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1. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

O Código de Conduta e Ética Profissional da LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. 

(“LAD CAPITAL”) disciplina e orienta as interações diárias entre os colaboradores da empresa, 

refletindo o seu padrão de comportamento e seus valores. 

 

O Código transmite, para todos os colaboradores, que zelar pela forma pela qual a empresa atinge 

seus resultados, respeitando valores éticos, é tão importante quanto atingir suas metas. O Código se 

aplica a todos os colaboradores da LAD CAPITAL, inclusive diretores, executivos e todos os 

colaboradores da Companhia e suas filiais. 

 

Quaisquer dúvidas inerentes ao cumprimento das regras do Código, ou de sua implementação no dia 

a dia, devem ser dirigidas ao Compliance Officer, que empenhará seus melhores esforços para 

dirimi-las. 

 

2. PRINCIPIOS DA COMPANHIA 

 

Ética, Integridade, Celeridade, Transparência, Independência e Espírito de Equipe são valores 

intrínsecos à LAD CAPITAL e aos seus colaboradores, sendo determinantes para seu sucesso e 

reputação. 

 

Ao incluir ética e integridade como pilares dos relacionamentos comerciais e tomadas de decisões, a 

LAD CAPITAL demonstra compromisso com uma cultura que promove os mais elevados padrões 

éticos. 

 

3. COMPLIANCE 

 

Compliance é o conjunto de disciplinas que visa o cumprimento de normas legais e regulamentares, 

bem como as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades de uma 

empresa, além de evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. 

 

Cada colaborador é responsável por demonstrar integridade e liderança, cumprindo as disposições do 

Código, das políticas da companhia e de toda a legislação aplicável. 



 

A garantia do cumprimento das disposições do Código é atingida mais facilmente através do bom 

senso e da busca de orientação quando houver dúvidas. Se o colaborador tiver dúvidas, antes de 

prosseguir com uma ação específica, deve se perguntar: 

 

 Eu tenho autorização para fazer isso?  

 Essa ação é a coisa certa a ser feita?  

 A ação é lícita e conivente com o Código ou outras políticas da LAD CAPITAL? 

 Eu ficaria orgulhoso de relatar essa ação a alguém que respeito? 

 Essa ação aumentará a reputação da LAD CAPITAL como uma empresa ética? 

 

Se a resposta de alguma dessas perguntas for NÃO ou se o colaborador tiver alguma dúvida ou 

preocupação sobre a interpretação ou aplicação do Código ou de alguma norma, política ou 

procedimento correspondente da LAD CAPITAL deverá discutir as circunstâncias com a gerência 

responsável por sua área ou procurar pelo Compliance Officer. 

 

Nenhuma ação prejudicial será tomada contra alguém que reclamar, relatar, participar ou auxiliar na 

investigação de uma suspeita de violação ao Código, salvo se for descoberto que a alegação ou 

prestação de informação fornecida foi propositadamente falsa. Na medida do possível, a LAD 

CAPITAL tratará todas as reclamações de forma confidencial. 

 

3.1 PREVENÇÃO À CORUPÇÃO 

 

Pratica crime de suborno aquele que promete, oferece ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 

indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ela relacionada. 

 

São três condutas que caracterizam o crime de suborno: prometer, oferecer ou dar vantagem 

indevida. Por vantagem indevida entende-se dinheiro ou qualquer bem ou serviço. 

 

Por agente público entende-se qualquer pessoa da Administração direta ou indireta, ou organismo 

internacional que tem como função a representação de ente estrangeiro. São exemplos: Junta 

Comercial de cada Estado; Receita Federal; Fundos Públicos de Previdência Privada; Cruz 

Vermelha; Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

 



 

Tais condutas são proibidas e intoleráveis pela LAD CAPITAL. Caso alguém solicite vantagem 

desse tipo ao colaborador, este deverá comunicar imediatamente o Compliance Officer do fato 

ocorrido. Ao fazer isso, o colaborador contribuirá para uma sociedade melhor. Para mais 

informações, consulte o item 10.- COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE. 

 

3.2 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

A lavagem de dinheiro, ou ocultação de bens, direitos e valores, configura-se quando o agente oculta 

ou dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 

direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 

 

Ou seja, o crime é caracterizado quando o agente dissimula ou esconde valores obtidos através de 

atividades ilícitas de modo que estes apareçam como resultado de operações comerciais legais e que 

podem ser absorvidas pelo sistema financeiro. 

 

No dia a dia, o colaborador que atua em operações financeiras com terceiros deve ser diligente no 

sentindo de monitorar de onde provem os recursos desses terceiros. Caso suspeite de alguma 

irregularidade, o colaborador deverá comunicar imediatamente o Compliance Officer, para que ele 

possa analisar a demanda. 

 

A LAD CAPITAL possui um manual de prevenção à lavagem de dinheiro e corrupção, que está 

disponível para consulta na sede da companhia. 

 

4. ÉTICA 

 

As leis e regulamentações definem quais as ações em curso pela LAD CAPITAL são legais. No 

entanto, o simples fato de uma ação ser legal não significa necessariamente que esta seja ética. 

Colaboradores da LAD CAPITAL devem pautar sua conduta pelos mais elevados padrões de 

conduta. 

 

A LAD CAPITAL está comprometida com elevados padrões de conduta e comportamento adotado 

por seus colaboradores e sócios no desempenho de suas atividades funcionais, dos quais se espera o 

pleno cumprimento, pois em nosso entendimento, a ética no trabalho orienta não apenas o teor das 



 

decisões (o que se deve fazer) como também o processo para a tomada de decisão (como se deve 

fazer). 

Respeitamos a dignidade pessoal, a privacidade e os direitos individuais de cada um. 

 

Trabalhamos e colaboramos com pessoas de diversas origens étnicas, culturais, religiões, idades, 

raças, identidades sexuais e visões do mundo, quer sejam homens ou mulheres. Em coerência com os 

nossos princípios empresariais e com as leis locais, não toleramos qualquer discriminação contra 

qualquer pessoa com base nestas características nem qualquer assédio ou comportamento ofensivo, 

de caráter sexual ou pessoal. 

 

Estes princípios aplicam-se tanto à cooperação interna como à conduta na relação com parceiros 

externos. Tomamos decisões sobre as pessoas com quem trabalhamos apenas com base em 

argumentos corretos, e não em fundamentos inadequados, como a discriminação ou coerção. 

