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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente Consultoria de Valores Mobiliários:  Política de Controles Internos (“Política 

de Controles Internos”) foi aprovada em 14 de setembro de 2020, por deliberação do único 

sócio de Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores Mobiliários Ltda. (“Sociedade” 

ou “Lombard Odier (Brasil”)), sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede 

na Avenida Nove de Julho, nº 3634, 6º andar, Jardim Paulista, CEP 01406-000, na cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ/ME) sob o nº 37.456.586/0001-03, cujo Instrumento Particular de Constituição está 

arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE nº 

35.236.084.321, em sessão de 18 de junho de 2020.  A Lombard Odier (Brasil) é parte do 

Grupo Lombard Odier (o “Grupo Lombard Odier” ou o “Grupo”). 

 

O objetivo da presente Política de Controles Internos é estabelecer as regras, procedimentos 

e descrição de controles internos, em especial no que respeita ao atendimento da Instrução 

CVM nº 592, editada em 17 de novembro de 2017 (“Instrução CVM nº 592”), para que sirvam 

como diretrizes nas atividades de consultoria de valores mobiliários da Lombard Odier 

(Brasil), as quais são adotadas, nos termos do inciso III do Artigo 13 da Instrução CVM nº 592, 

visando o atendimento integral às normas vigentes e aos melhores padrões ético e 

profissional.  

 

O conteúdo da presente Política de Controles Internos visa garantir o atendimento integral 

da Instrução CVM nº 592 bem como disseminar a cultura de controles de sorte a assegurar o 

atendimento às normas estabelecidas pelas autoridades regulatórias e, quando aplicável, 

pelos órgãos de autorregulamentação, não visando ao tratamento exaustivo de toda a 

regulamentação aplicável às atividades da Lombard Odier (Brasil).  

 

2. POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS  

 

A Política de Controles Internos da Lombard Odier (Brasil), em especial para atendimento da 

Instrução CVM nº 592, abrange uma série de documentos, quais sejam: 

 

(I) Código de Ética, Conduta e Valores Compartilhados, versão aprovada em 14 de 

setembro de 2020 (“Código de Ética, Conduta e Valores Compartilhados”); 

(II) Política de Investimento Pessoal,  versão aprovada em 14 de setembro de 2020 

(“Política de Investimento Pessoal”);  
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(III) Política de Gestão de Conflitos de Interesses, versão aprovada em 14 de setembro de 

2020 (“Política de Gestão de Conflitos de Interesses”). 

 

Além das políticas acima mencionadas, a Lombard Odier (Brasil) também adota uma Política 
sobre Informações e Segurança Física; Confidencialidade e Segregação de Atividades, 
aprovada em 14 de setembro de 2020 (“Política sobre Informações e Segurança Física; 
Confidencialidade e Segregação de Atividades”), a qual visa garantir (i) o bom uso de 
instalações, equipamentos e arquivos comuns a mais de um setor da Sociedade ou empresa 
do Grupo; (ii) preservação de informações confidenciais por todos os colaboradores, 
proibindo a transferência dessas informações a pessoas que não estejam autorizadas ou que 
possam vir a fazer mau uso das mesmas; (iii) acesso restrito a informações e arquivos, bem 
como a adoção de controles internos que restrinjam e permitam identificar as pessoas que 
tenham acesso às informações confidenciais, em cumprimento do Artigo 20 da Instrução 
CVM nº 592. 
 

Ademais, vale observar que a Lombard Odier (Brasil) também implementa outras políticas 

para atendimento das leis e regulamentos específicos que se aplicam às suas atividades de 

consultora de valores mobiliários, tais como (i) a Política de Suitability e Adequação, 

aprovada em 14 de setembro de 2020 (“Política de Suitability”), a qual foi adotada em 

cumprimento da Instrução CVM nº 539, editada em 13 de novembro de 2013, nos termos da 

qual o diretor responsável pela verificação da adequação de produtos, serviços e transações 

ao perfil do cliente (deveres de suitability) é também responsável pela supervisão da referida 

Política de Suitability, e (ii) a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento 

de Terrorismo (PLDFT), aprovada em 14 de setembro de 2020 (“ Política de PLDFT”), a qual 

foi adotada em cumprimento da Instrução CVM nº 617, editada em 5 de dezembro de 2019 e 

das disposições do Ofício-Circular CVM/SIN/05/2015, nos termos dos quais o diretor 

responsável pelo cumprimento da regulamentação de PLDFT é também responsável pela 

supervisão da referida Política de PLDFT.  Outros códigos e políticas específicos poderão ser 

adotados no futuro pela Lombard Odier (Brasil) a fim de dar atendimento às leis e 

regulamentos aplicáveis. 

