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Mensagem do Comitê Executivo aos Colaboradores da 
DOMO Invest 
 
A DOMO INVEST Gestora de Ativos Financeiros e Valores Mobiliários Ltda. 
(“DOMO Invest” ou “Empresa”) tem orgulho da reputação de seus colaboradores, e 
do seu negócio, e se esforça ao máximo para manter esta reputação cristalina e 
intacta.   
 
Acreditamos nas habilidades profissionais e no conhecimento de todos os nossos 
Colaboradores (administradores, diretores, gestores, gerentes e demais 
funcionários da DOMO Invest, e terceiros contratados ou parceiros) para conduzir 
os negócios da Empresa de forma ética e responsável, priorizando os interesses 
dos Investidores, com o mesmo zelo e dedicação que todos conduzem seus 
próprios interesses pessoais.  Todos os Colaboradores conquistam e renovam 
diariamente a confiança depositada pela Empresa, demonstrando seu bom senso e 
adequado poder de julgamento para tomada de decisões e condução de suas 
tarefas, atuando de acordo com os padrões éticos mais elevados, observando as 
regras do mercado, cumprindo as leis e regulamentações vigentes, e em 
consonância com as políticas internas estabelecidas pela DOMO Invest. 
 
Todos os Colaboradores tem a obrigação de conhecer, entender, e respeitar as 
regras de conduta ética, as políticas de Compliance, e os procedimentos definidos 
por cada área e cargo.  Porém, a regra mais importante que todos devem, sempre, 
ter em mente: proteja sempre a integridade da DOMO Invest, e a sua própria, 
não assuma o risco de ferir tal integridade mesmo quando pensar que pode 
estar contribuindo para atingir os objetivos propostos pela DOMO Invest ou 
em benefício dos interesses dos Investidores, que são os nossos Clientes; e, 
ainda, nunca atue de forma a dar a entender, ou deixar a impressão para terceiros 
que você pode ter agido de maneira inapropriada.  Na dúvida sobre como agir, 
busque SEMPRE orientação da Diretoria, e principalmente da área de Compliance 
da DOMO Invest. 
 
 Integridade, capacidade, zelo, e diligência são atributos para nossa reputação, e, 
por conseguinte, para a nossa atividade. 
 
As políticas definidas neste Código têm por objetivo esclarecer como as atividades 
devem ser conduzidas por todos os Colaboradores da DOMO Invest. As políticas 
refletem o julgamento da DOMO Invest sobre práticas que a DOMO Invest adota ou 
não adota, aprova ou não aprova.  Assim definido, não importa o quanto tal prática 
é usada ou vista no mercado, a posição da DOMO Invest é reflexo do que os 
sócios, e Investidores da DOMO Invest esperam do comportamento da Empresa.  
As políticas de Compliance e a atuação de nossos Colaboradores são o pilar da 
nossa reputação, e da credibilidade que nossos Investidores nos depositaram, e 
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sua manutenção é essencial para ao exercício da atividade de administração de 
carteira de valores mobiliários e demais atividades desempenhadas pela DOMO 
Invest . 
 
Esperamos que vocês, Colaboradores, leiam e entendam as políticas definidas 
neste Código, e, caso haja qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato com  
o seu superior, ou o Gerente de Compliance da DOMO Invest, ou ainda a Diretoria 
Executiva da DOMO Invest.  Após a leitura deste Código, cada Colaborador deve 
assinar um Termo de Adesão, em 2 vias, sendo uma entregue ao Colaborador e 
outra que será arquivada com a área de Compliance da empresa. 
 
1.0 Introdução 
 
1.1 Compliance 

 
O termo Compliance é originário do verbo, em inglês, to comply, e significa 
estar em conformidade (com regras, normas e procedimentos).   
 
O risco de Compliance é, para a DOMO Invest, o risco de prejuízos à 
reputação, integridade e capacidade de conduzir normalmente as atividades 
da DOMO Invest, decorrente da  não-conformidade com as normas, regras e 
procedimentos vigentes.  Assim, a DOMO Invest implementou em sua 
estrutura as atividades  de controles internos e  de Compliance. A área de 
Compliance acumula estas duas funções, e tem como foco principal garantir 
o cumprimento das normas regulamentares e processos internos, 
prevenindo e controlando os riscos envolvidos nas atividades da DOMO 
Invest. 
 
Por meio dos controles de Compliance, qualquer desvio em relação às 
políticas da DOMO Invest é observado e corrigido. 
 