 

Mantemos uma mentalidade aberta, somos honestos e assumimos as nossas responsabilidades. 

Somos parceiros de confiança e não fazemos promessas que não podemos cumprir. E dos nossos 

colaboradores esperamos uma atuação íntegra. 

 

Para maximizar o alinhamento com esta visão, adotamos o padrão ético instituído neste Código 

como referência, formal e institucional para a conduta pessoal e profissional de todos os 

colaboradores da equipe, independentemente do cargo ou função que ocupem, de forma a tornar-se 

um padrão de relacionamento interno e externo com os seus públicos de interesse: sócios, clientes, 

fornecedores, outros parceiros comerciais, entidades governamentais e o público em geral. 

 

Além dos deveres previstos em lei, os colaboradores deverão observar os seguintes deveres:  

 

 Atuar com prudência, diligência, integridade, responsabilidade, honestidade, lealdade e 

transparência;  

 Ter a ciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos;  

 Prezar pela cooperação, cortesia, respeito mútuo e confiança no relacionamento com os 

colegas Profissionais, sem quaisquer tipos de preconceitos ou discriminação;  

 Manter-se isento e profissional no relacionamento com clientes;  

 Manter sigilo absoluto sobre as operações e informações da LAD CAPITAL, seus clientes, 



 

prestadores de serviços e fornecedores, das quais tenha conhecimento por sua atuação 

profissional, salvo se autorização expressa em contrário;  

 Não ceder a pressões e intimidações de clientes, beneficiários, interessados e quaisquer 

outros que procurem favores ou vantagens indevidas; e  

 Informar seu superior imediato ou ao Compliance Officer sobre quaisquer atividades 

irregulares, anti-éticas, corruptas ou ilegais ocorridas dentro da LAD CAPITAL de que tenha 

conhecimento, devendo o informado preservar o anonimato do informante.  

 Respeitar os colegas de trabalho independente de raça, idade, gênero, aparência física, opção 

sexual, opção religiosa e opção política.  

 

Além das vedações expressas em lei, é vedado aos colaboradores:  

 

 Intimidar os demais colaboradores com a finalidade de obter favores pessoais ou 

profissionais, sob qualquer maneira;  

 Solicitar,  sugerir  ou  receber  quaisquer  vantagens  utilizando  o  nome  da LAD 

CAPITAL, seu cargo ou função, na obtenção de benefícios pessoais ou para terceiros;  

 Usar qualquer informação privilegiada ou confidencial obtida no exercício profissional 

em benefício próprio ou de terceiros em negócios estranhos aos da LAD CAPITAL;  

 Tratar os demais colaboradores, clientes ou fornecedores diferenciadamente por questões 

de cunho pessoal;  

 Exercer quaisquer atividades profissionais conflitantes com o exercício do cargo ou 

função ou incompatíveis com o horário de trabalho;   

 Exercer  atividades  que  excedam  suas  atribuições  e  responsabilidades  na LAD 

CAPITAL, preservando a segregação de atividades entre as áreas da empresa;  

 Expor qualquer colaborador ou colega de trabalho a situações vexatórias, usando 

artifícios com o intuito de desmerecê-lo ou humilhá-lo; e  

 Compactuar com irregularidades. 

 

5. REGRAS DE CONDUTA 

 

A LAD Capital, na figura de seus sócios, dirigentes e funcionários devem seguir estritamente o 

código de conduta abaixo: 

 



 

I – exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus 

clientes; 

II – desempenhar suas atribuições de modo a: 

a) buscar atender aos objetivos de investimento de seus clientes; e 

b) evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes; 

 

III – cumprir fielmente o regulamento do fundo de investimento ou o contrato previamente 

firmado por escrito com o cliente, contrato este que deve conter as características dos serviços a serem 

prestados, dentre as quais se incluem: 

a) a política de investimentos a ser adotada; 

b) descrição detalhada da remuneração cobrada pelos serviços; 

c) os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários nos mercados de 

bolsa, de balcão, nos mercados de liquidação futura e nas operações de empréstimo de ações que 

pretenda 

realizar com os recursos do cliente; 

d) o conteúdo e a periodicidade das informações a serem prestadas ao cliente; e 

e) informações sobre outras atividades que o administrador exerça no mercado e os potenciais 

conflitos de interesse existentes entre tais atividades e a administração da carteira administrada; 

 

IV – manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição do cliente, na forma e prazos 

estabelecidos em suas regras internas e na regulação, toda a documentação relativa às operações com 

valores mobiliários integrantes das carteiras administradas nas quais o cliente seja investidor; 

 

V – contratar serviço de custódia ou certificar que sejam mantidos em custódia, em entidade 

devidamente autorizada para tal serviço, os ativos financeiros integrantes das carteiras sob sua 

administração, tomando todas as providências úteis ou necessárias à defesa dos interesses dos seus 

clientes; 

 

VI – transferir à carteira qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de 

sua condição de administrador de carteiras de valores mobiliários, observada a exceção prevista na 

norma específica de fundos de investimento; 

 

VII – no caso de carteira administrada, estabelecer contratualmente as informações que serão 



 

prestadas ao cliente, pertinentes à política de investimento e aos valores mobiliários integrantes da 

carteira administrada; 

 

VIII – informar à CVM sempre que verifique, no exercício das suas atribuições, a ocorrência ou 

indícios de violação da legislação que incumbe à CVM fiscalizar, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis da ocorrência ou identificação; e 

 

IX – no caso de administrador, pessoa jurídica, estabelecer política relacionada à compra e venda 

de valores mobiliários por parte de administradores, empregados, colaboradores, sócios 

controladores e pela própria empresa. 

 

6. LOCAL DE TRABALHO 

 

A LAD CAPITAL fomenta um ambiente de trabalho com respeito e dignidade, bem como não 

permite discriminação entre seus colaboradores baseada na raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, 

idade e orientação sexual. A LAD CAPITAL está comprometida com ações e políticas para 

assegurar emprego justo, incluindo tratamento igual na contratação, promoção, treinamento, 

compensação, rescisão e ação corretiva e não tolerará discriminação pelos seus colaboradores.  

Todos os atos discriminatórios em natureza devem ser relatados ao supervisor e ao Compliance 

Officer imediatamente. 