 

Por fim, diretrizes internas detalhadas poderão ser adotadas para promover a 

implementação das políticas e códigos da Lombard Odier (Brasil), as quais atenderão às 

Diretrizes do Grupo sobre cada assunto bem como as leis e regulamentação brasileiras 

aplicadas à Lombard Odier (Brasil) e à respectiva matéria (“Diretrizes Internas”), as quais 

deverão ser integralmente atendidas por todos os Colaboradores. 
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Todos os membros do Conselho de Administração, Diretores, consultores de valores 

mobiliários, empregados e associados (“Colaboradores”) da Lombard Odier (Brasil) deverão 

dar atendimento às regras estabelecidas segundo os termos da presente Política de Controles 

Internos e da estrutura legal interna da Sociedade acima mencionada.  Para esse fim, cada 

Colaborador deverá assinar um Termo de Consentimento, em apenso à presente Política de 

Controles Internos na forma do “Anexo I”, expressamente atestando seu conhecimento sobre 

as políticas aqui estabelecidas e comprometendo-se a dar cumprimento às regras 

correspondentes (“Termo de Consentimento”). 

 

A Lombard Odier (Brasil) mantém um processo de verificação permanente do atendimento 

das regras e diretrizes de controles internos bem como da conduta ética por parte de todos 

os Colaboradores.  Para tanto, em primeiro lugar, é necessário que todos os Colaboradores 

tenham conhecimento das regras, regulamentos e políticas vigentes impostos pelas 

autoridades regulatórias e pela Lombard Odier (Brasil).  Assim que dão início à sua relação 

com a Lombard Odier (Brasil), os novos Colaboradores são orientados, com base na presente 

Política de Controles Internos e na estrutura legal interna da Sociedade mencionada acima, 

sobre como proceder, como agir no caso de violação em potencial e a quem reportar 

quaisquer desvios das diretrizes. 

 

O Diretor responsável pela implementação e atendimento das regras, procedimentos e 

controles internos (“Diretor de Compliance”) visará a promoção da aplicação das regras 

contidas (i) na presente Política de Controles Internos, (ii) no Código de Ética, Conduta e 

Valores Compartilhados, (iii) na Política de Investimento Pessoal, (iv) na Política de Gestão 

de Conflito de Interesses e (v) na Política sobre Informações e Segurança Física; 

Confidencialidade e Segregação de Atividades, bem como o controle, supervisão e, desde que 

a disposição de cada uma dessas políticas seja devidamente observada e as demais 

aprovações, quando necessário, sejam concedidas, aprovação de exceções com relação às 

mesmas.  Compete a ele assegurar a efetivação de mecanismos eficientes capazes de garantir 

o atendimento das regras e princípios éticos, bem como a identificação de quaisquer 

violações das regras aqui estabelecidas. 

 

O Diretor de Compliance se reporta ao Conselho de Administração e ao Chefe de Compliance 

do Grupo, tendo autonomia para averiguar as práticas e procedimentos adotados nas 

operações e atividades da Unidade de Compliance da Lombard Odier (Brasil) e deverá adotar 
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medidas que inibam ou mitiguem os efeitos considerados inadequados, incorretos e/ou 

inaplicáveis. 

 

Todos os Colaboradores devem assegurar, individualmente, o atendimento das disposições 

da presente Política de Controles Internos e da estrutura legal interna da Sociedade acima 

mencionada, inclusive comprometendo-se a informar o Diretor de Compliance caso tenham 

conhecimento ou suspeitem que a presente Política de Controles Internos e seus respectivos 

documentos, demais regulamentos ou códigos de autorregulamentação aos quais a Lombard 

Odier (Brasil) estiver sujeita foram violados, no todo ou em parte, por qualquer Colaborador. 

 

Os Colaboradores da Lombard Odier devem deixar de praticar qualquer conduta comissiva 

ou omissiva que possa causar conflitos entre seus interesses pessoais e os interesses da 

Lombard Odier (Brasil) ou do Grupo Lombard Odier, ao lidarem com fornecedores, clientes, 

prestadores de serviço e qualquer agente do mercado financeiro que negocie com a Lombard 

Odier (Brasil) ou o Grupo Lombard Odier, visando, sempre que possível, a construção e 

manutenção de relações sólidas e de longa duração. 

 

3. VIGÊNCIA E REVISÃO PERIÓDICA 

 

A presente Política de Controles Internos, bem como os demais códigos, políticas e Diretrizes 

Internas da Sociedade acima mencionados,  entrarão em vigor na data de sua divulgação, por 

prazo indeterminado. 

