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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente Política de Investimento Pessoal (“Política”) foi aprovada em 14 de setembro 

de 2020, por deliberação do único sócio da 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 nº 37.456.586/0001-03, cujo 

Instrumento Particular de Constituição está arquivado na Junta Comercial do Estado de São 

Paulo sob o NIRE 35236084321, em sessão de 18 de junho de 2020.  

 

A presente Política contempla as disposições relativas às políticas estabelecidas pela 

Lombard Odier (Brasil) que visam estabelecer regras e restrições em relação à negociação de 

valores mobiliários nos mercados de capitais e realização de investimentos pessoais que se 

aplica aos Colaboradores da Sociedade ao atuarem em seu próprio benefício, de sua 

respectiva Família Imediata e da própria Sociedade. 

 

A Lombard Odier (Brasil) integra o Grupo Lombard Odier (o “Grupo Lombard Odier”).  O 

Grupo Lombard Odier conta com Diretriz do Grupo sobre Regulamento de Colaboradores 

("Regulamento de Colaboradores") que se aplica a todas as empresas do Grupo Lombard 

Odier, localizadas no Brasil e no exterior, sendo revisada anualmente. O Regulamento de 

Colaboradores delineia os princípios gerais seguidos pelas empresas do Grupo Lombard 

Odier no que diz respeito a seus empregados. O Regulamento de Colaboradores aplicar-se-á 

à Lombard Odier (Brasil) na medida em que esteja em conformidade com as leis e 

regulamentos trabalhistas brasileiros, aplicáveis a acordos coletivos e contratos individuais 

de trabalho. Não obstante, a presente Política, em princípio, prevalecerá  no que respeita a 

serviços de consultoria de valores mobiliários prestados pela Lombard Odier (Brasil) quando 

as normas e regulamentos locais forem mais rigorosos do que os requisitos mínimos das 

Diretrizes do Grupo. Na hipótese de haver qualquer disposição conflitante entre os requisitos 

mínimos das Diretrizes do Grupo e as leis e regulamentos locais, prevalecerão, em princípio, 

estes últimos. Nessa hipótese, a Lombard Odier (Brasil) deverá informar a Sra. Claire 

Seccatore (c.seccatore@lombardodier.com) e a unidade de Compliance do Grupo que 

definirão as condições referentes a desvios. 

 

O descumprimento do Regulamento de Colaboradores poderá expor as empresas do Grupo 

Lombard Odier, seus órgãos corporativos, órgãos executivos e empregados a vários riscos, 

mailto:c.seccatore@lombardodier.com
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tais como: Trabalhista, Legais, Regulatórios, Reputacionais, Fiscais e de Fraude. 

 

2. DEFINIÇÕES 

 

Família Imediata: cônjuge, companheiro (união estável) e quaisquer filhos até 25 anos de 

idade (inclusive) do Colaborador são considerados família imediata. 

 

Grupo Lombard Odier: todas as empresas sob supervisão consolidada do Grupo Bancário 

da Lombard Odier consolidado e que sejam detidas, direta ou indiretamente, pelos Sócios da 

Compagnie Lombard Odier SCmA. 

 

Diretor: qualquer pessoa que ocupe o cargo de Diretor estatutário da Sociedade. 

 

Colaboradores: significa todos os membros do Conselho de Administração, Diretores, 

consultores de valores mobiliários, empregados e associados da Lombard Odier (Brasil). 

 

3. COBERTURA 

 

As diretrizes contidas na presente Política deverão ser seguidas pelo único sócio e 

Colaboradores da Sociedade, independentemente do nível hierárquico ou da duração de sua 

relação com a Sociedade, e pela própria Sociedade. 

 

Os Colaboradores deverão assegurar que sua Família Imediata também observe todas as 

disposições da presente Política no que se refere a investimentos vedados, em relação à 

necessidade de autorização prévia no caso de restrições. 

