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CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 
 

Versão: junho/2016 

CAPÍTULO I  

DO OBJETIVO 
 

1.1. O presente Código de Ética e Conduta (“Código”) tem como objetivo precípuo a definição de 

regras e princípios norteadores das condutas dos colaboradores da Sociedade, assim entendidos (i) seus sócios; 

(ii) seus funcionários; ou (iii) quaisquer pessoas que, em virtude de seus cargos, funções ou posições na 

Sociedade, desenvolvam direta ou indiretamente atividade ligada à consecução de seu objeto social ou, 

simplesmente, tenham acesso a informações relevantes sobre a Sociedade ou sobre suas estratégias de 

investimento, em especial no que concerne ao devido tratamento de informações confidenciais, investimentos 

próprios, conflitos de interesse e segurança da informação (“Colaboradores”). 

1.2. Tais princípios deverão ser compulsoriamente observados pelos Colaboradores da Sociedade, 

declarando estarem cientes de todas as regras e políticas aqui expostas, que lhes foram previamente 

apresentadas pelo responsável pelo compliance da Sociedade e em relação às quais não existe qualquer dúvida, 

comprometendo-se a observá-las a todo tempo no desempenho de suas atividades. 

 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS CONDUTAS 

 

2.1. Todos os Colaboradores da Sociedade deverão pautar suas condutas em conformidade com os 

valores da boa-fé, lealdade, transparência, diligência e veracidade. 

2.2. Os Colaboradores deverão desempenhar suas atribuições de modo a (i) buscar atender aos 

objetivos de investimento de seus investidores e (ii) evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida 

com seus investidores. 

2.3. Todos os esforços em prol da eficiência na gestão dos fundos e carteiras devem visar à obtenção 

de melhor retorno aos investidores, sempre de acordo com o regulamento e/ou contrato previamente 

celebrado, bem como com base na análise e interpretação de informações divulgadas ao mercado, e jamais no 

acesso a informações privilegiadas. 

2.4. Os Colaboradores da Sociedade devem estar conscientes de que a informação transparente, 

precisa e oportuna constitui o principal instrumento à disposição do público investidor para que lhes seja 
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assegurado o indispensável tratamento equitativo. 

2.5. O relacionamento dos Colaboradores da Sociedade com os participantes do mercado e com os 

formadores de opinião deve dar-se de modo ético e transparente. 

 

CAPÍTULO III 

DO TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
 

3.1. Os Colaboradores da Sociedade deverão guardar sigilo sobre toda e qualquer informação de 

natureza confidencial a que tenham acesso ou conhecimento no desempenho de suas funções, inclusive por 

meio dos sistemas e arquivos disponibilizados pela Sociedade para tanto, que não sejam comprovadamente de 

domínio público. Tal determinação se aplica igualmente às informações obtidas/repassadas verbal ou 

informalmente, assim como as escritas ou impressas (“Informações Confidenciais”). 

3.2. Dessa forma, os Colaboradores da Sociedade deverão: 

a) abster-se de utilizar Informação Confidencial ou privilegiada para obter, em benefício próprio 

ou de outrem, vantagem mediante negociação de títulos e/ou valores mobiliários; 

b) abster-se de recomendar ou de qualquer forma sugerir que qualquer pessoa compre, venda ou 

retenha títulos e/ou valores mobiliários se a informação a que tenha acesso privilegiado puder, em tese, 

influenciar a tomada de qualquer uma dessas decisões; 

c) advertir, de forma clara, àqueles em relação a quem se verificar a necessidade de revelar 

Informações Confidenciais, sobre a responsabilidade pelo cumprimento do dever de sigilo e pela proibição 

legal de que se utilizem de tal informação para obter, em benefício próprio ou alheio, vantagem mediante 

negociação com tais títulos e/ou valores mobiliários; e 

d) guardar sigilo sobre qualquer informação a que tenham acesso e que ainda não tenha sido 

divulgada ao público em geral, ressalvada a revelação da informação quando necessária para a Sociedade 

conduzir seus negócios de maneira eficaz e, ainda, somente se não houver motivos ou indícios para presumir 

que o receptor da informação a utilizará erroneamente. 

3.3. Sob nenhuma circunstância os Colaboradores da Sociedade poderão utilizar Informações 

Confidenciais para obter vantagens pessoais, tampouco poderão fornecê-las para terceiros, inclusive familiares, 

parentes e amigos, ou mesmo a outros Colaboradores da Sociedade que não necessitem de tais informações 

para executar suas tarefas. 

3.4. O fornecimento de Informações Confidenciais a pessoas externas à Sociedade será realizado 
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somente nos casos estritamente necessários, a fim de cumprir as normas atinentes à atividade desenvolvida 

pela Sociedade, proteção contra fraudes ou qualquer outra atividade ilegal suspeita, mediante contratos de 

confidencialidade, quando for o caso. 