 

A presente Política de Controles Internos e seus respectivos documentos revogam e 

substituem quaisquer disposições anteriores contidas em quaisquer outros documentos da 

Sociedade que conflitem com as disposições da presente Política de Controles Internos. 

 

O Diretor de Compliance revisará e atualizará, quando necessário, no mínimo anualmente, a 

presente Política de Controles Internos e a estrutura legal interna da Sociedade a fim de 

manter todas as políticas atualizadas com as leis e regulamentações aplicáveis, sugerindo as 

alterações necessárias para aprovação pelo Conselho de Administração.  O Conselho de 

Administração ficará responsável por discutir e analisar quaisquer alterações dos códigos e 

políticas internos da Sociedade e por recomendar eventuais alterações para a aprovação do 

único sócio.  A alteração de qualquer política da Lombard Odier (Brasil), conforme aprovada 

pelo único sócio, deverá ser prontamente informada a todos os Colaboradores, os quais 

receberão cópia atualizada e firmarão um Termo de Consentimento, anexado à presente 
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Política de Controles Internos na forma do “Anexo II”, expressamente atestando seu 

conhecimento do código ou da(s) política(s) atualizado(s) e comprometendo-se a atender às 

regras correspondentes (“Termo de Consentimento com Política Alterada”). 

 

4. DIVULGAÇÃO 

 

Vale observar que, em cumprimento do Artigo 13 da Instrução CVM nº 592, (i) a presente 

Política de Controles Internos, (ii) o Código de Ética, Conduta e Valores Compartilhados, (iii) 

a Política de Investimento Pessoal, (iv) a Política de Gestão de Conflitos de Interesses bem 

como quaisquer alterações dos mesmos, serão disponibilizados no website da Lombard Odier 

(Brasil) e divulgados a todos os Colaboradores na data de sua entrada em vigor.  Ademais, 

Formulário de Referência atualizado, correspondente ao Anexo 14-II da Instrução CVM nº 

592, também será disponibilizado no website da Lombard Odier (Brasil).   

 

Favor observar também que (i) a Política sobre Informações e Segurança Física; 

Confidencialidade e Segregação de Atividades, (ii) a Política de Suitability e (iii) a Política de 

PLDFT, bem como quaisquer respectivas alterações, serão disponibilizadas na intranet 

interna da Lombard Odier (Brasil) a todos os Colaboradores na data de sua entrada em vigor. 

 

A Lombard Odier (Brasil) disponibilizará uma cópia de todos os documentos que abranjam a 

estrutura legal interna da Sociedade, mencionada nesta Cláusula 4, bem como quaisquer 

alterações destes, para entidades reguladoras e autorreguladoras sempre que assim exigido 

nos termos das leis e regulamentos aplicáveis. 

 

5. COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO 

 

5.1. Comunicação a órgãos regulatórios e de autorregulamentação 

 

A Lombard Odier (Brasil) sempre buscará atender aos requisitos atinentes às obrigações e 

apresentação de informações legais a órgãos regulatórios. 

 

Qualquer desconformidade no que tange a conduta pessoal e profissional deverá ser 

submetida ao Diretor de Compliance para análise e recomendação das medidas a serem 

tomadas nesse aspecto. 

 

O Diretor de Compliance, observada a confirmação pelo Chefe de Compliance do Grupo e/ou 
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Comitê de Risco do Grupo (CRG), dependendo da relevância da ocorrência ou comprovação 

de violação, deverá informar à CVM e, quando aplicável, às entidades de 

autorregulamentação às quais tiver aderido sempre que tomarem conhecimento, no 

exercício de seus deveres, da ocorrência ou evidência de violação da lei que a CVM é 

encarregada de supervisionar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da ocorrência 

ou conhecimento da evidência, ou em prazo mais curto que venha a ser estabelecido em 

qualquer outra política, Código ou Diretrizes Internas da Lombard Odier (Brasil) ou em lei ou 

regulamento vigente por ocasião dos fatos. 

 

5.2. Treinamento e Qualificação Profissionais 

 

Todos os Colaboradores receberão, ao ingressar na sociedade ou assim que viável após a 

aprovação desta Política de Controles Internos e da estrutura legal interna da Sociedade,  

conforme aplicável, informações sobre a Política de Controles Internos bem como quaisquer 

outras políticas, códigos e Diretrizes Internas  da Lombard Odier (Brasil) que se apliquem às 

suas funções. 

