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INTRODUÇÃO 

 

O Código de Conduta e Melhores Práticas da LAIC-HFM GESTÃO DE RECURSOS LTDA (“Sociedade”) 

estabelece políticas para a segregação das atividades de administração de carteira das demais atividades 

exercidas pela Sociedade, bem como os procedimentos para verificação de seu cumprimento, com o 

objetivo de:  

(i) garantir uma eficiente política de administração dos conflitos de interesse que são inerentes à 

própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e,  

(ii) assegurar a tomada de decisões de investimento que respeitem o melhor interesse dos 

clientes desta instituição (“Código”).  

Este Código vincula todos os sócios, administradores, conselheiros, membros de comitês eventualmente 

criados, colaboradores e funcionários da Sociedade, bem como terceiros que a Sociedade julgue 

deverem estar vinculados às disposições deste Código.  

Todos os sócios, administradores, conselheiros, membros de comitês eventualmente criados, 

funcionários, prestadores de serviços e colaboradores da Sociedade (“Colaboradores”), bem como 

terceiros que a Sociedade julgue deverem estar vinculados às disposições deste Código, deverão ler e 

compreender integralmente o conteúdo deste Código, bem como assinar o Termo de Adesão Individual 

anexo a este Código (“Termo de Adesão”), comprometendo-se a cumprir com todos os seus 

termos e condições.  

 

CAPÍTULO 1 - REGRAS GERAIS  

 

 

I. Regras Gerais de Conduta  
 

A Sociedade e os Colaboradores deverão respeitar os princípios da ética, honestidade, respeito 

e transparência na condução de seus negócios, qualidade e eficiência de seus serviços e sigilo sobre as 

informações e dados dos setores em que atuam.  

 

II. Responsáveis pelo Cumprimento do Código  
 



 

 

 

 

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

    4 
 
 

O cumprimento, controle, supervisão e a aprovação de exceções em relação às políticas estabelecidas 

neste Código são responsabilidade do Comitê de Compliance, constituído por de 2 (dois) a 5 

(cinco) membros, eleitos pelos sócios da Sociedade, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a 

sua reeleição. O Comitê de Compliance será responsável pelo acompanhamento do fluxo de 

informações entre Colaboradores, Sociedade e seus clientes.  

 

III.  Acompanhamento e Controle  
 

Para o exercício de suas atribuições, é instituído o Comitê de Compliance que se reunirá 

ordinariamente, pelo menos, uma vez por semestre ou sempre que for convocado por qualquer de seus 

membros ou por qualquer diretor da Sociedade para: (i) avaliar os procedimentos e processos utilizados 

para assegurar o cumprimento do disposto neste Código; (ii) avaliar eventos de potencial 

descumprimento das normas deste Código por Colaboradores; (iii) definir os procedimentos a serem 

adotados para a sua repressão e/ou aplicar penalidades ou promover mecanismos para a reparação de 

danos sofridos pela Sociedade ou terceiros em função do descumprimento das políticas estabelecidas 

por este Código e (iv) propor alterações e ajustes às políticas estabelecidas por este Código.  

No exercício de suas funções, o Comitê de Compliance deve responder consultas de Colaboradores, 

manter sigilo sobre informações recebidas e realizar os levantamentos necessários para suportar as 

decisões sobre denúncias de violação deste Código.  

As denúncias deverão ser encaminhadas por escrito para qualquer um dos membros do Comitê. Não 

serão admitidas denúncias anônimas, mas o Comitê garantirá o sigilo do denunciante, caso solicitado.  

Cada denúncia ficará a cargo de um Relator, escolhido entre os membros do Comitê por meio de um 

sistema de rodízio. Caberá ao Relator da denúncia tomar os depoimentos das partes envolvidas, 

examinar a documentação e o que mais for necessário, bem como encaminhar o relatório para o 

presidente do Comitê. O relatório será submetido ao Comitê em reunião regular ou, dependendo da 

gravidade do assunto, extraordinária. As decisões de acatar ou não a denúncia, as conclusões e 

recomendações do Comitê serão relatadas periodicamente pelo Diretor Presidente à Sociedade.  