 

A LAD CAPITAL visa manter um ambiente seguro e saudável, sendo que não tolerará assédio de 

seus colaboradores, clientes ou prestadores de serviços seja qual for a forma. Todos os atos de 

assédio devem ser relatados ao supervisor a ao Compliance Officer imediatamente. 

 

Ainda, a LAD CAPITAL fornece um local de trabalho em adimplência com as leis, regras e 

regulamentos aplicáveis. Os colaboradores devem conhecer os assuntos de segurança e políticas que 

afetam o seu trabalho, os outros colaboradores e a comunidade em geral. Os colaboradores têm um 

papel de supervisão: ao saber de qualquer circunstância que afete a saúde e segurança do local de 

trabalho ou da comunidade, devem agir imediatamente para tratar a situação, isto é, devem avisar 

imediatamente os seus supervisores de qualquer ferimento no local de trabalho ou qualquer 

circunstância que apresente uma situação de perigo para eles, colegas ou para a comunidade em 

geral, assim, uma ação corretiva oportuna poderá ser tomada. 



 

 

7. CONFLITOS DE INTERESSES 

 

É pedido aos colaboradores da LAD CAPITAL que atuem com honestidade e integridade para evitar 

qualquer relacionamento ou atividade que possa criar, ou parecer criar, um conflito entre seus 

interesses pessoais e os interesses da LAD CAPITAL. Os conflitos de interesses aparecem onde uma 

posição individual ou responsabilidades com a LAD CAPITAL apresentam uma oportunidade para 

ganho pessoal além das recompensas normais do emprego, administração ou direção, em detrimento 

da LAD CAPITAL. Eles também aparecem onde os interesses pessoais dos colaboradores são 

inconsistentes com aqueles da LAD CAPITAL e cria conflito em relação a lealdade. Tais conflitos 

de lealdade podem fazer com que um membro dê preferência a interesses pessoais em situações onde 

responsabilidades corporativas devem vir em primeiro lugar. Os colaboradores devem desempenhar 

as responsabilidades de seus cargos baseados no que é o melhor para o interesse da LAD CAPITAL 

e livre da influência de considerações e relacionamentos pessoais. 

 

Os colaboradores não podem adquirir qualquer bem, título ou interesse de negócios os quais sabem 

ser de interesse da LAD CAPITAL. Além disso, baseado em tais informações adiantadas, 

colaboradores não podem adquirir qualquer bem, títulos e interesses de negócios para especulação ou 

investimento. 

Os colaboradores podem se deparar com atos que representem um conflito de interesse com sua 

atividade exercida na LAD CAPITAL. A seguir, seguem os principais conflitos que podem surgir. 

  

7.1 CONTRATAÇÃO DE PARENTES 

 

A contratação de mais de um membro de uma família na LAD CAPITAL é permitida, mediante 

autorização conjunta da diretoria da LAD CAPITAL e desde que não ocorra a supervisão direta de 

um parente sobre outro. 

 

7.2 ATIVIDADE REMUNERADA 

 

Os colaboradores podem participar de negócios externos à empresa, na condição de que tais negócios 

sejam lícitos, não tenham relações comerciais diretas ou indiretas com a concorrência, sejam 

efetuados fora do horário de trabalho na LAD CAPITAL, e que, a critério exclusivo da mesma, não 



 

possam interferir ou conflitar com o desempenho das funções e responsabilidades do colaborador 

dentro da empresa. 

 

Os colaboradores não devem buscar ganhos pessoais ou para terceiros em razão do uso de suas 

atribuições ou influências. 

 

7.3 CONCORRÊNCIA 

 

Todos deverão comunicar ao seu superior responsável imediato caso tenham qualquer 

relacionamento comercial, profissional, pessoal ou familiar com a concorrência. 

 

Para fins dessa caracterização, “concorrência” significa empresas que competem no mercado com os 

negócios da LAD CAPITAL.  

 

7.4 COMERCIALIZAÇÃO INTERNA 

 

A venda de produtos, materiais e prestação de serviços por parte dos colaboradores e respectivos 

familiares é permitida, sendo necessária autorização prévia pela diretoria da LAD CAPITAL. 

 

7.5 RELACIONAMENTO COM TERCEIROS 

 

De maneira geral, colaboradores devem evitar quaisquer declarações, orais ou por escrito, que 

represente de maneira equivocada: 

 

 Os serviços que colaboradores e a LAD CAPITAL são capazes de realizar; 

 Qualificações dos colaboradores ou da LAD CAPITAL; 

 Credenciais profissionais ou acadêmicas dos colaboradores; 

 

8. PARCEIROS COMERCIAIS  

 

A contratação de parceiros comerciais é feita com base em critérios técnicos, profissionais, éticos, 

com cotação de preços e avaliação de qualidade. A LAD CAPITAL não admite qualquer violação 

legal por parte de seus fornecedores e demais parceiros de negócios, em especial o trabalho infantil 



 

ou em condições análogas à escravidão, violação dos direitos humanos, qualquer forma de 

discriminação e práticas de corrupção. 

 

Os colaboradores devem se eximir de toda e qualquer participação na contratação e na avaliação de 

fornecedores onde seus familiares trabalhem diretamente. 

 

9. DOAÇÃO E BRINDES 

 

As doações de recursos ou bens materiais devem ser feitas em nome da empresa, sem qualquer 

vinculação direta aos colaboradores. 

 

Os colaboradores e seus familiares não devem dar ou aceitar presentes de clientes, concorrentes, 

fornecedores, distribuidores ou auditores, com exceção de brindes ou cortesias de valores meramente 

simbólicos que não ultrapassem o equivalente a um salário mínimo nacional vigente.  

Ao receber um brinde de um parceiro comercial, o colaborador deverá informar, por escrito, ao seu 

responsável superior. 

 

Exceções serão consideradas quando a LAD CAPITAL receber ou oferecer doações, brindes e/ou 

cortesias em nome da empresa. 

Todo colaborador deve, oportunamente, informar às empresas com os quais se relaciona sobre a 

política da LAD CAPITAL no que tange o recebimento de brindes e presentes. 