 

Será ministrado treinamento obrigatório a todos os Colaboradores no mínimo anualmente, 

ou em intervalos menores, em função de alterações da legislação ou de fato relevante, 

coordenado pelo Diretor de Compliance, com o objetivo de comunicar atualizações de 

códigos e políticas, e da Diretriz Interna, da Lombard Odier (Brasil) bem como de reforçar na 

equipe a compreensão e necessidade de atendimento das regras e diretrizes mencionadas 

acima. 

 

Cada treinamento será registrado pela Unidade de Compliance em ata da Sessão de 

Treinamento, com a respectiva lista de presença, arquivada em pasta digital relacionada ao 

assunto,  sendo que a presença do Colaborador será registrada na lista de presença anexada 

às respectivas atas. 

 

6.  RELATÓRIO DE COMPLIANCE ANUAL  

 

A fim de verificar os controles internos, sua eficácia e consistência com a natureza, 

complexidade e riscos das operações conduzidas pela Lombard Odier (Brasil), testes anuais 

de adesão e segurança para sistemas de informação, em especial para os mantidos 

eletronicamente, serão executados, o que deverá ser formalizado por meio do Relatório de 

Adesão Anual. 
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O Relatório de Adesão Anual deverá conter, no mínimo, (i) as conclusões dos exames 

efetuados; (ii) recomendações sobre possíveis deficiências, com o estabelecimento de 

cronogramas de saneamento, quando aplicável; e (iii) a declaração do diretor responsável 

pelos serviços de consultoria de valores mobiliários e do Diretor de Compliance, acerca de 

quaisquer deficiências encontradas em verificações anteriores e as medidas planejadas, de 

acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las. 

 

O Relatório de Adesão Anual é de responsabilidade do Diretor de Compliance e será 

encaminhado para o Conselho de Administração anualmente, até o último dia útil de abril de 

cada ano, com conteúdo acerca da análise do ano calendário imediatamente anterior. 

 

7. TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

O Termo de Consentimento deverá ser assinado pelo Colaborador e entregue à Unidade de 

Recursos Humanos na data de admissão ou o mais próximo possível da aprovação da 

presente Política de Controles Internos, conforme aplicável. 

  

O Termo de Consentimento com Política Alterada deverá ser assinado por todos os 

Colaboradores e entregue à Unidade de Recursos Humanos o mais próximo possível após a 

data em que qualquer alteração do respectivo Código ou política for aprovada. 

 

A Política de Controles Internos e a estrutura legal interna da Sociedade explicada acima 

fazem parte das regras que orientam a relação de trabalho entre a Lombard Odier (Brasil) e 

seus Colaboradores, os quais, após assinarem o Termo de Consentimento, concordam com as 

regras ali estabelecidas. 

 

A violação de qualquer das regras aqui estabelecidas, em acréscimo às regras incluídas no 

contrato de trabalho individual e nas demais regras verbais ou escritas da Lombard Odier 

(Brasil) será considerada violação contratual, podendo sujeitar o respectivo Colaborador às 

sanções aplicáveis. 

 

Na máxima extensão permitida por lei, a Lombard Odier (Brasil) não ficará responsável 

perante terceiros por Colaboradores que violem a lei ou cometam violações no 

desenvolvimento de suas atividades.  Se a Lombard Odier (Brasil) for penalizada ou enfrentar 

perda de qualquer natureza em função dos atos dos seus Colaboradores, a ela caberá direito 
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de regresso ou indenização em face da pessoa violadora. 

 

8. DÚVIDAS, ORIENTAÇÕES E COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA 

 

Em relação à presente Política de Controles Internos, qualquer solicitação que implique 

orientação ou esclarecimento do Diretor de Compliance deverá ser enviada para o e-mail:  

e.castillaaliguillen@lombardodier.com 

 

Todos os Colaboradores são responsáveis por informar o Diretor de Compliance, por meio 

do endereço de e-mail indicado acima, de quaisquer suspeitas de casos de atividades ilícitas, 

conduta de má-fé, violações de regras, políticas e procedimentos internos, caso em que a 

confidencialidade da fonte será protegida. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA 

LOMBARD ODIER (BRASIL) CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

 

Eu, ______________________________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº __________________________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob nº 

_____________________________,  declaro para os devidos fins que: 

 

1. Tenho plena ciência da existência da POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS da 

Lombard Odier Brasil (“Lombard Odier (Brasil)”), aprovada em 14 de setembro de 

2020, a qual recebi e li, e comprometo-me a observar integralmente seus termos e 

condições. 

 

2. Tenho plena ciência da existência do CÓDIGO DE ÉTICA, CONDUTA E VALORES 

COMPARTILHADOS da Lombard Odier (Brasil), aprovado em 14 de setembro de 2020, 

o qual recebi e li, e comprometo-me a observar integralmente seus termos e 

condições. 