Diante desses desvios identificados, a área de Compliance faz uma 
avaliação dos riscos existentes e implementa os mecanismos de controle 
necessários para evitar ou mitigar riscos aos Clientes da Empresa. 
 
O Comitê Executivo da DOMO Invest está totalmente comprometido com a 
preservação da integridade, da reputação e dos padrões éticos da DOMO 
Invest. 

 
1.2 Regulamentação 
 
 No exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários 

deve ser assegurado o fiel cumprimento das normas e regulamentações 
vigentes, conforme determinação da Comissão de Valores Mobiliários – 



DOMO Invest – Código de Ética e Compliance  
 

CVM, incluindo mas não limitada as regras estabelecidas na Instrução CVM 
no. 558.   
 
Todos os Colaboradores da DOMO Invest devem conhecer e respeitar as 
Regras de Conduta ( Art.16 da Instr. CVM 558), conhecer as proibições / 
vedações regulamentares ao Administrador de Carteiras ( Art. 17 da Instr. 
CVM 558 ), e cumprir as regras, procedimentos e controles internos 
estabelecidos pela CVM para o Administrador de Carteiras ( Art. 19 da Instr. 
CVM 558). 
 
Em resumo, mas não limitando, todos os Colaboradores devem (I) atuar 
para que a DOMO Invest exerça suas atividades com boa fé, transparência, 
diligencia e lealdade aos seus clientes; (II) desempenhar suas atribuições de 
modo a buscar atender aos objetivos de investimento de seus clientes, e 
evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus 
clientes; e (III) cumprir fielmente o regulamento dos fundos de investimento 
ou contrato firmado com cliente.  Os Colaboradores receberão treinamento 
apropriado ao nível de responsabilidade, para aderir às regras e performar 
adequadamente suas funções na DOMO Invest. 
 
As políticas formais da empresa em relação às seguintes matérias deve ser 
de conhecimento de todos os Colaboradores envolvidos nos processos-
chave : (i) a formalização da Política de Treinamentos da empresa; (ii)  a 
Política de Segurança de Informações e a preservação de Informações 
Confidenciais por todos os Colaboradores; (iii) a Política de Prevenção a 
Lavagem de Dinheiro, conforme as normas vigentes; (iv)  a Política de 
Prevenção e Combate ao Insider Trading.  

 
Diante disso, foram elaboradas as políticas que compõem o presente Codigo 
de Etica e Compliance, que devem ser observadas por todos os 
Colaboradores.  A DOMO Invest se compromete a oferecer treinamento “on 
the job”, com acompanhamento do trabalho dos novos Colaboradores pelo 
seu respectivo Gerente, e treinamento formal nos  primeiros 06 meses de 
trabalho do Colaborador.  

 
1.3 O Codigo de Etica e Compliance da DOMO Invest  
 

O Codigo de Etica e Compliance define o escopo, a responsabilidade, a 
forma organizacional e operacional da função de Compliance na DOMO 
Invest e nos negócios que estamos envolvidos.  Ele estabelece de forma 
clara e detalhada a responsabilidade por Compliance, em todos os níveis da 
estrutura da DOMO Invest. 

 
1.4 Responsabilidade por Compliance 
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A responsabilidade, em última instância, pelo Compliance é do Comitê 
Executivo da DOMO Invest.  Conforme regulamentação, o Diretor de 
Compliance lidera essas atividades, tem independência em suas decisões, e 
sua aprovação é necessária em todas as matérias relacionadas a 
Compliance na empresa. 

 
1.5 Gerente de Compliance - DOMO Invest 

O profissional apontado como Gerente de Compliance atua, em nome da 
Diretoria Executiva, no controle dos riscos de Compliance da DOMO Invest.   

 
1.6 DOMO Invest: Código de Ética e Compliance 

 
A Diretoria Executiva da DOMO Invest acredita que este Código contempla 
as regras mínimas de Compliance que são fundamentais para o exercício de 
nossa atividade de forma apropriada.  
 
O documento que segue pontua cada princípio do Código de Compliance, 
que deve ser observado pelos Colaboradores da DOMO Invest.   
 
Nesse Código, referências à “Compliance” significam as regras de 
Compliance da DOMO Invest, ou a área responsável por Compliance na 
DOMO Invest. 
 