 

A presente Política não se aplica a (i) investimentos pessoais em cotas de fundos de 

investimento de qualquer espécie, desde que sejam administrados a critério do gestor ou 

administrador e destinados ao público em geral (fundos não exclusivos); (ii) posições detidas 

pelos Colaboradores antes de seu ingresso na Sociedade, portanto, a venda dessas posições 

não é obrigatória; (iii) compra de valores mobiliários livremente negociados e com 

rendimento fixo de alta liquidez; e (iv) regidos por mercados de títulos públicos adquiridos 

por meio do Tesouro Direto. 
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4. ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 

 

Os Colaboradores trabalharão exclusivamente para a Lombard Odier (Brasil) ao longo de 

sua relação de trabalho. Os Colaboradores não realizarão nenhum trabalho remunerado ou 

não remunerado para terceiros sem o consentimento por escrito da Sociedade. Qualquer 

solicitação deverá ser endereçada à unidade de Recursos Humanos. Em nenhuma 

circunstância o Colaborador poderá utilizar o papel timbrado da Sociedade ou seu endereço 

de e-mail profissional na condução de suas atividades secundárias sem o consentimento 

prévio da Sociedade. 

 

Os Colaboradores deverão cumprir e fazer com que sua Família Imediata cumpra as leis e 

regulamentos aplicáveis, em particular, as disposições da Instrução CVM nº 568, editada em 

17 de setembro de 2015, que prevê a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato 

relevante relativo às companhias abertas, disciplina a divulgação de informações na 

negociação de valores mobiliários e na aquisição de lote significativo de ações de emissão 

de companhia aberta, estabelece vedações e condições para a negociação de ações de 

companhia aberta na pendência de fato relevante não divulgado ao mercado. 

 

5. MANDATOS EXTERNOS 

 

Durante o processo de recrutamento, os Colaboradores deverão declarar quaisquer 

mandatos em que poderiam estar envolvidos, mesmo aqueles sem remuneração. Uma vez 

empregado, nenhum Colaborador poderá aceitar mandato de membro do conselho de uma 

sociedade ou entidade comercial, nem qualquer posição que enseje risco financeiro. 

Quaisquer pedidos de exceções deverão ser submetidos à unidade de Recursos Humanos, 

juntamente com o formulário apropriado, integralmente preenchidos (vide Apêndice 1). A 

não divulgação de um mandato poderá acarretar a rescisão do contrato de trabalho. 

 

6. OPERAÇÃO DE CONTA PESSOAL 

 

6.1. Conflitos entre os interesses dos Colaboradores e clientes 

 

Os Colaboradores não agirão de modo contrário aos interesses dos clientes. Na hipótese de 

conflito de interesses, os interesses dos clientes sempre deverão prevalecer.  Ao formalizar 

operações, os Colaboradores são pessoalmente responsáveis por identificar qualquer 

conflito de interesse relativo a seus interesses e os interesses dos clientes ou da Sociedade. 
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Sempre que possível, deverão tomar medidas para evitar qualquer tal conflito. Os 

investimentos pessoais deverão ser completamente apartados das operações conduzidas 

em nome da Sociedade a fim de evitar situações que constituam conflito de interesse. Caso 

isso não seja possível, os Colaboradores deverão informar seu gerente de linha do potencial 

conflito de interesse e obter autorização do Diretor de Compliance antes de realizar a 

operação (princípio de duplo controle).  

 

Nesse particular, os Consultores de Valores Mobiliários são mais expostos a potenciais 

conflitos de interesses.  Por conseguinte, deverão prestar especial atenção ao risco de 

conflitos de interesses, tomando especial cuidado para proteger os interesses dos clientes 

(por exemplo, risco de "front running").  Em especial, deverão observar a Consultoria de 

Valores Mobiliários: Política de Controles Internos.  

 

As seguintes operações são estritamente vedadas aos Colaboradores da Sociedade, sua 

Família Imediata e à própria Sociedade: 

 

• Operações com respaldo em informações não divulgadas importantes que não 

sejam do conhecimento de nossos clientes ou do público em geral sobre preços 

ou fatos de mercado nos casos em que a divulgação poderia afetar os preços das 

ações; 

 

• Qualquer operação que impediria os clientes da Sociedade de ter prioridade 

(front running) ou obter o melhor preço ou que poderia criar qualquer outro 

conflito com os interesses dos clientes; 

 

• Operações realizadas em quaisquer termos, que não termos isentos de 

favorecimento; 

 

• Qualquer envolvimento em operações de clientes ou que combine uma ordem de 

colaborador com uma operação de cliente ou de banco; 

 

• Permissão para que outro Colaborador ou terceiro utilize uma conta pessoal para 

realizar uma operação; e 

 
• Operações que violem períodos restritos estabelecidos pelos emissores em que os 

Colaboradores ou sua Família Imediata detenham cargo estatutário (diretor, 
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conselheiro, membro do comitê de auditoria o membro do conselho fiscal, por 

exemplo). 