3.5. Na ocorrência de dúvidas sobre o caráter de confidencialidade de qualquer informação, o 

Colaborador deve, previamente à sua divulgação, procurar o Diretor responsável pelo compliance para obter 

orientação adequada, que deverá atribuir interpretação extensiva ao conceito de informação confidencial 

definido acima. 

3.6. A revelação dessas informações a autoridades governamentais ou em virtude de decisões 

judiciais, arbitrais ou administrativas deverá ser prévia e tempestivamente comunicada ao diretor responsável 

pelo compliance na Sociedade para que este decida sobre a forma mais adequada para tal revelação. 

3.7. A não observância da confidencialidade estará sujeita à apuração de responsabilidades nas 

esferas cível e criminal, sem prejuízo da sujeição às penalidades previstas neste Manual. 

 

CAPÍTULO IV 
POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 
4.1. Os Colaboradores da Sociedade que tiverem acesso aos sistemas de informação serão 

responsáveis por tomar as precauções necessárias de forma a impedir o acesso não autorizado aos sistemas, 

devendo salvaguardar as senhas e outros meios de acesso àqueles. 

4.2. Todos os computadores da Sociedade possuem senhas de acesso individuais e intransferíveis 

que permitem identificar o seu usuário, impedindo a utilização das informações ali contidas por pessoas não 

autorizadas. Adicionalmente, todas as mensagens enviadas/recebidas dos computadores utilizados pela 

Sociedade permitem a identificação do seu remetente/receptor. 

4.3. A troca de informações entre os Colaboradores da Sociedade deve sempre pautar-se no 

conceito de que o receptor deve ser alguém que necessita receber tais informações para o desempenho de 

suas atividades e que não está sujeito a nenhuma barreira que impeça o recebimento daquela informação. Em 

caso de dúvida a área de compliance deve ser acionada previamente à revelação. 

4.4. A Sociedade faz efetivo controle do acesso a arquivos confidenciais em meio físico, 

disponibilizando-os somente aos Colaboradores que efetivamente estejam evolvidos no projeto que demanda 

o seu conhecimento e análise. 

4.5. A segregação virtual das informações confidenciais é garantida pela utilização de senhas de 

acesso, pessoais e intransferíveis, permitindo a identificação do seu usuário. Todos os documentos 
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arquivados nos computadores da Sociedade são objeto de back-up diário com controle das alterações 

promovidas nos arquivos, garantindo a segurança dos respectivos conteúdos e eventual responsabilização. 

4.6. A base de dados eletrônicos utilizada pela Sociedade é segregada de modo que informações 

confidenciais são arquivadas em pastas de acesso restrito, através da utilização de senha, a pessoas 

previamente autorizadas pelo Diretor responsável pelo compliance da Sociedade. 

4.7. O sistema eletrônico utilizado pela Sociedade está sujeito à revisão e monitoramento a qualquer 

época sem aviso ou permissão, de forma a detectar qualquer irregularidade na transferência de informações, 

seja interna ou externamente. 

 

CAPÍTULO V  

CONFLITO DE INTERESSE 
 

5.1. Os Colaboradores da Sociedade devem evitar desempenhar outras funções fora da Sociedade 

que possam gerar conflitos de interesse, ou mesmo aparentar tais conflitos. Também devem evitar defender 

interesses de terceiros que possam gerar conflitos de interesse na tomada de decisão e implicar em algum 

tipo de prejuízo para a Sociedade ou seus investidores. 

5.2. Ficam estritamente proibidas transações em nome da Sociedade com pessoas físicas ou 

jurídicas com as quais qualquer dos Colaboradores da Sociedade ou pessoa a este ligada possua interesse 

financeiro. 

5.3. Consideram-se conflitos de interesse, quaisquer interesses pessoais dos Colaboradores, em 

benefício próprio ou de terceiros, contrários ou potencialmente contrários aos interesses da Sociedade, dos 

investidores dos fundos e demais veículos de investimento geridos pela Sociedade e dos demais clientes da 

Sociedade. 

5.4. Caso o Colaborador resolva exercer outras atividades, sejam elas com ou sem fins lucrativos, 

além da praticada junto à Sociedade, deve comunicar previamente ao Diretor responsável pelo compliance para 

a devida aprovação a fim de evitar potenciais conflitos de interesse. 