 
2.0 Responsabilidades pelo Treinamento e Exercício de Compliance 
 
2.1  Colaboradores 

Todo Colaborador da DOMO Invest, incluindo prestadores de serviços, é 
responsável individualmente pelo exercício de seu trabalho com bom 
julgamento e elevado padrão ético, observando a Inst. CVM 558 , que 
dispõe sobre a administração de valores mobiliários, e demais 
regulamentações vigentes, que disciplinam e regulam nossas atividades, e 
sempre de acordo com as políticas internas da DOMO Invest.   
 
Todo Colaborador, é também responsável por alertar o Gerente de 
Compliance, e quando for o caso, a Diretoria Executiva, para potenciais 
violações, ou reais infrações às leis e regulamentações, e normas internas, 
que porventura vierem a ser de seu conhecimento. 

 
2.2 Gestores 
 

Os Gestores de cada área são responsáveis por assegurar que sistemas 
adequados de controle estão efetivos e em regular funcionamento..  
Individualmente, cada Gestor é responsável pela supervisão cotidiana de 
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sua equipe de trabalho, e pela manutenção dos padrões éticos na DOMO 
Invest.  Os Gestores de Área tem a responsabilidade de assegurar que a 
informação e treinamento adequados são passados aos colaboradores, na 
medida necessária ao fiel cumprimento de suas funções. 

 
2.3  Funções de Controle 

As funções específicas de controle, como a de Compliance, e de Riscos, 
estão delegadas a profissionais da DOMO Invest capacitados e habilitados 
para o exercício dessas funções, que são responsáveis por assistir a 
Diretoria Executiva no estabelecimento de um ambiente eficiente e efetivo 
ao desenvolvimento de negócios.  Essas funções de controle não substituem 
a gestão da Diretoria Executiva, do Diretor de Compliance, e a supervisão 
individual de cada Gestor em relação a seus Colaboradores diretos. 
 

2.4  Treinamento Formal 
 

A área de Compliance da DOMO, em parceria com seus assessores legais e 
de Compliance, oferece cursos presenciais e/ou online para os 
Colaboradores que exerçam funções onde tal conhecimento é chave para o 
exercício da função.    
 
Semestralmente, a área de Compliance deve checar a adequação de cada 
colaborador, e solicitar que o mesmo comprove estar em dia com o 
conhecimento das normas vigentes.  Caso a caso, a DOMO recomendará a 
seus Colaboradores treinamento formal e especializado, para que estejam 
sempre adequados às funções exercidas no seu dia-a-dia. 

 
 
3.0  Autoridade 
 
3.1  Autoridade Corporativa 

Os Sócios-Gestores e Diretores Executivos da DOMO Invest devem 
assegurar a estrutura apropriada para a manutenção da  autorização para o 
exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários 
concedida pela CVM, nos termos da Instr. CVM 558, e outras 
licenças/autorizações eventualmente necessárias para o exercício das 
atividades da DOMO Invest.  Ainda, devem assegurar que qualquer nova 
área de negócio e/ou produto desenvolvido para a expansão das atividades 
da DOMO Invest obtenha(m) as devidas licenças/autorizações, 
procedimentos e controles, se necessárias, previamente ao início de suas 
atividades. 
 

3.2  Autoridade de cada Colaborador 
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Você, Colaborador, deve ter conhecimento da representatividade do seu 
cargo/função na DOMO Invest e nos fundos por ela administrados, assim 
como deve conhecer o ambiente regulatório e atender a todas as regras e 
regulamentações vigentes, e estar ciente  dos limites de responsabilidade e 
autoridade, para o desempenho de sua função, representando a DOMO 
Invest e/ou os fundos por ela administrados.  Você deve também ter 
conhecimento da hierarquia da DOMO Invest, especialmente quem se 
reporta a você, e a quem reportar. 

 
3.3 Registro Individual  
 

Você, Colaborador, deve assegurar que está qualificado, e comprovar a 
autorização concedida pelos Agentes/Órgãos Reguladores, se for o caso, 
para exercer suas funções na DOMO Invest.   
 
Caso suas funções venham a ser necessárias em jurisdições diversas, você 
é responsável pela consulta prévia à seus superiores, e checagem do status 
de suas qualificações para exercer tais funções. Se você não tiver certeza 
sobre seu status perante o Agente Regulador, consulte seu superior e o 
Gerente de Compliance, antes de iniciar qualquer atividade de negócios, 
relacionado ou não à administração de carteira de valores mobiliários. 