 

IV.Penalidades 
 

O desrespeito a este Código levará à abertura de sindicância administrativa para averiguação de 

possíveis irregularidades e poderá sujeitar os Colaboradores a medidas disciplinares, inclusive demissão 

por justa causa e demais penalidades previstas na legislação trabalhista, independentemente de outras 
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ações que a Sociedade possa adotar que serão consideradas exceções e encaminhadas ao Comitê de 

Compliance para análise de acordo com este Código.  

Os Colaboradores que deliberadamente deixarem de notificar violações a este Código ou omitirem 

informações relevantes também estarão sujeitos a medidas disciplinares.  
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CAPÍTULO 2 - POLÍTICA DE SEGREGAÇÃO DE INFORMAÇÕES  

 

 

I. Regras  
 

A Sociedade desenvolve apenas atividades relacionadas à administração de carteira de valores 

mobiliários e separa sua área administrativa da área operacional (gestão de carteiras) em ambientes 

distintos e independentes. Para regras sobre proteção de informações confidenciais, vide Capítulo 3 - 

Política de Confidencialidade.  

 

 

CAPÍTULO 3 - POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE  

 

I. Regras de Confidencialidade 
 

A Política de Confidencialidade tem como objetivo estabelecer regras de sigilo 

e confidencialidade e propriedade intelectual que se aplicam a todos os 

Colaboradores da Sociedade. As regras estabelecidas nesta política visam resguardar a 

Sociedade e seus clientes da divulgação de Informações Confidenciais obtidas por meio da 

atividade de administração de ativos e carteiras de valores mobiliários, bem como da divulgação, 

utilização por terceiros, alienação ou cessão de negócios, projetos, técnicas, materiais, planilhas, 

formulários, projetos, desenvolvimentos de estratégias, produtos ou serviços que constituem 

propriedade intelectual da Sociedade.  

Para fins desta política, serão consideradas “Informações Confidenciais” todas e 

quaisquer informações e/ou dados de natureza confidencial - incluindo, sem 

limitação, todas as informações técnicas, financeiras, operacionais, econômicas, comerciais e 

estratégicas - referentes à Sociedade, suas atividades e seus clientes e quaisquer 

cópias ou registros de tais documentos, orais ou escritos, contidos em qualquer meio físico ou 

eletrônico, que tenham sido direta ou indiretamente fornecidos ou divulgados em razão da atividade de 

administração de ativos e carteiras de valores mobiliários desenvolvidas pela Sociedade, mesmo que tais 

informações e/ou dados não estejam relacionados diretamente aos serviços ou às transações 

contempladas nesta política.  

As Informações Confidenciais não incluem informações que: (a) sejam ou venham a se tornar de 

domínio público sem violação do disposto nesta Política ou (b) tenham sido recebidas de boa fé, pelo 

Colaborador, de terceiros que tenham o direito de divulgá-las, sem obrigação de confidencialidade.  
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Nesse sentido, todos os Colaboradores da Sociedade firmarão o Termo de Adesão anexo a este 

Código (Anexo I), tomando conhecimento e expressamente anuindo com o quanto segue:  

 

(i) Os Colaboradores expressamente obrigam-se a manter o sigilo das Informações Confidenciais 

que lhes tenham sido transmitidas, fornecidas e/ou divulgadas sob ou em função de seu vínculo 

com a Sociedade ou de relacionamento com clientes da Sociedade, se comprometendo a não 

utilizar, reproduzir ou divulgar referidas Informações Confidenciais, inclusive a pessoas não 

habilitadas ou que possam vir a utilizá-las indevidamente em processo de decisão de 

investimento próprio ou de terceiros, exceto mediante autorização expressa e escrita do 

respectivo titular e na medida do estritamente necessário para o desempenho de suas atividades 

e/ou obrigações.  

 

(ii) Todos os negócios, técnicas, materiais, planilhas, formulários, projetos, desenvolvimentos de 

estratégias, produtos ou serviços elaborados, desenvolvidos e/ou utilizados pela Sociedade e/ou 

por seus clientes, mesmo que tenham significativa participação de qualquer Colaborador, sempre 

serão de propriedade da Sociedade, sendo vedado a qualquer Colaborador divulgá-los, utilizá-los 

para si ou terceiros, cedê-los ou aliená-los, seja a que título for.  