CAPÍTULO VI 

INVESTIMENTOS PRÓPRIOS 
 

6.1. Todo e qualquer investimento no âmbito do mercado financeiro e de capitais realizado em nome 

próprio do Colaborador da Sociedade deverá respeitar a Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários por 

Administradores, Empregados Colaboradores e pela Sociedade, redigida em instrumento autônomo. 
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CAPÍTULO VII 
PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 

 

7.1. A Sociedade mantém equipamentos em um ambiente alternativo capazes de processar e 

realizar as operações em situações de contingência. Com isto, o diretor responsável está apto a acessar os 

dados e informações armazenadas, através de local diverso de sua sede que permite a ativação e continuidade 

do processamento de suas atividades. A cada 6 (seis) meses são realizados testes de ativação do referido plano. 

 

CAPÍTULO VIII 
CONTROLE DO RECEBIMENTO DE PRESENTES, VIAGENS ETC 

 

8.1. Os Colaboradores da Jus Capital deverão evitar receber, a título gratuito, presentes, viagens, 

ingressos para eventos, cursos, refeições, etc (“Presentes”) de pessoas, físicas ou jurídicas, com as quais tenham 

relacionamento profissional, não importando se, em algum momento, esta relação já foi pessoal. 

8.2. Os próprios Colaboradores devem fazer o controle dessas práticas deverá, levando em 

consideração a boa conduta relativas à ética corporativa, bem como fazendo as seguintes ponderações:  

(a) Houve solicitação por parte do Colaborador? 

(b) Houve ofertas frequentes feitas por uma mesma fonte?  

(c) A aceitação do presente viola as políticas da empresa? 

(d) O presente foi oferecido em agradecimento por um bom serviço ou negócio realizado pela 

empresa com o ofertante? 

(e) O ofertante está buscando influenciar ou recompensar o colaborador pelas decisões tomadas 

em determinado negócio? 

(f) O presente ofertado consta da lista de presentes considerados não aceitáveis? 

8.2.1. Se a resposta a qualquer dessas questões for positiva, o Presente deverá ser recusado. Se a 

resposta a todas as perguntas for negativa, o Colaborador poderá aceitar o presente quando: 

(a) Seu valor for inferior a USD 100,00 (deve ser considerado o valor agregado de todos os Presentes 

oferecidos pela mesmo ofertante no período de um semestre. Caso o valor agregado ultrapasse o limite de USD 

100,00 o Presente só poderá ser aceito mediante prévia aprovação do Diretor de compliance); 
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(b) Tratar-se de refeições, bebidas e entretenimento oferecidos durante reunião, desde que (i) não 

haja solicitação por parte do Colaborador; (ii) a reunião tenha por objeto temas relacionados às atividades da 

Sociedade; (iii) o Colaborador participe da reunião na qualidade de sócio ou funcionário da empresa; (iv) 

participem da reunião representantes do ofertante; (v) o valor despendido seja razoável ou usual; e (vi) o convite 

seja pouco frequente. 

(c) Tratar-se de bebidas ou refeições que não podem ser facilmente devolvidos, desde que (i) a 

oferta se dê em ocasião em que a troca de presentes é usual e (ii) não seja extravagante.  

8.3. Presentes recebidos de familiares e amigos não estão sujeitos a restrições, desde que sua 

motivação seja o relacionamento pessoal e não profissional.  

 

CAPÍTULO IX 

TREINAMENTO 
 

9.1. A Sociedade conta com um programa de treinamento dividido em 02 (duas) etapas distintas. 

A primeira etapa consiste na apresentação pelo responsável pelo compliance ao Colaborador no ato do seu 

ingresso na Sociedade. 

9.2. A segunda etapa do treinamento ocorre anualmente quando o responsável pelo compliance, 

além de ratificar o conteúdo dos normativos internos e recolher a adesão dos Colaboradores ao Código de 

Ética e Conduta, abordará questões, tais como (i) regras de conduta disciplinadas no presente Código, (ii) 

enforcement - Implicações da não observância das normas de conduta e ética (iii) risco de imagem e risco legal 

(descumprimento da legislação/regulamentação), (iv) política de compra e venda de valores mobiliários por 

administradores, empregados colaboradores e pela Sociedade, (v) política de prevenção e combate à lavagem 

de dinheiro, etc. 

 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS E ENFORCEMENT 
 

10.1 Todo Colaborador tem o dever de reportar qualquer violação ou suspeita de violação de 

qualquer norma estrangeira, nacional, regulatória ou interna, ao Diretor de Compliance. 

10.2. O presente Código prevalece sobre quaisquer entendimentos orais ou escritos anteriores, 

obrigando os Colaboradores da Sociedade aos seus termos e condições. 
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10.3. A título de enforcement, vale notar que a não observância dos dispositivos do presente Código 

resultará em advertência, suspensão ou demissão por justa causa, conforme a gravidade e a reincidência na 

violação, sem prejuízo das penalidades civis e criminais. 

 

 

_________________________________________ 

JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 
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