 
3.4      Vistos e Permissões para Trabalhar 
 

Quando apropriado, você, Colaborador, deve assegurar que possui todas as 
aprovações necessárias para executar seu trabalho e suas funções,  
incluindo Vistos de Trabalho, Licenças do Agente Regulador, entre outros. A 
área de Recursos Humanos da DOMO Invest deve, quando solicitada, dar 
toda a orientação para que você, Colaborador, esteja no fiel cumprimento de 
suas obrigações. 

 
 
4.0 Segurança da Informação e Confidencialidade 
 
4.1  Informação Confidencial 
 

Todos os Colaboradores têm a obrigação de respeitar e assegurar a 
confidencialidade das informações relacionadas à atividades da DOMO 
Invest, sejam elas obtidas diretamente ou através de parceiros de negócios 
da DOMO Invest. Toda Informação Confidencial deve ser utilizada somente 
para o propósito específico para o qual a informação foi obtida, no curso 
normal das atividades da DOMO Invest, e não deve ser utilizada de forma 
alguma com o propósito diverso do qual nos foi confiada, como por exemplo 
para beneficiar qualquer Colaborador ou a DOMO Invest .  
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4.2 Informação sobre Clientes 
 

Uma das principais e relevantes responsabilidades da DOMO Invest é 
manter a credibilidade depositada em nós pelos nossos Clientes.  Assim, 
todo Colaborador é responsável por assegurar que as informações 
confidenciais de nossos Clientes não sejam de qualquer forma divulgadas 
ou reveladas à terceiros não autorizados, utilizando do mesmo zelo e 
cuidado que dispensamos às Informações Confidenciais da DOMO Invest.  
 
A identificação e o cadastro dos Clientes e registro das transações devem 
observar o disposto na IN CVM Nº 301/99, com suas alterações e 
esclarecimentos ( incluindo o Oficio Circular Nº 5/2015 ) 

 
4.3  Informações sobre a DOMO Invest e seus Fundos  
 

As informações sobre o exercício da atividade de administração da carteira 
de valores mobiliários, bem como outras atividades desempenhadas pela 
DOMO Invest, o montante por nós gerido, as operações específicas que 
prospectamos, as condições econômico-financeiras da DOMO Invest, seus 
Sócios, e dos Clientes, são estritamente confidenciais, exceto se 
oficialmente divulgadas pelos Sócios e pela Diretoria Executiva.  

 
4.4  Salvaguarda das Informações Confidenciais 
 

Embora o cuidado e salvaguarda das Informações Confidenciais sejam 
calcados na ética, zelo, e bom senso, todos os Colaboradores devem 
observar o quanto segue: 
 
• A DOMO Invest mantém arquivos separados fisicamente, e 

eletronicamente, com acesso restrito às áreas que necessitam do 
acesso à Informação Confidencial, para assegurar a manutenção da 
confidencialidade das informações de nossos Clientes. 

• Internamente, você, Colaborador, só deve passar Informações 
Confidenciais para outro Colaborador caso ele precise desta 
informação para exercer suas funções no curso normal das atividades 
da DOMO Invest(conceito "need to know basis”). 

• Sempre evite a discussão de questões confidenciais em lugares 
públicos, como elevadores, corredores, lobby de hotéis, restaurantes, 
transporte público, entre outros.  

• Documentos confidenciais devem ser mantidos em local seguro, e 
minutas ou cópias devem ser sempre descartadas ou destruídas.  
Quando apropriado, nomes codificados devem ser utilizados para 
prevenir a identificação de Clientes envolvidos em transações 
confidenciais com a DOMO Invest.   
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• A circulação de documentos sigilosos, ou confidenciais, por cópia ou 
por meio eletrônico, deve ser limitada às pessoas diretamente 
envolvidas que necessitam ter conhecimento de tais documentos.   As 
listas de email devem ser checadas NOME A NOME antes do envio de 
qualquer Informação Confidencial com cópia para diversos 
Colaboradores ou parceiros. 

• Preferencialmente, as Informações Confidenciais só devem ser 
enviadas através de email da DOMO Invest.  Envios de email com 
Informações Confidenciais para terceiros autorizados devem ser 
evitados, ou deve ser utilizada alguma forma de codificação/ 
criptografia (“encrypting”). 

• Acesso às áreas de negócio da DOMO Invest são restritas aos 
Colaboradores; visitas devem ser conduzidas sempre por um 
Colaborador, e centralizadas nas salas de reunião localizadas na sede 
da DOMO Invest. 

• Consultores e contratados para trabalhar pontualmente em transações 
com a DOMO Invest devem assinar acordos de confidencialidade para 
ter acesso às Informações Confidenciais. 