 

10. PUBLICIDADE 

 

Em termos legais, a publicidade não está restrita à divulgação em meios tradicionais, como jornais, 

revistas, rádio, televisão e internet. Apresentações, cartas, folhetos e relatórios destinados a divulgar 

os serviços da LAD CAPITAL para clientes potenciais também são considerados como publicidade, 

e por isso devem respeitar as regras de publicidade. 

 

Toda publicidade emitida em nome da LAD CAPITAL deve estar não só em concordância com as 

regulamentações existentes, mas também zelar para divulgar da forma mais adequada possível a 

marca LAD CAPITAL. Qualquer material de divulgação deverá ser previamente aprovado pelo 

responsável pelo Compliance Officer da LAD CAPITAL. 



 

 

10.1 RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA 

 

Da mesma forma, o relacionamento com a imprensa deve ser pautado em compromisso de fornecer 

informações precisas e transparentes, de forma a manter uma relação de confiança com os meios 

jornalísticos e a boa imagem da empresa perante o público em geral. Somente pessoas previamente 

autorizadas pelos acionistas podem falar em nome da LAD CAPITAL ou em nome dos fundos por 

ela administrados, quando for o caso. 

 

10.2 PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

A LAD CAPITAL seleciona seus prestadores de serviços de maneira não discriminatória baseada na 

qualidade, preço, entrega e suprimento de serviços.  

 

As decisões dos colaboradores da LAD CAPITAL nunca devem ser baseadas em interesses pessoais 

ou em interesses de parentes ou amigos. 

 

11. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Conforme dispõe a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, todos os documentos, arquivos, modelos, 

metodologias, fórmulas, cenários, projeções, análises e relatórios produzidos, desenvolvidos por 

força das atividades na LAD CAPITAL ou a elas diretamente relacionadas, têm sua propriedade 

intelectual atribuída à LAD CAPITAL. 

 

Ressalvado em caso de autorização expressa e por escrito dos sócios da LAD CAPITAL, o envio a 

terceiros, a cópia, a descrição, a utilização ou a adaptação fora do ambiente de trabalho, em qualquer 

circunstância, de qualquer item sujeito à propriedade intelectual da LAD CAPITAL são vedadas, 

sujeitas à apuração de responsabilidade nas esferas cível e criminal. 

 

Todos os documentos, arquivos, modelos, metodologias, projeções, fórmulas, análises e relatórios 

produzidos no âmbito do desenvolvimento de suas funções ou obtidos em decorrência de sua função, 

serão de propriedade da LAD CAPITAL e não poderão ser reproduzidos, copiados ou apresentados a 

terceiros sem a prévia e expressa anuência. 



 

 

Mesmo após a saída e/ou rompimento de vínculo empregatício, por qualquer motivo, os 

colaboradores da LAD CAPITAL permanecerão obrigados a observar as regras estipuladas neste 

Código, estando sujeitos à apuração de responsabilidade na esfera judicial. Entende-se por 

propriedade intelectual todo e qualquer arquivo gravado na rede corporativa, nos servidores ou nos 

computadores da LAD CAPITAL. 

 

12. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

12.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

São considerados como parte do Sistema de Informação da LAD CAPITAL todos os programas de 

informática, incluindo sem limitação, os e-mails, os sistemas instalados nos computadores de 

propriedade da LAD CAPITAL, bem como os bancos de dados que a LAD CAPITAL utiliza para o 

armazenamento de suas informações e de seus clientes e os sistemas que venham a ser 

desenvolvidos, direta ou indiretamente, pela equipe de colaboradores da LAD CAPITAL. 

 

Os equipamentos e os computadores de propriedade da LAD CAPITAL, bem como os bancos de 

dados utilizados, que forem disponibilizados aos colaboradores deverão ser utilizados de forma a 

atender exclusivamente às finalidades da LAD CAPITAL. 

 

A obtenção de cópias de arquivos de qualquer extensão, de forma gratuita ou remunerada, em 

computadores da LAD CAPITAL, originados em máquina remota (download) depende de 

autorização expressa e prévia da área responsável e deverá observar os direitos de propriedade 

intelectual pertinentes, tais como copyright, licenças e patentes. 

 

Em hipótese alguma será permitida a cópia de softwares piratas ou que não respeitem direitos de 

propriedade intelectual, bem como aqueles que firam os bons costumes ou que promovam 

discriminação de qualquer tipo ou espécie. 

 

A LAD CAPITAL disponibiliza endereço eletrônico a todos os seus colaboradores, sendo que tal 

endereço eletrônico é destinado para fins exclusivamente corporativos. A utilização do endereço 

eletrônico deverá ser feita para questões relacionadas às atividades profissionais e relacionadas à 



 

finalidade da LAD CAPITAL, sendo, no entanto, permitida a utilização pessoal de forma moderada. 

 

Os e-mails corporativos enviados ou recebidos, bem como seus respectivos anexos e os arquivos 

constantes nos computadores de propriedade da LAD CAPITAL poderão ser monitorados pelo 

Compliance Officer. 

 

Ante a possibilidade de acesso aos e-mails e arquivos, os colaboradores da LAD CAPITAL não 

devem manter nos computadores quaisquer dados ou informações particulares que pretendam que 

não venham a ser conhecidas e/ou acessadas pela LAD CAPITAL. 

 

Os e-mails corporativos recebidos, quando abertos, deverão ter sua adequação às regras deste Código 

imediatamente verificada. Não será admitida, sob qualquer hipótese, a manutenção ou o 

arquivamento de mensagens de conteúdo ofensivo, discriminatório, pornográfico ou vexatório, sendo 

a responsabilidade apurada de forma específica em relação ao destinatário da mensagem. 

 

É permitida a utilização de programas de conversas eletrônicas (chats) externos, gratuitos ou não, 

apenas para fins estritamente comerciais da LAD CAPITAL e dentro dos princípios e regras 

expostos no presente Código. 

 

A navegação pela rede mundial de computadores (“Internet”) deverá ser feita observando os fins 

sociais da LAD CAPITAL, sendo permitido o seu uso para fins pessoais de forma moderada, como 

por exemplo, mas não se limitando a, compras de objetos de uso pessoal, passagens e reservas de 

hotéis. O acesso a sites da Internet inapropriados ou que firam a moral e os bons costumes serão 

bloqueados. Toda a navegação na Internet poderá ser monitorada pela LAD CAPITAL. 