 

(iii) Os Colaboradores expressamente reconhecem ser de propriedade da Sociedade todos os direitos 

autorais e/ou intelectuais existentes e advindos de projetos, técnicas, estratégias, materiais, 

planilhas, formulários, desenvolvimentos de contratos ou serviços, métodos e/ou sistemas 

atualmente existentes ou que vierem a ser desenvolvidos durante seus respectivos vínculos com 

a Sociedade, nada podendo vir a reclamar a esse título.   

 

(iv) Caso qualquer Colaborador seja obrigado a divulgar Informações Confidenciais por determinação 

judicial ou de autoridade competente, o Colaborador deverá comunicar a Sociedade da 

existência de tal determinação previamente à divulgação e se limitar estritamente à divulgação 

da Informação Confidencial requisitada.  

 

(v) Para os propósitos do disposto nesta política, caberá à Sociedade o ônus de provar o caráter não 

confidencial de qualquer informação.  

 

(vi) O acesso às Informações Confidenciais será restrito e poderá ser diferenciado conforme os níveis 

hierárquicos e as funções desempenhadas pelos Colaboradores da Sociedade, a critério do 

Comitê de Compliance. O controle de acesso a tais informações será realizado por meio das 
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senhas pessoais dos Colaboradores, que, a critério do Comitê de Compliance, poderão 

respeitar uma ordem de graduação com diferentes níveis de acessibilidade a arquivos, pastas e 

diretórios da rede corporativa.  

 

(vii) Os Colaboradores expressamente tomam ciência que poderão responder civil e criminalmente 

pelo descumprimento de qualquer regra estabelecida nesta política, o que ensejará a imediata 

propositura das medidas cíveis e criminais cabíveis por parte da Sociedade, nas quais poderão, 

inclusive, ser pleiteados perdas e danos, lucros cessantes, danos morais, bem como a aplicação 

de qualquer outra penalidade e/ou ressarcimento ou pagamento de valores, seja a que título for.  

 

(viii) Caso tenham conhecimento de que qualquer Colaborador tenha infringido esta política, os 

Colaboradores obrigam-se a reportar tal falta ao Comitê de Compliance, sob pena de ser 

considerado co-responsável com o infrator.  

 

(ix) Caso o Colaborador tenha dúvidas com relação à confidencialidade ou não de determinada 

informação, este deverá consultar o Comitê de Compliance.  

 

 

 

 

II. Detentores de Informações Privilegiadas 
 

Para fins desta política, presumem-se detentores de informações privilegiadas e, 

portanto, responsáveis por sua eventual divulgação, os sócios e 

administradores da Sociedade, bem como os demais Colaboradores que 

exerçam atividades diretamente relacionadas à administração de carteiras 

de valores mobiliários, sem prejuízo de outros Colaboradores que venham 

a ter acesso a Informações Confidenciais, nos termos desta política.  

 

 

 

III. Barreiras de Informações Privilegiadas  
 

A Sociedade tem por meta manter um sistema de bloqueio de envio de mensagens superiores ao 

previamente estabelecido em conjunto com o sócio administrador e o Comitê de Compliance, para 

evitar desvio de materiais diversos e planilhas complexas e pesadas, cuja probabilidade de conteúdo 

sigiloso é maior.  
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Além disso, a Sociedade só autoriza o acesso à Internet através de conexões previamente aprovadas, 

não podendo o profissional fazer uso de quaisquer outros tipos de conexões e/ou outros meios não 

aprovados nas dependências da Sociedade à exceção de situações críticas - estado de contingência 

incomum - onde o aspecto operacional dos fundos sob gestão se sobrepõe. 

 

 

Por fim, a área administrativa da Sociedade é separada da área operacional (gestão de carteiras) e os 

Colaboradores são instruídos a não deixar materiais com conteúdo sigiloso à vista de outros 

Colaboradores ou permitir que Colaboradores não autorizados a eles tenham acesso.  

 

CAPÍTULO 4 - POLÍTICA DE TREINAMENTO  

 

I. Regras  
 

Será oferecido, quando do início do vínculo de cada Colaborador com a Sociedade, 

treinamento inicial que esclarecerá os princípios e condutas incentivados pela 

Sociedade, bem como os termos e condições deste Código, de maneira a garantir a 

completa compreensão dos Colaboradores a respeito de seus deveres e obrigações.  