• Documentos marcados “SOMENTE USO INTERNO”, ou redação 
similar, incluindo comunicações corporativas para os Colaboradores, 
não devem ser transmitidos externamente, fora do ambiente da DOMO 
Invest. 

• Se você, Colaborador, vier a deixar a DOMO Invest, não deve levar 
com você nenhuma informação, banco de dados, documentos internos 
ou de Clientes relacionados ao exercício da atividade de administração 
da carteira de valores mobiliários, bem como outras atividades 
desempenhadas pela DOMO Invest, ou aos fundos de investimento por 
ela administrados, ou  aos Clientes e Sócios da DOMO Invest.   

• Toda informação, estudo, ou análise desenvolvidos pelos 
Colaboradores da DOMO Invest são de propriedade da DOMO Invest. 

 
Infração às regras de confidencialidade será tratada como falha grave, e 
podendo resultar em ações disciplinares, e demissão/ desligamento, sem 
prejuízo de indenização por perdas e danos.  Perguntas, dúvidas, questões 
relacionadas com o uso correto e manuseio de Informações Confidenciais 
devem ser discutidas com o seu superior, ou com o Gerente de Compliance. 

 
 
5.0 Segregação de Informação e Informação Privilegiada 

 
5.1 Informação Privilegiada e Prevenção a Insider Trading  

Informação Privilegiada é qualquer informação sigilosa sobre as atividades 
no mercado de capitais, ou informações não-públicas sobre as condições 
econômico-financeiras de empresas privadas com títulos negociados em 
mercados de capitais, ou de entidades públicas, ou governamentais, 
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emissoras de títulos mobiliários, informação essa que, se fosse divulgada ao 
mercado, provavelmente, causaria efeito relevante no preço dos títulos 
mobiliários em questão. 
 
Informação é considerada pública quando disseminada publicamente por 
qualquer meio legal de divulgação, ou se está disponível para acesso 
público em geral. 
 
Nenhuma informação privilegiada pode ser utilizada para o benefício da 
DOMO Invest, ou de seus Sócios, Colaboradores, ou Clientes, sendo 
terminantemente proibida a negociação de títulos mobiliários com base em 
informações privilegiadas, sejam elas de qualquer fonte.   
 
É terminantemente proibida a negociação de títulos de empresas das quais 
a DOMO Invest obteve Informações Privilegiadas com o único propósito de 
cumprir suas obrigações regulatórias.. 
 

5.2  Segregação de Informação (“Chinese Walls”) 
 

São barreiras à passagem de Informação Confidencial. Para tanto, foram 
criadas políticas internas aplicáveis a todos os Colaboradores que tenham 
acesso à Informação Confidencial, a fim de evitar a divulgação para terceiros 
não autorizados .Consoante o disposto no artigo 15 da IN CVM 306/99, a 
política interna da DOMO Invest define que: 
 
• Caso uma área da DOMO Invest tenha acesso contínuo à diversas 

Informações Confidenciais (como por exemplo, a área de Crédito ao 
receber informações do BACEN, ou do IR de sócios de empresas, cujo 
uso esteja limitado contratualmente à análise e aprovação do crédito e da 
transação ), tal área será considerada uma “insider” nestas matérias, 
devendo manter todas as Informações Confidenciais fisicamente 
separadas de outras informações disponíveis sobre o ativo, a empresa 
emissora e/ou seus sócios.    

• Caso a DOMO Invest receba Informações Privilegiadas sobre empresas 
que detém títulos negociados em Bolsa de Valores, a área que receber 
tal informação deve tratá-la como Confidencial e Privilegiada, obrigando-
se a não divulgá-la ou repassá-la em hipótese alguma, e não utilizá-la 
para obter benefícios para si, ou para terceiros, até a Informação 
Confidencial se tornar pública. 

• Colaboradores de áreas que venham a ser consideradas “insider”, 
conforme definido acima, não devem compartilhar Informações 
Privilegiadas com quaisquer outras áreas da DOMO Invest sem a 
aprovação prévia do Gerente de Compliance, ou da Diretoria Executiva. 

 
5.3  Proibição de Negociação com base em Informação Privilegiada 
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Todos os Colaboradores, Diretores, Sócios ou associados, são 
terminantemente proibidos de negociar em benefício próprio, da DOMO 
Invest, ou de terceiros com base em Informação Privilegiada.  Tal ato é 
criminoso, proibido pela regulamentação vigente no país, e inaceitável 
segundo este Código de Etica e Compliance.  Ademais, nenhuma 
Informação Privilegiada pode ser transmitida, direta ou indiretamente através 
de recomendação positiva de compra ou venda de títulos mobiliários, para 
Clientes ou terceiros.  