 

De igual modo, os Colaboradores e sua Família Imediata estão proibidos de realizar 

qualquer operação que impediria a Sociedade de ter prioridade (front running) ou obter o 

melhor preço ou que poderia criar qualquer outro conflito entre os interesses da Sociedade. 

 

6.2. Contas de Investimento Externas e Administração Externa 

 

Os Colaboradores deverão submeter um relatório anual à Sociedade a respeito de quaisquer 

contas de investimento externas das quais sejam os titulares, bem como fornecer detalhes 

de todas as contas de investimento internas e externas em relação às quais detenham 

procuração (inclusive declarando não possuírem as procurações em questão) (vide 

Apêndice 2).  Os Colaboradores deverão atualizar seus dados pessoais no aludido relatório 

anual.  

 

A Sociedade reserva-se o direito de solicitar que seus Colaboradores forneçam extratos 

regulares de contas externas detidas junto a outras instituições e quaisquer outros 

documentos ou demonstrativos reputados apropriados ou necessários a fim de assegurar o 

cumprimento. Os Colaboradores deverão dar cumprimento às solicitações em questão. 

 

6.3. Regras de Conduta 

 

Com relação a todas as operações relativas a contas em que o Colaborador seja o titular da 

conta, co-titular da conta ou o beneficiário final, independentemente do fato de as contas se 

beneficiarem ou não de taxas preferenciais, os Colaboradores deverão: 

 

• Manter estritos padrões profissionais; 

 

• Apenas utilizar sua conta pessoal para seu próprio uso, não devendo atuar como 

agente de terceiros nem permitir que sua conta seja utilizada por terceiros para 

realização de operações fiduciárias; 

 

• Formalizar operações relativas à administração de seus ativos pessoais ou ativos 

detidos por sua Família Imediata ou contas com relação às quais estejam 

pessoalmente autorizados a fazer investimentos dentro de prazo razoável 
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(dever dos Colaboradores de exercer o devido cuidado); 

 

• Apenas realizar operações caso os Colaboradores ou terceiros listados acima 

possuam recursos suficientes disponíveis; 

 

• Não realizar operações que façam com que o saldo disponível fique a descoberto 

(recursos líquidos totais em diferentes moedas). Saldos negativos e/ou de 

contas em moeda estrangeira não são permitidos, ainda que o saldo acumulado 

total seja positivo; e  

 
• Pessoalmente prestar consultoria a respeito de valores mobiliários ou 

consultoria de investimento de qualquer espécie a quaisquer terceiros. 

 

A Sociedade não concede empréstimo nem adiantamento em conta-corrente. 

 

6.4. Volume de Operações Autorizadas e Períodos de Detenção Mínimos 

 

Os Colaboradores poderão conduzir não mais de 20 (vinte) operações pessoais (vendas ou 

compras) por mês, inclusive operações de câmbio para fins de investimento. Valores 

mobiliários listados ou valores mobiliários que sejam negociados em mercado regulado, tais 

como ações, títulos,  warrants, moedas, derivativos e metais preciosos, deverão ser detidos 

por, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis (não incluindo a data da compra e venda).   O princípio 

"LIFO" (“Último que entra, Primeiro que sai") também se aplica à regra dos cinco dias no 

tocante a posições existentes.  

 

Se uma perda financeira for suportada em qualquer investimento, levando-se em conta os 

encargos operacionais, não se aplica o período de detenção mínimo de cinco dias.  

 

6.5. EXECUÇÃO E MEDIDA DISCIPLINAR 

 

6.5.1. Gerenciamento de Riscos e Grau de Endividamento 

 

Os Colaboradores reconhecem e convencionam que o Grupo Lombard Odier poderá usar 

ferramentas de auditoria e gerenciamento de risco internos a fim de reduzir o risco de fraude 

e lavagem de dinheiro.  
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O chefe de Recursos Humanos também pedirá que os Colaboradores divulguem seu grau de 

endividamento.  