Ao término do treinamento inicial, cada um dos Colaboradores a ele submetidos deverá assinar 

declaração atestando que foram treinados de acordo com a Política de Treinamento 

e entendem perfeitamente os termos do Código, bem como o Termo de Adesão anexo a este 

Código (Anexo I).  

A Sociedade e o Comitê de Compliance promoverão, quando for julgado 

necessário, palestras educativas periódicas a todos os Colaboradores, de maneira a 

esclarecer os termos e condições deste Código e demais regras de conduta e princípios da 

Sociedade, visando (i) garantir uma eficiente política de administração dos 

conflitos de interesse que são inerentes à própria atividade de 

administração de carteiras de valores mobiliários e (ii) assegurar a tomada 

de decisões de investimento que respeitem o melhor interesse dos clientes 

da instituição. 

Sem prejuízo, o Comitê de Compliance deverá estar à disposição para eventuais dúvidas e consultas 

formuladas por Colaboradores, para a adequada observação das regras contidas neste Código.  

 



 

 

 

 

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

    10 
 
 

CAPÍTUO 5 - POLÍTICA DE SEGURANÇA  

I. Regras  

 

A Política de Segurança tem como objetivo estabelecer regras que orientem o 

controle de acesso a Informações Confidenciais pelos Colaboradores da 

Sociedade, inclusive através do estabelecimento de regras para a utilização de 

equipamentos e e-mails da Sociedade, para gravação de cópias de 

arquivos, para download e instalação de programas nos computadores da 

Sociedade, dentre outras.  

Nesse sentido, todos os Colaboradores da Sociedade firmarão o Termo de Adesão 

anexo a este Código (Anexo I), tomando conhecimento e expressamente 

anuindo com o quanto segue:  

 

(i) Os arquivos físicos com dados e informações relativos a cada uma das atividades desenvolvidas 

pela Sociedade ficarão alocados no respectivo espaço físico de cada uma das áreas, assim, 

somente os Colaboradores cujas atividades forem relacionadas com o mercado financeiro e de 

capitais terão acesso a Informações Confidenciais e sigilosas relativas à sua atividade específica.  

 

(ii) Os equipamentos e computadores disponibilizados aos Colaboradores da Sociedade deverão ser 

utilizados com a finalidade de atender aos interesses da Sociedade, sendo permitida a sua 

utilização para fins particulares de forma moderada respeitando os limites determinados pelo 

Comitê de Compliance.  

 

(iii) A gravação de cópias de arquivos e instalação de programas em computadores da Sociedade 

deverá respeitar as regras estabelecidas neste Código em geral e, particularmente, na Política de 

Confidencialidade, bem como os direitos de propriedade intelectual pertinentes, tais como 

licenças e patentes.  

 

(iv) Todas as ligações telefônicas efetuadas e recebidas nos equipamentos da Sociedade serão 

gravadas e monitoradas periodicamente. É vedado a todos os Colaboradores o uso de telefonia 

celular dentro do ambiente da Sociedade assim como qualquer meio ou forma de acesso à 

internet  ainda o uso de equipamento de informática que não pertençam à Sociedade. 

 

(v) Downloads de qualquer natureza relacionados às funções profissionais de cada um dos 

colaboradores podem ser realizados, desde que de forma ponderada, respeitando o espaço 
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individual de cada usuário. Periodicamente, a critério do Comitê de Compliance, poderão ser 

realizadas inspeções nos computadores para averiguação de downloads impróprios, não 

autorizados ou gravados em locais indevidos.  

 

(vi) O correio eletrônico disponibilizado pela Sociedade (“E-mails Corporativos”) caracteriza-

se como correio eletrônico corporativo para todos os efeitos legais, especialmente os 

relacionados aos direitos trabalhistas, sendo sua utilização preferencial voltada para alcançar os 

fins comerciais aos quais se destina. É permitida a utilização pessoal de forma moderada.  

 

(vii) As mensagens enviadas ou recebidas por meio de E-mails Corporativos, seus respectivos anexos 

e a navegação por meio da rede mundial de computadores por meio de equipamentos da 

Sociedade ou dentro das instalações da Sociedade poderão ser monitoradas.  