 
As proibições acima são válidas mesmo que a Informação Privilegiada tenha 
sido obtida de forma diversa, e não envolvendo a DOMO Invest, e mesmo 
que tal informação tenha sido divulgada por pessoa não envolvida ou 
associada com a empresa detentora da Informação Privilegiada .   
 
O reconhecimento de uma Informação Privilegiada pode ser difícil.  Assim, 
em caso de dúvida, você deve questionar imediatamente a área de 
Compliance.   

 
5.4  Divulgação de Informação Privilegiada entre as Áreas da DOMO Invest 
 

Os Colaboradores podem ser convocados a ter conhecimento de Informação 
Confidencial ou Informação Privilegiada.  Nesse caso, o Gerente de 
Compliance deve controlar o  acesso do Colaborador à Informação 
Confidencial ou Privilegiada, atuando como intermediário no processo de 
divulgação autorizada, e ainda deve assegurar  que o Colaborador está 
plenamente ciente das suas obrigações de confidencialidade.  É importante 
que o Colaborador esteja ciente de que suas atividades diárias poderão 
sofrer restrições, em decorrência do acesso à Informação Confidencial ou 
Privilegiada, com o objetivo de coibir o risco da prática de “insider dealing”. 

 
 
6.0 Ativos de Negociação Restrita ou Proibida 
 

Sempre que  necessário, por política interna, e em observância à lei ou à 
regulamentação aplicável ao exercício da administração da carteira de 
valores mobiliários, a DOMO Invest divulgará a denominação social e o 
CNPJ/MF das empresas nas quais seus Colaboradores estarão proibidos de 
negociar, oferecer a Clientes, ou a quaisquer terceiros (“Listas Restritas”).  
Questionamentos sobre as Listas Restritas deverão ser feitos diretamente à 
área de Compliance.  Sem prejuízo de outras Listas Restritas que venham a 
ser criadas, , as Listas Restritas estão descritas abaixo. 

 
6.1 Lista de Alerta Interno – “Watch List” 
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A Lista de Alerta Interno é estritamente confidencial, e deve conter a 
denominação social das empresas que podem vir a se tornar investidas da 
DOMO Invest, ou podem efetivar operações relevantes em sua estrutura de 
capital  com impacto na negociação de títulos mobiliários de outras 
empresas.  Esta lista é distribuída SOMENTE para a área que 
necessariamente tem conhecimento de Informação Privilegiada, e para a 
área de Compliance, com objetivo de (i) proibir qualquer negociação dos 
Colaboradores dessas áreas com títulos mobiliários das empresas listadas, 
e (ii) monitorar a efetividade das políticas internas de “Chinese Walls”. 
 

6.2 Lista de Empresas Restritas 
 
Essa Lista deve incluir as empresas efetivamente investidas pela DOMO 
Invest, ou por seus Clientes, ou empresas já formalmente aprovadas e em 
processo de estruturação de transações para investimento pela DOMO 
Invest ou seus Clientes. 
 
Uma vez incluída na Lista de Empresas Restritas, os Colaboradores não 
devem transacionar, recomendar, direta ou indiretamente, dar conselhos ou 
análises sobre a empresa ou qualquer titulo mobiliário por ela emitida, ou 
derivativo atrelado aos títulos da empresa, sem a prévia autorização por 
escrito da Diretoria Executiva e da área de Compliance. 
 
A Lista de Empresas Restritas é disponível internamente para todos os 
Colaboradores, e é de responsabilidade dos Colaboradores estarem cientes 
dessa lista se, e quando, quiserem realizar qualquer transação com títulos 
mobiliários. 
 