 

6.5.2. Registro de Chamadas Telefônicas 

 

Na lógica de otimização dos serviços prestados aos nossos clientes e no caso de litígio 

potencial, um sistema de registro de chamadas telefônicas de certos Colaboradores 

encontra-se atualmente em vigor. O Diretor de Compliance poderá implementar diretrizes 

internas sobre o registro de chamadas telefônicas que cubram o escopo e termos de 

repetição, que serão devidamente divulgadas aos Colaboradores da Sociedade.  

 

7. MEDIDA DISCIPLINAR 

 

Na hipótese de um Colaborador deixar de observar com culpa ou dolo as disposições 

estatutárias, as diretivas e diretrizes internas ou princípios de compliance e/ou 

gerenciamento ou monitoramento de riscos, ou qualquer outra falta grave, a Sociedade 

reserva-se o direito de tomar qualquer das seguintes medidas disciplinares que reputar 

necessárias, dependendo da gravidade dos fatos e da culpabilidade dos Colaboradores: 

 

• Aviso (verbal ou escrito com anotação no prontuário do Colaborador); 

 

• Advertência (escrita com anotação no prontuário do Colaborador); 

 

• Advertência final (escrita com anotação no prontuário do Colaborador indicando 

que no caso de qualquer violação nova ou reiterada, a relação de emprego ou a 

posição estatutária, conforme aplicável, será extinta ordinariamente ou com 

efeito imediato). 

 

Independentemente de quaisquer medidas disciplinares potenciais, a Sociedade poderá dar 

seguimento a qualquer tempo a desligamento ordinário ou desligamento imediato por justa 

causa. 

 

Ademais, a Lombard Odier reserva-se o direito de agir, por todos os meios necessários, para 

defender seus interesses e os interesses de seu cliente, em particular, por meio de processo, 

tutela provisória (urgência), procedimento criminal ou civil e/ou pedidos de indenização 

por perdas e danos. 
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8. RESPONSABILIDADE E EXECUÇÃO  

 

Todos os Colaboradores expressamente reconhecem, ao assinar o Termo de Consentimento 

anexo à Consultoria de Valores Mobiliários: Política de Controles Internos, que poderão ser 

civil e criminalmente responsáveis pelo descumprimento de qualquer regra estabelecida na 

presente Política, o que ensejará a adoção imediata pela Lombard Odier (Brasil) das medidas 

civis e criminais aplicáveis, inclusive, sem limitação, pedidos de indenização de perdas e 

danos, lucros cessantes, danos morais, bem como a aplicação de qualquer outra penalidade 

e/ou reparação ou pagamento de valores, seja a que título for, que possam ser reclamados.  

A Lombard Odier (Brasil) reserva-se o direito de tomar todas as medidas legais previstas na 

atual legislação trabalhista relacionadas a indisciplina, bem como medidas civis e criminais 

se e quando aplicáveis em face de qualquer Colaborador que violar as regras estabelecidas 

na presente Política.   

 

Se qualquer Colaborador tiver conhecimento de que outro Colaborador  violou a presente 

Política, o mesmo deverá reportar a violação em questão ao Diretor de Compliance, sob pena 

de ser considerado corresponsável com o Colaborador infrator.  

 

O Diretor de Compliance deverá assegurar que todos os Colaboradores assinem o Termo de 

Consentimento escrito anexo à Consultoria de Valores Mobiliários: Política de Controles 

Internos como "Anexo I", reconhecendo e se comprometendo a cumprir a presente Política, 

suas regras de conduta relacionadas a investimentos pessoais, bem como as consequências 

de qualquer violação da presente Política, conforme mencionado acima. 

 

O Diretor de Compliance terá por meto promover a aplicação da presente Política bem como 

o controle, supervisão e aprovação de exceções à mesma.  Incumbe ao Diretor de Compliance 

assegurar a implementação de mecanismos efetivos para aplicação das regras constantes 

acima, bem como identificar quaisquer violações da presente Política.  Na implementação da 

presente Política, o Diretor de Compliance deverá: (i) documentar quaisquer pedidos 

submetidos pelos Colaboradores da Sociedade e respectivas justificativas, decisões e 

deliberações tomadas; (ii) arquivar, em meio eletrônico, os documentos comprobatórios de 

suas decisões; (iii) periodicamente rever a presente Política; (iv) ministrar treinamento 

periódico para os Colaboradores a respeito das regras constantes da presente Política, em 

conformidade com a Política de Controles Internos.   
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APÊNDICE 1    NOTIFICAÇÃO/PEDIDO DE APROVAÇÃO DE MANDATO EXTERNO  
 