 

(viii) Os E-mails Corporativos recebidos pelos Colaboradores da Sociedade, quando abertos, deverão 

ter seu conteúdo verificado pelo Colaborador, não sendo admitida, sob qualquer hipótese, a 

manutenção ou arquivamento de mensagens de conteúdo ofensivo, discriminatório, 

pornográfico ou vexatório, sendo a responsabilidade apurada de forma específica em relação ao 

destinatário da mensagem. Os arquivos de E-mails Corporativos poderão ser inspecionados pela 

Sociedade, a critério do Comitê de Compliance, a qualquer tempo e independentemente de 

prévia notificação.  

 

(ix) Todos os programas de computador utilizados pelos Colaboradores da Sociedade devem ter sido 

previamente autorizados pelo responsável pela área de informática da Sociedade ou, na falta 

deste, pelo administrador do departamento ou da Sociedade. Os computadores podem ser 

inspecionados pela Sociedade a qualquer tempo para a verificação da observância do disposto 

nesta política.  

 

(x) Cada um dos Colaboradores da Sociedade, no momento do início de seu vínculo, qualquer que 

seja sua natureza, receberá uma senha secreta, pessoal e intransferível para acesso aos 

computadores, à rede corporativa e ao correio eletrônico corporativo da Sociedade.  

 

(xi) O acesso às Informações Confidenciais e sigilosas será restrito e poderá ser diferenciado 

conforme os níveis hierárquicos e as funções desempenhadas pelos Colaboradores da Sociedade 

a critério do Comitê de Compliance. O controle de acesso a tais informações será realizado por 

meio das senhas pessoais dos Colaboradores que, a critério do Comitê de Compliance, 
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poderão respeitar uma ordem de graduação com diferentes níveis de acessibilidade a arquivos, 

pastas e diretórios da rede corporativa.  

 

A fim de resguardar o desempenho e a continuidade das suas atividades, a Sociedade realiza “back-

up” das informações da instituição diariamente em disco rígido e em ambiente de “nuvem”. Além disso, 

a Sociedade possui um manual no qual estão descritas detalhadamente todas as atividades de todos os 

Colaboradores para que, em caso de ausência permanente ou temporária de algum funcionário, fique 

sempre garantido o melhor desempenho das atividades realizadas. A Sociedade conta, ainda, com no-

break para as mesas de trabalho, redundância de máquinas e links de internet, além de back-up em 

“nuvem”.   

 

CAPÍTULO 6 - POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO PESSOAL  

I. Regras  
 

Esta Política de Segurança tem como objetivo estabelecer regras que orientem a conduta dos 

Colaboradores de forma a não colocar em risco a credibilidade da Sociedade e a relação fiduciária entre 

a Sociedade e seus clientes.  

 

Ao identificarem a potencial existência de um conflito de interesses entre os interesses dos 

Colaboradores e os interesses da Sociedade e de seus clientes, os Colaboradores devem imediatamente 

informar o Comitê de Compliance a respeito.  

 

Caso o próprio Colaborador esteja em situação de conflito de interesses, deverá informar o Comitê de 

Compliance e ausentar-se das discussões envolvendo a respectiva operação ou o respectivo assunto e 

do processo decisório. O Comitê de Compliance ou a Sociedade poderá solicitar que, ainda que em 

situação de conflito, tal Colaborador participe das discussões sobre a matéria com o fim meramente 

informativo, caso em que deverá se ausentar da parte final da discussão e do processo de decisão.  

 

Caso algum Colaborador, que possa ter um potencial ganho privado decorrente de alguma decisão, não 

manifeste seu conflito de interesses, qualquer outro, que tenha conhecimento da situação, poderá fazê-

lo. A ausência de manifestação voluntária do Colaborador em situação de conflito é considerada uma 

violação a esta política, que deverá ser registrada formalmente.  
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É vedado aos Colaboradores e as pessoas a ele ligadas (cônjuge ou companheiro(a), dependentes 

incluídos nas respectivas declarações de imposto de renda, pessoas jurídicas sobre as quais o 

Colaborador e/ou as pessoas a ele ligadas exerçam poder de influência e o fundo de investimento em 

que o Colaborador e/ou pessoas a ele ligadas tenha poder de influir nas decisões de investimento, ainda 

que indiretamente mediante o exercício de influência sobre o administrador ou gestor de tal fundo de 

investimento):  