 
7.0  Conflitos de Interesse 
 
7.1  Princípios Gerais 
 

A DOMO Invest evita estar em conflito de interesses com seus Clientes.  De 
acordo com a política interna, não realizamos ou prospectamos negócios 
cujos interesses de nossos Clientes confrontam com os nossos princípios, e 
interesses.  Na eventualidade de surgirem conflitos de interesse previamente 
à formalização da operação de investimento ou negociação de título 
mobiliário, a preferência da DOMO Invest é de declinar a realização da 
operação.  Caso ocorram conflitos de interesse após a assinatura de 
contrato, ou a formalização da operação, a DOMO Invest e seus 
Colaboradores  envidarão seus melhores esforços para dar tratamento justo 
e adequado  às partes envolvidas.   Os Colaboradores da DOMO Invest 
devem estar cientes dos princípios gerais do exercício da administração de 
valores mobiliários e das demais atividades desempenhadas pela DOMO 
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Invest, e do perfil do Cliente, e devem evitar acordar ou formalizar qualquer 
serviço, contrato, assessoria, recomendação ou aquisição de títulos 
mobiliários que tenham o potencial de causar conflitos de interesse entre a 
DOMO Invest, seus Colaboradores, seus Clientes e  demais partes 
envolvidas. 
 

7.2 Responsabilidade dos Colaboradores 
 

Todos os nossos Colaboradores têm o dever de reconhecer, evitar, e 
administrar conflitos de interesse que eventualmente ocorram nas  
operações da DOMO Invest.  Devemos saber exatamente para quem 
estamos atuando em cada área de negócios da DOMO Invest, e quais 
interesses temos a obrigação fiduciária de defender.  E, consequentemente, 
devemos dar  total transparência para as contrapartes, deixando claro 
nossos interesses, e verificando se há qualquer percepção de desconforto 
de nossos Clientes, parceiros, prestadores de serviço, em relação à 
condução da administração de valores mobiliários e das demais atividades 
desempenhadas pela DOMO Invest. 
 
Esperamos que todos os Colaboradores envidem seus melhores esforços 
para identificar, e lidar com os conflitos que possam surgir entre as áreas da 
DOMO Invest, entre a DOMO Invest e seus Clientes, ou entre dois ou mais 
Clientes da DOMO Invest.  Os Colaboradores da DOMO Invest não devem 
assumir posições, ou defender posições em que seus interesses pessoais 
influenciem suas ações ou influenciem o julgamento de terceiros, na 
tentativa de obter resultado benéfico/vantajoso para si próprio , 
independente do resultado para a DOMO Invest, seus Clientes e  demais 
partes envolvidas. 
 
Quando o Colaborador da DOMO Invest estiver performando suas 
obrigações com os Clientes, qualquer recomendação/ assessoria efetuada 
para os Clientes deve ser balizada somente pelo interesse do Cliente da 
DOMO Invest.  Qualquer viés pessoal do Colaborador, por interesses 
pessoais, ou da DOMO Invest, que possam conflitar com os interesses do 
Cliente devem ser desconsiderados quando o Colaborador atuar como 
representante do Cliente. 
 
Se você, Colaborador, tem conhecimento de qualquer situação em que há 
potencial de surgimento de conflito de interesses, ou onde você acredita ser 
impossível ou muito difícil defender os interesses da DOMO Invest, e 
concomitantemente do Cliente, você deve consultar a área de Compliance. 

 
7.3 Operações lideradas pela DOMO 

 



DOMO Invest – Código de Ética e Compliance  
 

Operações com liberação de recursos para conta pessoal dos 
Colaboradores são terminantemente proibidas.   

 
7.4 Negociando em antecipação com CLIENTES (“front running”) 
 

Os Colaboradores da DOMO Invest não devem negociar títulos sujeitos à 
recomendação pela DOMO Invest, anteriormente a uma nova emissão, ou a 
divulgação de relatório pela DOMO Invest, ou a qualquer evento relevante 
cujo conhecimento tenha sido dado à DOMO Invest em caráter de 
confidencialidade.  

 
8.0  Estímulos/ Incentivos/ “Soft” dollar 
 
8.1 Políticas Gerais – Entretenimentos e Presentes/Brindes 
 

Você, Colaborador, não deve aceitar, solicitar, ou oferecer qualquer forma 
de incentivo, como por exemplo, presentes, benefícios ou favores que 
possam vir a afetar a performance de suas obrigações no cumprimento de 
suas funções na DOMO Invest.   
 
Aceitar ou dar presentes, aceitar ou oferecer benefícios e favores, além do 
limite permitido formalmente pela Empresa , ou fechar negócios com termos 
mais favoráveis do que aqueles normalmente oferecidos, é terminantemente 
proibido.  Qualquer infração a este princípio, detalhado abaixo, é 
considerado uma falta grave. 
 

