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POLÍTICA DE COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS POR ADMINISTRADORES, EMPREGADOS, 
COLABORADORES E PELA SOCIEDADE 

JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

("SOCIEDADE") 

 

CAPÍTULO I  

DO OBJETIVO 

 

1. A presente política tem por escopo disciplinar a regras internas da Sociedade 

atinentes compra e venda de valores mobiliários por seus administradores, sócios, empregados, 

colaboradores e pela própria Sociedade.  

 

CAPÍTULO II 

INVESTIMENTOS PRÓPRIOS DE COLABORADORES 

 

2. São colaboradores da Sociedade (i) os seus sócios; (ii) 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 e 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”). 

 

3. Todo e qualquer investimento no âmbito do mercado financeiro e de capitais 

realizado em nome próprio do Colaborador deverá se dar através de: (i) aplicação em fundos de 

investimento cujas cotas sejam disponíveis ao público em geral; (ii) títulos públicos negociados 

através do Tesouro Direto; ou (i) aplicação em quaisquer outros ativos disponíveis para negociação 

no mercado, desde que não sejam o foco de atuação da Sociedade, devendo tais posições serem 

mantidas por um período mínimo de 30 (trinta) dias, com o objetivo de evitar investimentos de 

natureza especulativa. 

 

4. Em caso de dúvida, os Colaboradores deverão previamente consultar a área de 



 

 
 

compliance que, por sua vez, deverá certificar-se: (i) que a operação pretendida não implicará em 

qualquer prejuízo para a Sociedade ou seus investidores; (ii) que a operação pretendida não 

poderá, de qualquer forma, limitar a discricionariedade dos Colaboradores da Sociedade na análise 

dos títulos e valores mobiliários e na tomada de decisão de investimentos; e (iii) dos reais objetivos 

da operação pretendida, assegurando a boa-fé do Colaborador e a manutenção da estrita relação 

fiduciária entre a Sociedade e seus investidores. 

 

CAPÍTULO III 

COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA SOCIEDADE 

 

5. As regras de compra e venda de valores mobiliários pela Sociedade estão 

disciplinadas na Política de investimento e gerenciamento de riscos de mercado e de crédito, bem 

como no Manual de gerenciamento de riscos de liquidez, os quais os administradores e gestores 

da Sociedade estão vinculados a cumprir e o compliance de fiscalizar.  

 

 

_________________________________________ 

JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 

 
 