 

(i) Realizar, em seu nome ou em nome de parentes e amigos, direta ou indiretamente, operações 

envolvendo valores mobiliários e outros ativos que componham carteiras administradas pela 

Sociedade;  

 

(ii) Beneficiar a si próprio ou a terceiros em operações envolvendo valores mobiliários que 

componham carteiras administradas pela Sociedade mediante a utilização de Informações 

Confidenciais de que disponha em virtude de suas atividades ou da posição que ocupa na 

Sociedade; 

 

(iii) Auferir ou conceder qualquer forma de reciprocidade, ganho ou vantagem pessoal de instituição 

financeira, corretor ou cliente em geral, valendo-se de seu relacionamento profissional;  

 

(iv) Realizar operações com derivativos sem autorização prévia e por escrito da Diretoria da 

Sociedade.; 

 

Sem prejuízo do disposto acima, será permitida ao Colaborador e às pessoas a ele ligadas a realização de 

operações envolvendo:  

(i)        Valores mobiliários que não componham as carteiras administradas pela Sociedade quando da 

operação, exceto imediatamente antes ou depois da negociação de tais valores mobiliários por qualquer 

cliente da Sociedade; 

(ii)     Valores mobiliários que componham a carteira administrada pela Sociedade expressamente 

autorizados pela legislação aplicável, especialmente a Instrução CVM 306 ou outra que venha a 

substituí-la;  

(iii)    Cotas de fundos de investimento ou clubes de investimento administrados ou geridos pela 

Sociedade; 



 

 

 

 

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

    14 
 
 

Toda a ordem referente aos clientes e/ou às carteiras administradas pela Sociedade deve ser executada 

por completo, anteriormente à execução de qualquer ordem pelos Colaboradores em relação aos seus 

próprios recursos ou de terceiros a ele ligados.  

Adicionalmente ao disposto acima, caso os Colaboradores queiram investir em valores mobiliários que 

componham carteiras administradas pela Sociedade, deverão: 

(i)        Solicitar prévia e expressa autorização da Diretoria, por escrito e 

(ii)       Deverão manter as posições por, no mínimo, 2 (dois) meses;  

Sempre que os Colaboradores detectarem alguma situação de conflito de interesse, ainda que potencial, 

deverão:  

(i)       Se abster de realizar a operação ou se desfazer de sua posição, conforme o caso e  

(ii)      Notificar imediatamente e por escrito a Diretoria da Sociedade.  

 

 

 

CAPÍTULO7 - POLÍTICA DE CONHEÇA SEU CLIENTE  

I - Regras  
 

Todos os Colaboradores da Sociedade devem ser diligentes no combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo evitando, assim, a ocorrência desta prática ilícita. Devem, ainda, reportar 

prontamente para o Comitê de Compliance quaisquer propostas ou atividades suspeitas de 

Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo. O objetivo desta Política e dos controles 

relacionados é o de estabelecer princípios de modo a: 

 

(i) Assegurar a conformidade com a legislação, normas e regulamentos que disciplinam a 

prevenção e ao combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo;  

 

(ii) Minimizar riscos operacionais, legais, e de reputação as quais a Sociedade possa estar sujeita 

caso venha a ser utilizada para a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo 

mediante a adoção de um sistema de monitoramento de transações, procedimentos, e controles 

internos.  

 



 

 

 

 

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

    15 
 
 

(iii) Identificar e designar, de modo claro, as responsabilidades e atribuições em todos os níveis 

hierárquicos e operacionais.  

 

(iv) Estabelecer processos e procedimentos visando a desenvolver e promover programas de 

treinamento e de conscientização do quadro de colaboradores.  

