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MANUAL DE COMPLIANCE 
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

("SOCIEDADE") 

 
 

1. A  atividade denominada compliance visa assegurar o perfeito funcionamento da 

Sociedade de acordo com normas (legais ou principiológicas) internas da Sociedade ou externas 

(nacionais e estrangeiras), que regulem a sua atuação no mercado financeiro, a fim de evitar 

exposição da Sociedade a riscos, diferentes aqueles inerentes aos riscos dos ativos investidos. 

1.1. Ademais, o compliance busca, preventivamente, disseminar a cultura de controles 

para assegurar o cumprimento das normas, sempre embasadas em preceitos éticos e 

morais. 

2. A reputação de uma instituição é seu ativo mais valioso. Deste modo, o 

responsável pelo compliance da Sociedade deve cientificar todos os (i) seu sócios; (ii) seus 

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

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

de investimento (“Colaboradores”) acerca das normas internas que visem à manutenção da 

estrita relação de fidúcia entre a Sociedade e os participantes do mercado, investidores, agentes 

reguladores e fiscalizadores do mercado e demais autoridades. 

3. A Sociedade adota o presente Manual visando à definição de obrigações e rotinas 

internas que garantam o fiel cumprimento pelos Colaboradores das normas legais e 

regulamentares às quais esta se encontra sujeita, orientando, assim, as atividades do compliance 

da Sociedade e de seus Colaboradores. 

4. Os Colaboradores são individualmente responsáveis por seu comportamento e 

suas ações, e devem procurar orientação com relação à interpretação ou aplicabilidade das 

normas internas da Sociedade. Caso haja a necessidade de esclarecimentos, os colaboradores 

deverão comunicar imediatamente o responsável pelo compliance da Sociedade. 

5. O respeito às normas internas estabelecidas pela Sociedade é dever de todas as 

pessoas ligadas à Sociedade, devendo todos os Colaboradores, em sendo detectada qualquer 

infração às mencionadas normas, levar, imediatamente, ao conhecimento do responsável pelo 

 
 



 

compliance, para que tome as devidas providências, conforme o caso. 

6. São atividades inerentes ao compliance da Sociedade, as quais a área de 

compliance se compromete a fiscalizar e todos os colaboradores a rigorosamente a cumprir: 

a) apresentar, anualmente, o Código de Ética e Conduta e o presente Manual de 

Compliance da Sociedade aos colaboradores, coletando, em ato contínuo, a adesão dos mesmos, 

bem como quando do ingresso de colaborador novo na Sociedade; 

b) verificação diária de questões como o trancamento das estações de trabalho e 

backup de informações e, sempre que detectado algum desvio de conduta, voltar a instruir o 

Colaborador infrator a respeito das boas práticas de conduta; 

c) validação anual, bem como sempre que julgar necessário, de todos os 

regulamentos e normas de conduta interna, rotinas e procedimentos, adequando-os às normas e 

instruções dos órgãos reguladores da atividade desenvolvida pela Sociedade; 

d) a elaboração, implementação e manutenção anual dos treinamentos com o 

objetivo de orientar seus colaboradores acerca das normas de conduta internas e da 

regulamentação vigente que rege a atividade de administração de títulos e valores mobiliários 

desenvolvida pela Sociedade; 

e) verificação semestral da adequação dos investimentos pessoais dos colaboradores 

à Política estabelecida na Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários por Administradores, 

Empregados, Colaboradores e pela Sociedade. Esta verificação será realizada através da análise de 

relatórios acerca dos investimentos pessoais dos Colaboradores, recolhendo declaração dos 

mesmos nas quais atestam o cumprimento da Política de Investimentos Próprio. Caso seja 

detectado conflito de interesse com as carteiras administradas pela Sociedade, ainda que em 

potencial, o compliance terá plenos poderes para exigir que o Colaborador se desfaça da posição 

conflitante, sob pena de enforcement; 

f) checagem semanal, sem aviso prévio, das mensagens eletrônicas enviadas e 

recebidas pelos colaboradores da Sociedade, assegurando a utilização adequada desta ferramenta; 

g) verificação do enquadramento das operações realizadas pela Sociedade no âmbito 

do mercado financeiro e de capitais às normas que as regem, avaliando, ainda, tais operações sob 

a ótica da Política de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro adotada pela Sociedade. 

h) envio das informações periódicas exigidas pela CVM, bem como a toda e qualquer 

entidade auto reguladora a qual a Sociedade esteja vinculada. 

 
 



 

(i) elaborar e garantir a manutenção de controles internos visando o conhecimento 

de funcionários e parceiros da Sociedade com o objetivo de garantir padrões elevados de seus 

quadros e evitando a contratação de pessoas de reputação não ilibada ou que possam, de qualquer 

forma, prejudicar a imagem e reputação da instituição; 

(j) adotar medidas de controle visando a confirmação das informações cadastrais dos 

clientes ou contrapartes (KYC - “Know your client”), de forma a evitar o uso da conta por terceiros 

e identificar os beneficiários finais das operações, conforme a natureza da operação e a 

possibilidade desta identificação; 

(k) registrar e informar ao diretor responsável pela gestão de recursos de terceiros se, 

na análise cadastral do cliente, houver suspeita quanto à  atividade econômica/financeira do 

investidor; 

(1) manter os cadastros de clientes e registro de todas as operações realizadas pela 

Sociedade pelo prazo de, no mínimo, 05 (cinco) anos após a data de sua conclusão, bem como a 

documentação que comprove a adoção dos procedimentos previstos no art. 3°-A da Instrução CVM 

nº 301/99, durante o período mínimo de 5 (cinco) anos, a partir do encerramento da conta ou da 

conclusão da última transação realizada em nome do respectivo cliente; 

(m) identificar e supervisionar as operações e relações mantidas por pessoas 

consideradas politicamente expostas cujas carteiras estejam sob a administração da Sociedade, 

conforme definição outorgada pela Instrução CVM nº 301/99, e certificar-se de que seu cadastro 

encontra-se atualizado; 

(n) identificar se os investidores estrangeiros cujas carteiras estejam sob a 

administração da Sociedade são clientes de instituição estrangeira fiscalizada por autoridade 

governamental assemelhada à CVM, admitindo-se, nesta hipótese, que as providências 

concernentes ao combate e prevenção à lavagem de dinheiro sejam tomadas pela instituição 

estrangeira, desde que assegurado à CVM o acesso aos dados e procedimentos adotados; e 

(o) análise prévia de novas tecnologias, serviços e produtos, visando à prevenção da 

utilização da Sociedade para fins de lavagem de dinheiro. 

7. O presente Manual prevalece sobre quaisquer entendimentos orais ou escritos 

anteriores, obrigando os Colaboradores da Sociedade aos seus termos e condições. 

8. A título de enforcement, vale notar que a não observância dos dispositivos do 

presente Manual 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. 

 
 