 

Os colaboradores da LAD CAPITAL deverão zelar pela conservação do computador utilizado, 

devendo para tanto realizar periodicamente a verificação da existência de vírus, bem como a 

manutenção do antivírus atualizado. Sendo constatada a presença de vírus ou qualquer anomalia, o 

membro deverá comunicar imediatamente o responsável da área. 

 

As senhas de caráter sigiloso, pessoal e intransferível serão fornecidas aos colaboradores da LAD 

CAPITAL para acesso aos computadores, à rede corporativa e ao correio eletrônico corporativo. Em 

nenhuma hipótese as senhas deverão ser transmitidas a terceiros. 



 

 

Este Código admite e entende a imprescindibilidade de certas ligações telefônicas particulares, não 

significando que a ausência de bom senso por parte de seus colaboradores possa ser tolerada. 

Ligações pessoais interurbanas e para celulares devem durar o tempo estritamente necessário e as 

ligações internacionais pessoais deverão ser prontamente reembolsadas. 

 

12.2 INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

Colaboradores de posse de informação material não-pública (insider information) referentes aos 

negócios ou situação de uma companhia, não devem operar (insider trading) nem induzir outros a 

operarem as ações desta companhia se tal negociação for violar uma obrigação, ou se a informação 

tiver sido indevidamente apropriada, ou se esta informação se relacionar a uma oferta de aquisição 

ou fusão da companhia. 

 

Considera-se informação privilegiada qualquer informação relevante a respeito de qualquer 

sociedade ou negócio que envolva a LAD CAPITAL, que não tenha sido divulgada publicamente e 

que seja obtida de forma privilegiada, em decorrência da relação profissional ou pessoal mantida 

com um cliente, com colaboradores de empresas analisadas ou investidas ou com terceiros. 

 

São exemplos de informações privilegiadas: informações verbais ou documentadas a respeito de 

resultados operacionais de empresas, alterações societárias (fusões, cisões e incorporações), 

informações sobre compra e venda de empresas, títulos ou valores mobiliários, e qualquer outra 

informação que seja objeto de um acordo de confidencialidade firmado pela LAD CAPITAL com 

terceiros. 

 

As informações privilegiadas devem ser mantidas em sigilo por todos que a elas tiverem acesso, seja 

em decorrência do exercício da atividade profissional ou de relacionamento pessoal. Quem tiver 

acesso a uma informação privilegiada deverá divulgá-la imediatamente a pelo menos um sócio da 

LAD CAPITALe ao Compliance Officer responsável pela aplicação deste Código, não devendo 

divulgá-la a ninguém, nem mesmo a outros colaboradores da LAD CAPITAL, profissionais de 

mercado, amigos e parentes, e nem a utilizar, em benefício próprio ou de terceiros. 

 

Caso haja dúvida sobre o caráter privilegiado da informação, aquele que a ela teve acesso deve 



 

imediatamente relatar tal fato ao Compliance Officer da LAD CAPITAL. Todo aquele que tiver 

acesso a uma informação privilegiada deverá restringir ao máximo a circulação de documentos e 

arquivos que contenham essa informação. 

 

Todos os colaboradores da LAD CAPITAL deverão conhecer os procedimentos estabelecidos neste 

Código para o tratamento de informações privilegiadas. 

 

12.3 SIGILO DE INFORMAÇÕES 

 

Colaboradores, enquanto estiverem trabalhando na LAD CAPITAL e mesmo após ter deixado a 

empresa devem proteger a confidencialidade de quaisquer informações que não devam ser de 

domínio público, informações estas que foram obtidas durante o exercício de suas funções como 

membro da LAD CAPITAL. 

 

Da mesma forma, colaboradores devem evitar manter suas mesas papéis e documentos confidenciais, 

e manter sigilo sobre senhas do computador, rede e sistemas. Colaboradores devem garantir que o 

acesso à área de trabalho seja feito somente por pessoal autorizado. 

 

 

Questões delicadas envolvendo assuntos da LAD CAPITAL não devem ser discutidas em locais 

públicos, como corredores, elevadores, meios de transporte coletivos, restaurantes, etc. A utilização 

de celular em ambiente de trabalho também deve ser deixada para situações de emergência. 

 

A LAD CAPITAL resguarda o sigilo e a privacidade das informações pessoais e financeiras de seus 

clientes, tratando todas as informações fornecidas por seus clientes como sigilosas, não sendo, 

portanto, permitida sua transmissão a terceiros, salvo mediante expressa e prévia anuência do cliente.  

 

Os colaboradores da LAD CAPITAL devem resguardar o sigilo e a confidencialidade das 

informações relativas aos clientes, obtidas no desenvolvimento de suas atividades. 

 

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

cível e criminal. 

 



 

Todas as informações, cópias e extratos são de propriedade da LAD CAPITAL. Os colaboradores, 

no término de sua relação com a LAD CAPITAL, devolverão todos os originais e todas as cópias de 

quaisquer informações recebidas ou adquiridas, bem como todos os arquivos, correspondências e/ou 

outras comunicações recebidas, mantidas e/ou elaboradas durante o respectivo contrato. 

 

A divulgação de informações a autoridades governamentais em virtude de decisões judiciais, 

arbitrais ou administrativas deverá ser prévia e tempestivamente comunicada aos sócios da LAD 

CAPITAL e ao Compliance Officer, para que estes decidam sobre a forma mais adequada para tal 

divulgação. 

 

Tendo em vista a alta especialização da atividade desenvolvida pela LAD CAPITAL, assim como os 

princípios que regem o mercado de valores mobiliários, é absolutamente vedada a revelação de 

carteiras e estratégias de investimento de todo e qualquer produto analisado, administrado e/ou 

gerido pela LAD CAPITAL a qualquer não membro da LAD CAPITAL, seja da imprensa, de 

círculo pessoal de convívio, de ligação imediata de parentesco ou de estado civil. 

 

Todos os colaboradores da LAD CAPITAL deverão assinar o Contrato de Confidencialidade anexo a 

este Código. 

 

 

12.4 POLÍTICAS DE SEGURANÇA 

 

12.4.1 UTILIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO 

 

O correio eletrônico (e-mail), ou qualquer outro meio de comunicação via internet, deve ser de uso 

preponderantemente profissional, salvo alguns assuntos pessoais relevantes. 