Título do Apêndice  : Apêndice 1 – Novo mandato externo  
Referência Diretrizes do Grupo: Regulamentos de Colaboradores (GRP 2000) 
Data de vigência  : 1º de setembro de 2003 
Última atualização  :  19 de junho de  2020 
Próxima atualização  : 31 de dezembro de 2021 
Coordenador :   Claire Seccatore (1023) – Grupo de Compliance 
Contato :  Frederic Balmer (9733) - Compliance 
Referência nº  : GRP 2000.1 
 
 
Sobrenome, nome   
Cargo    
Unidade – Departamento – Seção   
Local:    
 
Favor preencher este formulário, respondendo pormenorizadamente às questões. Favor preencher um formulário separado 
para cada mandato que detiver. 
 
Favor notar também que o cumprimento desses mandatos está sujeito à condição de que tanto o agente quanto a 
sociedade/entidade envolvida renunciem antecipadamente a todas as reclamações em face da Lombard Odier (Brasil) 
Consultoria de Valores Mobiliários Ltda. ou qualquer outra empresa do Grupo Lombard Odier ("Grupo Lombard Odier") no 
tocante às suas ações ou omissões no curso do futuro mandato.  A declaração anexa deverá ser assinada pelo agente e contra 
assinada conforme aprovada pelos órgãos autorizados da sociedade em questão. 
 

1. Função (atual/futura):……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Data da nomeação : ……………………………………. Data de expiração : ……………………………………………………. 
 

3. O mandato foi conferido a você a título pessoal ou em relação à sua atividade junto ao Grupo Lombard Odier? 
 

□  A título pessoal  
□  Em relação à minha atividade junto ao Grupo Lombard Odier. Nesse caso, favor indicar a eventual conta interna 
envolvida e descrever o contexto do mandato, bem como em nome de quem está atuando. 
       
   
 
   
 
   
 

4. Denominação social/sede/tipo societário/associação/entidade (anexar extrato do registro do comércio ou 
equivalente, se disponível): 

 
   
 

 
5. Resumo da atividade da entidade com relação à área objeto e região: 
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6. A sociedade está ativa nos Estados Unidos/ busca investidores norte-americanos/possui clientes norte-
americanos? 

□ Sim  □ Não 
 

7. Capital próprio dos acionistas no último balanço (anexar cópia do último balanço patrimonial auditado ou 
equivalente, se disponível): 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

8. Acionista majoritário/fundador da sociedade (nome completo e endereço): 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 

9. Você é acionista da sociedade; possui participação financeira na sociedade ("participação societária")? 
□ Sim □ Não 

 
 

10. Em caso afirmativo, ocupa cargo fiduciário ou atua em nome próprio? 
□  Fiduciário □  Nome próprio 

 
11. Se fiduciário, indicar nome e endereço do comitente: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. Seu mandato está coberto por seguro de responsabilidade civil adequado (em caso afirmativo, anexar cópia da 

apólice)? 
□ Sim □ Não 

 
 

13. Seu mandato apresenta conflito de interesses (efetivo ou potencial) com o Grupo Lombard Odier ou quaisquer 
clientes do Grupo Lombard Odier? □ Sim □ Não 

 
14. Em caso afirmativo, favor descrever pormenorizadamente o potencial conflito de interesse: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Tempo despendido no mandato (horas/ano): …………………………………………………………………………………. 
 

16. Remuneração estimada (honorários, taxas de participação, despesas, etc.): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Atesto que as informações prestadas são completas:  
 
Membro de O requerente  
a entidade emissora do mandato: ………………….. do mandato: …………………….. 
Data: ……………………………….. Data: ……………………………. 
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Assinatura: …………………………. Assinatura: ………………………. 
 