 

II – Premissas da Política Conheça seu Cliente e Lavagem de Dinheiro  
 

As principais premissas que norteiam esta Política são:  

(i) Deve-se adotar as cautelas necessárias à completa identificação de seus clientes, nacionais ou 

estrangeiros, mantendo pleno conhecimento das transações realizadas em seus ambientes, 

atuando de modo preventivo quanto a operações e/ou situações que apresentem indícios de 

estarem direta ou indiretamente relacionadas aos crimes precedentes à Lavagem de Dinheiro e 

ao Financiamento ao Terrorismo;  

 

 

Os Colaboradores e Sócios devem dispensar atenção as operações ou situações descritas na Carta 

Circular 3.542/12 do Bacen, como também a:  

(i) Transação de origem duvidosa ou incompatível com a capacidade econômico-financeira, do 

não-cliente, do cliente ou de suas ligações e vínculos com outras pessoas jurídicas ou físicas;  

(ii) Transação que, sob qualquer forma, possa representar a estruturação, o desvio ou a ocultação 

do resultado de quaisquer atividades criminosas, principalmente as que possam envolver 

indícios de corrupção e de apoio à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo;  

(iii) Transações de depósito, retirada efetuados mediante a utilização de recurso em espécie que 

sejam atípicas à atividade do cliente ou à finalidade da transação, ou ainda que, pela forma e 

montante, incluindo a prática de desdobramento ou fracionamento de valores, possam 

configurar artifícios para burlar os mecanismos de controle de Lavagem de Dinheiro e ao 

Financiamento ao Terrorismo;  
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(iv) Relacionamento envolvendo PEP – Pessoa Exposta Politicamente nacional ou estrangeira, seus 

familiares e/ou pessoas relacionadas, adotando os procedimentos específicos para autorizar o 

início de estabelecimento de negócios, incluindo a aceitação do cliente, a abertura e 

manutenção da conta de investimentos na distribuidora, bem como exercendo monitoramento 

reforçado das transações e movimentações dessas clientes;  

(v) A Sociedade acompanhará a movimentação financeira de todos os clientes nos produtos 

em que o cliente tenha vínculo com a mesma;  

(vi) Transação cuja contraparte seja qualquer pessoa física ou jurídica que de alguma forma esteja 

ou tenha sido ligada à Administração Pública direta ou indireta, inclusive na qualidade de 

fornecedor de produtos ou serviços;  

(vii) Relacionamento envolvendo empresa (pessoa jurídica) que possa estar operando em nome de 

“terceiros”, também conhecidos como “laranjas” ou “testas de ferro”;  

(viii) Relacionamento envolvendo pessoa física ou jurídica que apresente endereço inconsistente ou 

fictício; 

(ix) Relacionamento com pessoa física ou jurídica que atue em “mercado paralelo” ou cujo 

segmento de atividade registre notória exposição pública em situações de evasão de divisas, 

práticas de adulteração, falsificação ou fraude em seus produtos ou serviços;  

(x) Relacionamento com pessoa física ou jurídica, notória ou publicamente citada por suposta 

participação em casos de desvios de recursos, propinas, subornos ou corrupção, envolvendo ou 

não agente ou ente público;  

(xi) Relacionamento com pessoa jurídica constituída em paraísos fiscais conhecidos como offshores, 

sobre a qual não seja possível conhecer e identificar, em última instância, a pessoa física ou o 

beneficiário final que detenha a origem dos recursos movimentados;  

(xii) Relacionamento ou transações envolvendo empresa (pessoa jurídica) que não seja possível 

identificar e conhecer o grupo empresarial a que esteja afiliada, seus principais acionistas e 

administradores, e que não mantenha presença física no País onde está constituída, também 

conhecida como “shellcompany”;  

(xiii) Relacionamento com pessoa física ou jurídica, entidade ou País suspeito de envolvimento em 

atividade de terrorismo, de pertencer ou financiar atividade ou Banco criminosa, incluindo 
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todas aquelas identificadas em Listas Restritas publicamente emitidas por Organismos 

Nacionais e Internacionais; 

  

(xiv) Relacionamento ou transações envolvendo País não cooperante na prevenção e combate à 

Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo;  

Determinadas atividades e/ou clientes que, pelas suas características de atuação, podem representar 

maior probabilidade e risco em ocorrências com indícios de Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao 

Terrorismo e, portanto, devem merecer especial nível de monitoramento.  

Os Sócios e Colaboradores da Sociedade devem guardar sigilo sobre comunicações efetuadas e em 

hipótese alguma podem revelar ou dar ciência da ocorrência aos clientes ou envolvidos.  

As comunicações efetuadas no âmbito da jurisdição brasileira aos órgãos competentes são 

consideradas, nos termos da Lei, como de “boa-fé” e apenas evidenciam “indícios” de crime, sem 

qualquer julgamento ou configuração do fato.   