 

12.4.2 CONTROLE DE ACESSO 

 

O supervisor da rede será o único autorizado a atribuir senhas de acesso para a rede. As chaves de 

acesso (login) à rede identificarão claramente seu detentor, na forma como ele é reconhecido na LAD 

CAPITAL, através da representação de seu nome. O controle de acesso à rede será atribuído 

conforme o perfil do usuário. 



 

 

12.4.3 PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS 

 

Para proteção contra vírus deverão ser instalados softwares de prevenção nos servidores de rede da 

LAD CAPITAL. Além disso, periodicamente, serão verificados todos os harddisks de todos os 

computadores. 

  

12.4.4 SEGURANÇA DOS ARQUIVOS 

 

Diariamente serão realizados backups de todos os arquivos de dados salvos na rede (base de dados, 

planilhas, textos, etc.). 

 

12.4.5 CONTROLE PESSOAL DE ACESSO 

 

Sempre que o colaborador se ausentar de sua estação de trabalho, deverá efetuar o logout de sua 

máquina, bloqueando o acesso de terceiros. 

 

12.4.6 SEGURANÇA DO HARDWARE 

 

 

Os equipamentos devem ser instalados em locais adequados, protegidos de raios solares, altas 

temperaturas e de incidência de poeira. 

 

Além das providências acima, devem ser instalados no-breaks, devidamente dimensionados, para 

garantir: 

 

 A uniformidade da tensão da rede, em casos de picos de energia; e  

 No mínimo, o salvamento de dados e o desligamento apropriado dos equipamentos, nas faltas 

de energia elétrica.  

 

Os arquivos de backup e a documentação dos sistemas devem ser armazenados em lugar diferente ao 

do escritório, em lugar seguro e de acesso facilitado somente aos colaboradores autorizados.   

 



 

A sala do servidor deverá ser exclusiva, com acesso restrito às pessoas autorizadas.  

 

12.4.7 TELEFONIA 

 

Todas as ligações telefônicas originadas ou recebidas na mesa de operações deverão ser gravadas e 

armazenadas em CDs ou qualquer mídia permanente para eventual consulta posterior. 

 

12.4.8 SEGREGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

As informações a que os colaboradores da LAD CAPITAL venham a ter acesso em razão do 

exercício de suas funções na LAD CAPITAL, não poderão ser transferidas a pessoas não habilitadas 

ou que possam utilizá-las de forma indevida, sejam eles colaboradores da LAD CAPITAL ou não. 

 

13. PROCESSOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

A LAD CAPITAL adota procedimentos administrativos internos para controle de documentos. Os 

colaboradores deverão observar integralmente esses procedimentos.  

 

No caso de surgimento de dúvidas, o colaborador deverá procurar pela área administrativa da LAD 

CAPITAL para solucioná-las. 

É dever de cada colaborador ter ciência das normas e direções ligadas às atividades internas. 

 

14. RELAÇÕES EXTERNAS – PODER PÚBLICO E ATIVIDADES POLÍTICAS 

 

A LAD CAPITAL respeita a legislação e as autoridades de todas as instâncias do governo. Qualquer 

relação com representantes do poder público deve sempre ser feita com orientação das áreas 

responsáveis. 

 

Os colaboradores, por si ou sob sua ordem, estão proibidos de oferecer, prometer, dar, bem como 

aceitar presentes, benefícios econômicos ou vantagens de qualquer gênero a representantes, 

autoridades, agentes, servidores públicos em geral, ou equiparados. 

 

A participação individual em eventos cívicos e políticos deve ser feita no tempo livre dos 



 

colaboradores e de forma que não vincule suas crenças pessoais e políticas à posição da empresa, 

comunicando previamente à diretoria da LAD CAPITAL. 

 

Do ponto de vista individual, cada colaborador permanece livre para fazer contribuições pessoais aos 

candidatos e partidos de sua preferência. A contribuição pessoal é responsabilidade e encargo de 

cada indivíduo. A LAD CAPITAL não aceita nenhuma responsabilidade ou obrigação pelas 

contribuições pessoais dos colaboradores. Por fim, a contribuição pessoal não deve ser feita com a 

intenção de auxiliar a LAD CAPITAL a obter ou manter negócios. 

 

A LAD CAPITAL não realiza nenhum tipo de doação para fins de contribuições políticas, 

independentemente de partido ou candidato político. É PROIBIDO que qualquer colaborador faça 

contribuições políticas em nome da LAD CAPITAL sem a aprovação formal da diretoria. 

 

15. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE 

 

A LAD CAPITAL repudia que colaboradores se envolvam em atos irregulares ou fraudulentos e 

espera que os mesmos ajam com honestidade, transparência, integridade e respeito ao trabalharem 

com materiais, bens e sistemas para que, dessa forma, a empresa atinja a excelência em sua 

governança e seus objetivos de negócios. 

 

15.1 SÃO CONSIDERADOS ATOS IRREGULARES 

 

Prestação deliberada de informações incorretas e/ou incompletas e/ou ambíguas, violação do contrato 

de trabalho, deste Código, das políticas e procedimentos internos, das diretrizes da empresa e de 

outras normas, inclusive em situações que não se enquadrem no âmbito de fraude, com o intuito de 

influenciar ou afetar indevidamente sua governança, as informações financeiras e/ou o processo de 

tomada de decisões, dentre outros. 

 

15.2 SÃO CONSIDERADOS ATOS FRAUDULENTOS 

 

Entre outras condutas, a título de exemplo: ato deliberado de apropriação indébita, falsificação, 

comissão ou remoção de dados, dinheiro e/ou mercadorias em que ocorre o desvio ilegal de recursos 

ou bens da empresa, dentre outros. 



 

 

A LAD CAPITAL encoraja seus colaboradores a denunciarem qualquer suspeita de ato irregular ou 

fraudulento, garantindo o anonimato e não tolerando retaliações ou represálias aos mesmos. As 

informações contidas nas denúncias são tratadas de forma sigilosa pela área de Compliance e 

direcionadas à área de Prevenção de Fraudes nos casos de investigação. 

 

16. MONITORAMENTO 

 

O Comitê de Conduta, sendo conduzido pelo Compliance Officer, abordará todos os assuntos 

relativos ao Código. Além disso, será responsável pelo monitoramento dos colaboradores, podendo, 

ainda, aplicar medidas disciplinares em razão do descumprimento de alguma regra estabelecida. 

