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1. ASPECTOS GERAIS 
 
Esta Política de Investimentos Pessoais e da Empresa (“Política”) tem como propósito 
estabelecer regras para assegurar a observância de práticas de boa conduta na negociação 
de valores mobiliários, estabelecendo as regras que orientam os investimentos pessoais dos 
integrantes da PASSER CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. (“PASSER”) abaixo 
definidos, bem como os da própria empresa, visando a evitar conflitos de interesse (i) entre a 
administração de recursos pessoais e as funções desempenhadas na PASSER, (ii) entre as 
posições proprietárias da PASSER e as de seus clientes, além de (iii) coibir a utilização 
inadequada de informações privilegiadas obtidas em função do exercício das atividades 
desempenhadas na e/ou pela PASSER. 
 
Esta Política se destina aos sócios, diretores e funcionários da PASSER (doravante, 
“Integrantes”): estes deverão sempre priorizar os interesses dos clientes em relação aos 
interesses próprios, sejam eles conflitantes ou não - na eventualidade de identificação de 
conflitos de interesses, estes deverão ser imediatamente reportados à Diretoria de 
Compliance. 
 
Todos os investimentos e aplicações dos Integrantes deverão estar em conformidade com 
esta Política, e atentar para que sejam respeitadas todas as normas, princípios e 
procedimentos dos Códigos e Políticas da PASSER. 
 
Os Integrantes não poderão negociar valores mobiliários nem incentivar que outros 
Integrantes ou terceiros negociem títulos e valores mobiliários utilizando-se de informações 
privilegiadas, bem como informações consideradas confidenciais. 
 
As negociações de valores mobiliários pertencentes a quaisquer Integrantes e/ou à própria 
PASSER devem ser realizadas em estrita conformidade com a legislação vigente, bem como 
com as normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM: os Integrantes e a PASSER, 
além de cumprirem a legislação vigente, deverão seguir o Código de Ética e as regras, 
procedimentos e descrição dos controles internos da PASSER. 
 
 
2. LISTA RESTRITA DE ATIVOS (“Lista Restrita”) 
 
Definição e Conceito 
 
A Lista Restrita consiste num rol de empresas, emissores e ativos (inclusive ativos de 
natureza imobiliária, crédito ou cotas de fundos), cujas informações privilegiadas ou 
confidenciais derivam de relacionamento com a PASSER, e não estejam disponíveis ao 
público em geral. 
 
Caso o Integrante, ao iniciar sua relação profissional com a PASSER, detenha investimentos 
em ativos que constam da Lista Restrita, ou em desacordo com esta Política, ou com 
quaisquer outras políticas internas da PASSER, deverá se manifestar junto ao Compliance, 
que levará o tema para discussão do Comitê de Compliance para orientação e procedimentos 
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sobre a posição. 
 
Regra Geral 
 

Os Integrantes deverão consultar a Lista Restrita ANTES da realização de quaisquer 
movimentações pessoais e/ou em favor da PASSER, devendo eventuais dúvidas sempre 
ser endereçadas previamente à Diretora de Compliance.  
Qualquer exceção a esta Política deverá ser aprovada prévia e formalmente pelà Diretora 
de Compliance. 
Todos e quaisquer ativos que integrarem a Lista Restrita não poderão ser adquiridos ou 
negociados até que saiam do rol da lista por determinação da Diretora de Compliance. 
Na hipótese de que uma recomendação de investimento da PASSER implique em 
negociações (por clientes) em quantidades que - a critério do responsável por Compliance 
- sejam expressivas ou fora do padrão normal de negociação daquele ativo pelos clientes, 
ou pelo mercado, o ativo em questão deverá ir para a Lista Restrita. 
 
Em quaisquer outros casos em que negociações, pelo Integrante, pela PASSER, ou por 
seus clientes, tenham potencial de resultar em distorções de preços ou manipulação de 
preços de mercado daqueles ativos, o ativo em questão irá para a Lista Restrita. 
O investimento em ativos internacionais terá tratamento análogo ao dos ativos domésticos 
sob esta Política. 
A eventual negociação de ativos ilíquidos, quando permitida, deverá ter prova de sua 
efetivação conforme os valores de mercado vigentes à época. 

 

Caso uma empresa entre na Lista Restrita, a PASSER deve identificar internamente 
indicações feitas a clientes envolvendo a referida empresa. 
 
Os Integrantes devem comunicar à Diretora de Compliance, caso detenham posições em tais 
ativos ou derivativos a eles relacionados. 
 
Os ativos relacionados na Lista Restrita detidos pela PASSER ou pelos Integrantes devem 
ser objeto de análise dos Comitês de Compliance subsequentes, com registro das 
orientações dadas aos Integrantes sobre suas posições pessoais (manutenção ou venda dos 
ativos detidos). 
 
Em relação aos ativos incluídos na Lista Restrita, é recomendável especial atenção aos casos 
de posições em aberto relacionadas a este ativo em: 
 

ü Empréstimos de valores mobiliários; 
ü Opções (tanto na compra quanto na venda); 
ü Termo; 
ü Swaps e demais derivativos. 

 
Para casos omissos, a Diretora de Compliance da PASSER deve ser consultada. 
 
Controles 
 
O processo de controle é realizado pela Diretora de Compliance, que é responsável pela 
elaboração e atualização da Lista Restrita. Cabe à Diretora de Compliance: 
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ü Divulgar imediatamente a Lista Restrita atualizada aos Integrantes, quando da 

inclusão ou retirada de um ativo de seu teor; 
 

ü Apresentar a Lista Restrita no Comitê de Compliance para acompanhamento e 
monitoramento; 
 

ü Levar ao Comitê de Compliance qualquer situação em que acredite ser 
necessária discussão, análise ou decisão colegiada. 
 

 
3. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
É vedado aos consultores de valores mobiliários vinculados à PASSER: 
 

• omitir informações sobre conflito de interesses e riscos relativos ao objeto da 
consultoria prestada, especialmente, mas a tanto não se limitando, nos casos em que 
tiverem qualquer posição ou interesse próprio direto ou indireto nos ativos sendo 
recomendados e/ou em seus emissores; 
 

• receber qualquer remuneração, benefício ou vantagem, direta ou indiretamente, por 
meio de partes relacionadas, que potencialmente prejudique a independência na 
prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários, especialmente, mas a tanto 
não se limitando, nos casos em que tiverem qualquer posição ou interesse próprio 
direto ou indireto nos ativos sendo recomendados e/ou em seus emissores; 

 
Para casos omissos, a Diretora de Compliance da PASSER deve ser consultada. 
 

4. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO  

 
Esta Política será revisada anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada 
necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer tempo, 
em razão de circunstâncias que demandem tal providência.  
 
Qualquer alteração à presente Política será amplamente divulgada a todos os integrantes da 
PASSER pelo seu Setor de Compliance. 