 

3. Tenho ciência de, por este ato, aderir às disposições das seguintes políticas internas 

da Lombard Odier (Brasil), mediante assinatura do presente Termo de 

Consentimento, de maneira irrevogável e irretratável, por prazo indeterminado, com 

vigência indeterminada mesmo após o término da minha relação com a Lombard 

Odier (Brasil), e de que minha adesão a tais regras não pode ser revogada sem a 

concordância expressa e inequívoca da Lombard Odier (Brasil): 

 

 

(I) POLÍTICA DE INVESTIMENTO PESSOAL – VERSÃO APROVADA EM 14 DE 

SETEMBRO DE 2020; 

(II) POLÍTICA DE GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES  - VERSÃO APROVADA 

EM 14 DE SETEMBRO DE 2020; 

(III) POLÍTICA SOBRE INFORMAÇÕES E SEGURANÇA FÍSICA; 

CONFIDENCIALIDADE E SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES - VERSÃO APROVADA 

EM 14 DE SETEMBRO DE 2020; 
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(IV) POLÍTICA DE SUITABILITY E ADEQUAÇÃO - VERSÃO APROVADA EM 14 DE 

SETEMBRO DE 2020;  

(V) POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DE 

TERRORISMO (PLDFT)- VERSÃO APROVADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

4. Tenho conhecimento, na presente data, que o desatendimento dos termos da 

estrutura legal interna da Lombard Odier (Brasil) acima mencionada à qual aderi 

poderá acarretar a configuração de má conduta grave, fato que poderá ficar sujeito às 

penalidades aplicáveis, inclusive demissão por justa causa. 

 

5. Tenho ciência de que o desatendimento de quaisquer regras estabelecidas na 

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS da Lombard Odier (Brasil) e respectivas 

políticas que se aplicam às minhas funções acima mencionadas às quais aderi poderá 

me sujeitar a penalidades e responsabilidades civis e criminais.  Ademais, reconheço 

que se houver vazamento de informações confidenciais em função do uso da minha 

senha pessoal, poderei ser considerado responsável tanto civil quanto criminalmente. 

 

6. Em ____ de ___________ de _____, participei de treinamento específico conduzido pela 

Unidade de Compliance da Lombard Odier (Brasil), tendo entendido perfeitamente as 

regras estabelecidas pela POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS da Lombard Odier 

(Brasil) e suas respectivas políticas que se aplicam às minhas funções acima 

mencionadas às quais aderi, bem como outras Diretrizes Internas da Lombard Odier 

(Brasil) que também se aplicam às minhas funções e responsabilidades na Lombard 

Odier (Brasil), as quais foram apresentadas e explicadas a mim nesta Sessão de 

Treinamento,  e eu aderi às mesmas, comprometendo-me a observar integralmente 

seus termos e condições. 

 

[Local], [●] de [●] de [●] 

 

______________________________________ 

[NOME] 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO COM POLÍTICA ALTERADA DA  

LOMBARD ODIER (BRASIL) CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

 

Eu, ______________________________________________________________, portador da Carteira de 

Identidade nº __________________________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob nº 

_____________________________,  declaro para os devidos fins que: 

 

1. Tenho plena ciência da existência do [CÓDIGO/POLÍTICA] alterado(a) e 

atualizado(a) da Lombard Odier Brasil (“Lombard Odier (Brasil)”, aprovado(a) em 

[●] de [●] de 2020, o(a) qual recebi e li, e comprometo-me a observar integralmente 

seus termos e condições, que integram a estrutura legal interna da Lombard Odier 

(Brasil), à qual aderi. 

 

2. Tenho conhecimento, na presente data, que o desatendimento dos termos da 

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS da Lombard Odier (Brasil) e de suas 

respectivas políticas que se aplicam às minhas funções poderá acarretar a 

configuração de má conduta grave, fato que poderá ficar sujeito às penalidades 

aplicáveis, inclusive demissão por justa causa 

 

3. Tenho ciência de que o desatendimento de quaisquer regras estabelecidas na 

POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS da Lombard Odier (Brasil) e respectivas 

políticas que se aplicam às minhas funções poderá me sujeitar a penalidades e 

responsabilidades civis e criminais.  Ademais, reconheço que se houver vazamento 

de informações confidenciais em função do uso da minha senha pessoal, poderei ser 

considerado responsável tanto civil quanto criminalmente 

 

 

[Local], [●] de [●] de [●] 

 

______________________________________ 

[NOME] 

 

 