 

16.1 COMITÊ DE CONDUTA 

 

O Comitê de Conduta é responsável por: 

 

 Assegurar a implementação e o cumprimento deste Código; 

 Atualizar e revisar periodicamente este documento; 

 Assegurar a confidencialidade dos assuntos encaminhados; 

 Tomar decisões administrativas nos casos mais graves de violação; 

 Estabelecer programas e iniciativas a todos os colaboradores, a fim de incentivá-los a 

garantir o cumprimento e o entendimento do documento;  

 Receber sugestões das demais áreas e esclarecer dúvidas relacionadas aos assuntos 

contemplados e aos ainda não contemplados neste Código. 

 

16.2 MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

A existência de normas, políticas, procedimentos e processos é condição essencial para uma empresa 

de sucesso, e toda a liderança tem a responsabilidade e a obrigação de assegurar que sejam seguidos 

para o funcionamento integrado e eficiente da LAD CAPITAL. 

 

É responsabilidade de toda a liderança comunicar, orientar e desenvolver sua equipe para a correta 

aplicação e utilização das normas, políticas internas e procedimentos da empresa, bem como deste 



 

Código, liderando pelo exemplo. 

 

Descumprimentos de políticas internas, normas, procedimentos e processos da LAD CAPITAL não 

podem ser tolerados e são passíveis de punição por meio de medidas disciplinares. Reincidências, 

inclusive o descumprimento de planos de ação traçados por processos de auditoria, após a devida 

orientação quando cabível, também são sujeitas a medidas disciplinares. 

 

Os integrantes do Comitê de Conduta possuem direito de acesso ilimitado à informação e de efetuar 

auditorias, respeitadas a legislação e as políticas internas da empresa. 

 

As diretrizes deste documento permitem avaliar grande parte das situações e minimizar a 

subjetividade das interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos, mas não detalham, 

necessariamente, todas as situações que podem surgir no dia a dia de cada colaborador. 

 

Assim, em caso de dúvidas na aplicação das diretrizes, o colaborador deverá consultar ou os 

diretores, ou o Compliance Officer. 

 

17. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS 

 

Os colaboradores podem investir sem restrições em fundos de investimentos e títulos públicos e 

privados de renda-fixa, bem como ações e demais valores mobiliários que não tenham qualquer 

relação comercial com a LAD CAPITAL. Para outros investimentos, alguns procedimentos devem 

ser observados:  

 

 A LAD CAPITAL deverá manter uma lista de empresas que estão sendo analisadas, impondo 

restrições a operações pessoais com esses ativos (restricted lists);  

 Durante o período de 24 horas no qual as ordens do fundo estiverem sendo executadas, as 

operações pessoais com os ativos em questão estarão proibidas (blackout period); e  

 Deverá ser respeitada a prioridade de transações, ou seja, transações para os clientes e os 

fundos devem ter prioridade sobre as operações pessoais.  

 

 



 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A LAD CAPITAL tem como objetivo, além de cumprir todas as normas legais e regulamentares que 

lhe são diretamente aplicáveis, principalmente a lei n° 2.846/2013 (lei empresa limpa), buscar se 

relacionar comercialmente com agentes que tenham a mesma diligência na observância das normas 

aplicáveis às respectivas atividades, auxiliando tais agentes, sempre que possível, no cumprimento 

das referidas normas. 

 

Com o intuito de evitar que a LAD CAPITAL exerça atividades ligadas, direta ou indiretamente, a 

qualquer situação irregular, seus colaboradores deverão tomar as precauções que possam ser 

razoavelmente exercidas a fim de assegurar que os demais agentes de mercado com os quais a LAD 

CAPITAL mantenha relações adotem todos os procedimentos e controles que lhes são exigidos por 

lei. 

 

Os colaboradores da LAD CAPITAL que tiverem ciência, por qualquer motivo, ainda que não 

diretamente ligado às atividades que exercem na LAD CAPITAL, de fatos que indiquem que os 

procedimentos mínimos de compliance sugeridos não estão sendo observados por quaisquer outros 

colaboradores da LAD CAPITAL deverão comunicar tais fatos ao Compliance Officer. 

 

Todos os colaboradores serão submetidos a treinamento, semestralmente, sobre os procedimentos 

previstos neste Código. 

Todo e qualquer membro da LAD CAPITAL que souber de informações ou situações em andamento 

que possam afetar os interesses LAD CAPITAL, gerar conflitos ou, ainda, caracterizar-se contrárias 

aos termos previstos neste Código, deverá informar ao Compliance Officer para que sejam tomadas 

as providências cabíveis. 

 

O Compliance Officer terá competência para a aplicação de penalidades por descumprimento dos 

termos deste Código. Poderão ser aplicadas, entre outras, penas de advertência, suspensão ou 

demissão por justa causa, sem prejuízo do direito da LAD CAPITAL interpor as medidas judiciais 

e/ou extrajudiciais cabíveis para cobrança de perdas e danos eventualmente sofridos. 

 

 



 

 

19. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Todos os colaboradores devem ter conhecimento das legislações que são aplicáveis à LAD 

CAPITAL. Qualquer dúvida relativa às legislações, deve-se procurar o Compliance Officer para que 

ele possa auxilia-lo. 

 

Lei 9.6138/98 – Lei de combate à lavagem de dinheiro Lei 12.846/13 – Lei de prevenção à 

corrupção Resolução COAF n° 24/13 – Procedimentos 

Resolução COAF n° 15/07 – Terrorismo 

Resolução COAF n° 16/07 – PPE 

Decreto n° 5.015/04 – Convenção NU contra crime organizado transnacional 

Decreto n° 4.410/02 Convenção Interamericana contra corrupção 

Instrução CVM 301/99 – Resp. adm. referente aos crimes de lavagem de dinheiro Instrução 

CVM n° 08/79 – Práticas vedadas no âmbito do mercado de valores mobiliários 

Instrução CVM 358/02 – Divulgação de informações Instrução CVM 501/11 – Cadastro de 

participantes Instrução CVM 529/02 – Ouvidoria 

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de 

Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro ter recebido treinamento adequado e lido integralmente o Código de Conduta e Ética 

Profissional e os demais manuais da LAD CAPITAL e afirmo ter compreendido minhas obrigações 

como membro, no sentido de cumprir os princípios, normas e leis contidas nestes documentos, bem 

como quaisquer anexos ou correções que porventura ocorrerem futuramente. Estou ciente de que, em 

caso de qualquer dúvida sobre a conduta ou atitude correta a tomar, entrarei imediatamente em 

contato com o Compliance Officer da LAD CAPITAL para solucioná-la. 

