cumprimento de demais 

Códigos, manuais e políticas aos quais a LAIC venha a aderir; 

(vii) avaliar eventuais atos que possam caracterizar, direta ou indiretamente, um 

descumprimento pelos Colaboradores, dos dispostos no Código de Ética da LAIC e a demais 

Códigos, manuais e políticas aos quais a gestora venha a aderir; 

(viii) definir os procedimentos a serem adotados para reprimir os atos praticados em 

desacordo ao Código de Ética e demais Códigos, manuais e políticas aos quais a LAIC venha a 

aderir, bem como formular e determinar as penalidades ou mecanismos compensatórios a 

danos sofridos pela LAIC ou por terceiros, em função do descumprimento, a serem aplicados 

pela diretoria da gestora; 

(ix) rever com periodicidade pertinente o Código de Ética e demais Códigos, manuais e 

políticas aos quais a gestora venha a aderir e propor alterações e ajustes a estes documentos, 

de acordo com as melhores práticas de mercado; e 

(x) a cada um dos membros do Comitê de Compliance compete, a qualquer tempo,exercer a 

fiscalização de atos dos Colaboradores da LAIC. Sempre que um membro do Comitê de 

Compliance obtiver indícios de que existe uma violação ou possibilidade de violação a 



 

 

 

 

Laic Asset Management – Rua Tenerife, 31 Conj. 21 – Vila Olímpia - CEP 04548-000 - São Paulo/SP  –  www.laic.com.br 

    5 
 
 

regulamentação aplicável à LAIC, a qualquer das disposições contidas no Código de Ética e 

demais Códigos, manuais e políticas aos quais a LAIC já tenha aderido ou venha a aderir, 

caberá ao membro do Comitê de Complianceconvocar uma reunião do Comitê de Compliance 

para definir os próximos passos a serem tomados. 

 

 

V. O Diretor de Compliance 

 

A Diretoria de Risco e Compliance da LAIC é um departamento único sob a responsabilidade de 

um único Diretor. Cabe ao Diretor de Risco e Compliance, acima de qualquer outra atribuição,a 

responsabilidadepormonitorar o cumprimento e o nível de excelência dos trabalhos 

desenvolvidos pelo Departamento de Compliance. 

Em reunião de quotistas da LAIC deverá ser eleito, em caráter estatutário e de acordo com a 

Instrução Normativa CVM 558-2015, um Diretor responsável pelo Departamento de Risco e 

Compliance. Este Diretor também será investido da responsabilidade de Presidir o Comitê de 

Compliance. 

Caberá à função da Presidência do Comitê de Compliance, além das atribuições que lhe são 

outorgadas nos termos do item IV acima, prestar suporte a todas as áreas da LAIC no que 

concerne a esclarecimentos dos controles e do disposto nos capítulos do Código de Ética, bem 

como acompanhar a conformidade das atividades da LAIC com as normas regulamentares 

externas e internas, inclusive, mas não exclusivamente, conforme estabelecidas nos capítulos 

do Código de Ética em vigor. 

De forma consequente, cabe ao Presidente do Comitê de Compliance, acima de qualquer outra 

atribuição, a responsabilidade por monitorar o cumprimento e o nível de excelência dos 

trabalhos desenvolvidos pelo Comitê de Compliance. 