Nos termos da legislação aplicável a inobservância a estes princípios e premissas pode sujeitar os 

infratores a sanções administrativas e penais.  

 

 

III – Atualização de Cadastro  

O cadastro dos clientes deve ser atualizado em período não superior a dois anos.   

Nos casos de Pessoa Jurídica tal revisão pode ser decorrente do vencimento da procuração do 

representante legal, por exemplo.  

 Nos casos de Pessoas Físicas, deve ser utilizado o procedimento de atualização de dados cadastrais via 

telefone.  

 

IV – Responsabilidades  

A responsabilidade pela observância e cumprimento desta Política cabe a todo o quadro de 

Colaboradores e Sócios, o qual conta com o comprometimento do Diretor Responsável da 

Sociedade.  
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Responsabilidades corporativas: quanto à aplicação e manutenção de políticas e normas 

pertinentes ao assunto.  

(i) Assegurar a conformidade com a legislação, normas, regulamentos e políticas internas que 

disciplinam a prevenção e combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo;  

(ii) Desenvolver e implementar ferramentas e processos de apoio às estratégias para a prevenção 

e combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo;  

(iii) Estabelecer programas de treinamento e de conscientização a todo o quadro de Colaboradores 

e Sócios; 

(iv) Interagir com órgãos reguladores. Analisar e comunicar ao COAF de qualquer operação ou 

situação que possa configurar indício de crime de Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao 

Terrorismo mantendo a confidencialidade sobre o processo; 

(v) Cadastrar os clientes com impedimentos, suspeitos ou comunicados em listas de Atenção e 

Restrição; 

 

 

 

 

 
 

ANEXO I –  TERMO DE ADESÃO INDIVIDUAL  

 

Eu, [___________________________________], portador(a) da cédula de identidade [__] 

nº [_____________], inscrito(a) no CPF/MF sob nº [______________________] residente e domiciliado 

na cidade de [______________], Estado de [____], na [___________________________], CEP [_______] 

(“Colaborador”) declaro para os devidos fins que:  

 

(i) Tenho total conhecimento da existência do Código de Conduta e Melhores Práticas da LAIC-

HFM GESTÃO DE RECURSOS LTDA (“Sociedade”), datado de [____] de [____] de 

[____], que inclui as Políticas de Segregação de Informações, Confidencialidade, Treinamento, 

Segurança e Negociação Pessoal (o “Código”), anexo a este Termo de Adesão, o qual, recebi, li, 

e compreendi em sua integralidade;  

 

(ii) Adiro ao Código e me comprometo a observar integralmente seus termos e condições;  
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(iii) Sei, a partir desta data, que a não observância dos termos do Código em geral e, especialmente, 

da Política de Confidencialidade, poderá implicar na caracterização de falta grave, fato que 

poderá ser passível da aplicação das penalidades cabíveis, inclusive demissão por justa causa;  

 

(iv) Estou ciente que, caso haja o vazamento de Informação Confidencial, conforme definida no 

Código, advindo da utilização de minha senha pessoal, poderei ser responsabilizado tanto civil, 

quanto penalmente;  

 

(v) As regras estabelecidas no Código não invalidam nenhuma disposição relativa a qualquer norma 

interna estabelecida pela Sociedade, mas apenas servem de complemento e esclarecem como 

lidar com determinadas situações na execução de minhas atividades profissionais;  

 

(vi) Reconheço expressamente que estou sujeito às restrições para negociação com valores 

mobiliários que componham carteiras administradas pela Sociedade, nos termos da Política de 

Negociação Pessoal integrante do Código;  

 

(vii) Reconheço expressamente que estou sujeito às penalidades fixadas no Código e/ou pela 

Sociedade ou o Comitê de Compliance em caso de descumprimento dos termos e condições 

do  Código;  

 

 

(viii) Estou ciente que este Termo de Adesão é firmado em caráter irrevogável e irretratável, por prazo 

indeterminado, válido indefinidamente mesmo após o término de meu vínculo com a Sociedade, 

não podendo ser rescindido sem expressa e inequívoca concordância da Sociedade.  

 

 

São Paulo, [__] de [______] de 20[__]  

 

 

______________________________________  

[Colaborador] 