 

Data:   

 

Nome:    

 

Assinatura:   

 

TERMO DE ANUÊNCIA 

 

Declaro ter recebido e lido o Código de Ética e Conduta Profissional e o Manual de Compliance e 

Governança Corporativa, estando ciente e de acordo com todo conteúdo dos respectivos, bem como 

com os demais controles internos, normas, políticas e procedimentos da LAD CAPITAL. 

Comprometo-me a conduzir minhas atividades profissionais em conformidade com o referido 

manual, e a comunicar ao meu superior ou ao Compliance Officer qualquer ato que indique ou 

constitua o uso indevido de informações e/ou exercício inadequado da atividade profissional. 

 

Assino este Termo de Anuência como demonstração de certificação da minha concordância com o 

seu conteúdo, e me comprometo desde já a renovar minha subscrição semestralmente ou sempre que 

enviada nova versão pela Área de Compliance. 

 

Data:   

 

Nome:    

 

Assinatura:   



 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Pelo presente instrumento, os ao final subscritos, de um lado, a pessoa jurídica LAD CAPITAL 

GESTORA DE RECURSOS LTDA, empresa limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

28.376.231/0001-13, com escritório na Rua Caraíbas, 632, Perdizes, Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, doravante denominada simplesmente de “EMPRESA” e, do outro [NOME], 

[QUALIFICAÇÃO], integrante do quadro de colaboradores da EMPRESA, exercendo as funções de 

[...], e doravante denominado de “COLABORADOR”, celebraram o presente TERMO DE 

COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE, doravante denominado Termo, como condição 

para a transmissão de informações Confidenciais, conforme definido abaixo, que se regerá pelas 

seguintes condições: 

 

1. DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – Toda informação disponibilizada ao 

COLABORADOR, em razão do desempenho de suas funções e atividades, doravante denominada 

simplesmente informação(ões) Confidencial(is), incluindo, dentre outras, todas e quaisquer 

informações orais e/ou escritas, transmitidas e/ou divulgadas pela EMPRESA, será considerada 

confidencial, restrita e de propriedade desta. 

 

2. DO USO – O COLABORADOR concorda em usar as informações Confidenciais recebidas da 

EMPRESA com o propósito restrito de se fazer cumprir o estabelecido e acordado no Contrato 

firmado com a EMPRESA. 

 

3. DA  NÃO  DIVULGAÇÃO – O  COLABORADOR   que  receber  informação Confidencial 

somente poderá usá-la para o propósito estabelecido no item 2 acima, e zelará para que tais 

informações Confidenciais não sejam de qualquer forma divulgadas ou reveladas a terceiros, 

utilizando-se, no mínimo, do mesmo zelo e cuidado que dispensa às suas próprias informações 

Confidenciais. 

 

4. DAS CÓPIAS – O COLABORADOR que receber informação Confidencial fica desde já 

proibido de produzir cópias, ou back-up, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos a 

ele fornecidos ou documentos que tenham chegado a seu conhecimento em virtude do Contrato, 



 

além daquelas imprescindíveis ao desenvolvimento de seu trabalho, considerando que todas sejam 

informações confidenciais. 

5. DA PROPRIEDADE – Toda informação Confidencial permanecerá sendo de propriedade da 

Parte que revelar a informação Confidencial, somente podendo ser usada pela Parte receptora para os 

fins de execução do Contrato. Tais informações Confidenciais, incluídas as cópias realizadas, serão 

retomadas à Parte reveladora, ou então destruídas pela Parte receptora, tão logo tenha terminado a 

necessidade de seu uso pela Parte receptora ou tenha sido solicitado pela Parte reveladora e, em 

qualquer caso, na hipótese de término da vigência do Contrato. 

 

6. DA   RESPONSABILIDADE – O   COLABORADOR   que   receber   informação 

Confidencial se obriga a:  

 

a)  Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das 

Informações Confidenciais, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade 

que não seja exclusivamente relacionada ao objeto referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e 

precauções adequadas no sentido de impedir o seu uso indevido por qualquer pessoa que, por 

qualquer razão, tenha tido acesso a elas.  

 

b) Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, a divulgação ou a 

utilização das Informações Confidencias.  

 

c) Restituir imediatamente o documento (ou outro suporte) que contiver as Informações 

Confidenciais à Parte reveladora, sempre que esta as solicitar ou sempre que as Informações 

Confidenciais deixarem de ser necessárias, e não guardar para si, em nenhuma hipótese, cópia, 

reprodução ou segunda via das mesmas. 

 

d)  Informar  ao  Compliance  Officer,  na  forma  do  Código  de  Conduta  e  Ética Profissional da 

EMPRESA, quando for o caso. 

 

7. DA VIOLAÇÃO – O COLABORADOR que recebe e tem conhecimento de informação 

Confidencial, reconhece e aceita que, na hipótese de violação de quaisquer das cláusulas deste 

Termo, estará sujeito as sanções e penalidades legais, em especial a prevista no art. 482, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que trata da rescisão do contrato de trabalho por justa causa, sem 



 

prejuízo das perdas e danos que der causa, estas estimadas pela empresa, inclusive as de ordem moral 

ou concorrencial, bem como as de responsabilidades civil e criminal respectivas. 

8. DO PRAZO – Fica ciente o COLABORADOR que receber informação Confidencial que as 

obrigações de confidencialidade decorrentes do presente Termo, tanto quanto as responsabilidades e 

obrigações outras derivadas do presente Termo, vigorarão durante todo o contrato de trabalho e 

permanecerão em vigor por 05 (cinco) anos após o seu desligamento da EMPRESA. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Este Termo será regido pelas leis brasileiras e obriga as Partes, 

seus representantes legais, sucessores e cessionários, declarando as partes não haver quaisquer outros 

entendimentos, acordos ou declarações, expressas ou implícitas, com relação a este Termo de 

Compromisso de Confidencialidade que não estejam aqui especificadas. 

 

 

São Paulo, 20 de agosto de 2017 

 

 

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