 
 
 
A ser enviado ao Compliance 

 
Apenas para o Compliance  
 
Decisão:  Aprovado     sim   com isenção de responsabilidade?  sim 
 
     não Termo final de rescisão do mandato      
 
Comentários do Compliance 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
Assinatura do Compliance Data: 
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APÊNDICE 2 DECLARAÇÃO DE CONTAS EXTERNAS E PROCURAÇÕES REFERENTES A MANDATOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS EXTERNAS OU INTERNAS 

 
Título do Apêndice  : Apêndice 2 – Declaração de contas e administração de mandatos externos 
Referência Diretrizes do Grupo : Regulamento de Colaboradores (GRP 2000) 
Data de vigência  : 1º de julho de 2004 
Última atualização  :  19 de junho de 2020 
Próxima atualização  :  31 de dezembro de 2021 
Coordenador  :  Claire Seccatore (1023) – Grupo de Compliance  
Contato  : Frédéric Balmer (9733) – Grupo de Compliance  
Referência nº  : GRP 2000.2 
 
 

Declaração e pedido de aprovação de contas de investimento* externas e poderes decisórios em relação a contas 
de investimento de terceiros 

 
(*) uma conta de investimento é definida como qualquer conta cujo objetivo ou uso não corresponda a nenhum dos seguintes 
critérios: processamento de pagamentos, planos de previdência,  produtos de bancassurance e empréstimos. Esse tipo de 
conta é usualmente designado "conta de valores mobiliários". 
 
Observação: Favor preencher uma declaração para cada conta ou procuração. 
 
Sobrenome, nome   
Unidade – Departamento – Seção   
   
Local    
 
I. Declaração e pedido de aprovação: 
 
  Sou o titular da conta, co-titular da conta, ou proprietário beneficiário de conta de investimento em banco, que não 

o Banco Lombard Odier. 
  
 
  Tenho poder decisório em relação a investimentos (procuração geral e/ou procuração para administração 

de ativos) para a conta de terceiro (inclusive família imediata) que foi aberta no Banco Lombard Odier e/ou 
outro banco. 

 
Favor preencher o quanto segue:  

 

• Banco custodiante, cidade, país:  
 

• Número/nome da conta:  
 

• Tipo de conta: numerada, estrutura de ativos, outra:  
 

• Titular da conta:   
 

• Relacionamento com o titular (co-titular) da conta ou proprietário beneficiário da conta (caso não seja você):   
   
   

 
 
As perguntas a seguir apenas são relevantes para contas em outros bancos : 
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• Indicar o valor dos ativos e sua origem : 

 
 
• Descrever a estrutura da conta (valores mobiliários, recursos):  

  
   
 

• Descrever a finalidade da conta e como é utilizada:   
  
   
  
   
 

• Justificar seu pedido de manutenção da conta que possui junto a outro banco e da qual é titular: 
 

• Quem administra os ativos? 
   Eu 
   o banco custodiante 
   terceiro    
  (nome do e relacionamento com o terceiro):     
 

Por este ato solicito que minha conta de investimento externa seja submetida à aprovação do Compliance e/ou que minha 
procuração de conta de terceiro aberta nos livros do Banco Lombard Odier, excetuadas contas de família imediata, seja 
validada pelo Compliance. 

 
II. DECLARAÇÃO: 
 
Por este ato declaro que estou ciente dos regulamentos a respeito de operações de colaboradores contidos no 
Regulamento de Colaboradores e confirmo que observarei aludidos regulamentos ao conduzir atividades de 
investimento para minhas contas externas e/ou contas de terceiros, internas ou externas, com relação às quais 
possuo procuração.  
 
Mediante solicitação, me comprometo a remeter ao Compliance, dentro do prazo solicitado, extrato bancário da conta 
objeto, referente ao período sob exame. 
 
III. Perfil (favor apenas assinalar os campos aplicáveis) 
 
  Nasci em território dos Estados Unidos  
  Possuo green card  
  Tenho nacionalidade norte-americana  
  Preencho os pré-requisitos do "teste de presença substancial" (mais de 183 dias em território dos Estados Unidos)  
  Assinei o formulário W9  
 Não sou "pessoa norte-americana"  
 

 
Nome, sobrenome:     
 
Data:      
 
Assinatura (+ rubricas):      
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A ser enviado ao Compliance  

Apenas para o Compliance  
 
Decisão:  Aprovado      
  sim nenhuma declaração exigida                             
  Declaração exigida segundo pedido do Compliance                
  
 
  1ª vez:      
 
  não repatriação    
 
  Termo final:     
 