8.2 Princípios Gerais 
 

Os princípios a seguir devem ser sempre observados, sem exceção: 
 
• Aceitar ou oferecer “dinheiro”, ou equivalente, é terminantemente 

proibido; 
• Presentes não devem ser oferecidos ou aceitos em hipótese alguma fora 

do ambiente de trabalho ( ex: na residência do Colaborador ); se 
qualquer presente é enviado para a sua residência, este deve ser 
entregue ao Gerente de Compliance e/ ou ao seu superior e o Gerente 
de Compliance deve ser informado imediatamente; 

• Entretenimentos (almoço, jantar, entradas para eventos) não devem ser 
oferecidos ou aceitos sem a presença física de um representante legal 
da DOMO Invest;.  

• Todo e qualquer presente recebido, ou oferecido, acima de R$100,00 
(cem reais) deve ser reportado à área de Compliance. 

• Todo e qualquer presente, ou favor, ou entretenimento recebido com 
valor acima de R$500,00 (quinhentos reais) deve ser entregue, pelo 
Colaborador que recebeu ( o presente ), para devolução, doação, ou, 
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caso o Diretor de Compliance aprove, para sorteio entre todos os 
Colaboradores, ou um grupo de Colaboradores de determinada área, a 
critério da Diretoria Executiva da DOMO Invest. 
 

 
9.0  Investimentos Pessoais e Participação em Sociedades ou em 

Conselhos de Administração ou órgãos correlatos 
 
9.1 Filosofia de Investimentos 

 
Todos os Colaboradores da DOMO Invest devem dedicar seu tempo ao 
cumprimento de suas responsabilidades com os Clientes e com a DOMO 
Invest.  Consequentemente, todas as políticas pessoais de investimento 
devem ser executadas dentro de uma filosofia de investimentos, e nunca de 
especulação. 

 
9.2 Aprovação Prévia 
 

Qualquer movimentação anormal de investimentos envolvendo títulos 
mobiliários negociados pela DOMO Invest, ou títulos mobiliários 
relacionados à empresas em que  a DOMO Invest tem exposição de capital, 
por parte de qualquer Colaborador, deve ser aprovada previamente, por 
escrito, pela área de Compliance. A aprovação de investimento terá validade 
máxima de 07 (sete) dias úteis. 
 

9.3  Riscos Não Aceitáveis 
 
Todas as apostas financeiras que possam gerar perdas ilimitadas são 
terminantemente proibidas, tanto para recomendação para Clientes, quanto 
para a Empresa e para seus Colaboradores. 

 
9.4  Políticas e Regras  

 
Todas as regras previstas no presente Codigo de Etica e Compliance estão 
de acordo com a legislação e regulamentação em vigor, aplicáveis à 
administração de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro. 

 
Qualquer dúvida sobre investimentos pessoais, não hesite em questionar a 
área de Compliance. 

 
9.5 Regras Gerais e Comprovantes de Transação 

 
A DOMO Invest demanda que seus Colaboradores sigam as Regras Gerais 
abaixo, e pode solicitar comprovante de toda e qualquer transação em títulos 
mobiliários efetuada por seus Colaboradores, que deve ser prontamente 
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entregue, caso haja qualquer necessidade de assegurar à Diretoria 
Executiva, ou aos Agentes Reguladores, a inexistência de operações 
irregulares por parte dos Colaboradores da DOMO Invest. 

 
9.5.1 Período Mínimo de Investimento 
 
Todos os investimentos pessoais em títulos mobiliários devem ter prazo 
mínimo de 10 (dez) dias úteis.  Não é permitida a prática de “Day Trade” por 
Colaboradores da DOMO Invest. 

 
9.5.2 Insider Dealing/ Uso Indevido de Informações 
 
 
É proibida a aquisição de qualquer título, direta ou indiretamente, por parte 
de qualquer Colaborador da DOMO Invest, com base em Informação 
Privilegiada, obtida diretamente ou mediante o uso indevido de Informação 
Privilegiada de qualquer outro Colaborador que porventura seja um “insider”.  
Qualquer uso direto ou indireto de tais informações, para benefício próprio 
ou de terceiros, é crime, e é proibido pela política interna da DOMO Invest. 
 
As regras aplicáveis à caracterização da prática do insider trading, bem 
como sobre as sanções aplicáveis estão consubstanciadas nos artigos 4º a 
12 e 27 ”d” da Lei nº 6.385/76, com as alterações da Lei nº 10.303/01, e na 
IN CVM Nº 358/02, com as alterações introduzidas pela IN CVM Nº 369/02. 
 

 
9.5.3 Títulos negociados pela DOMO Invest 
 
Os Colaboradores da DOMO Invest estão proibidos de participar como 
investidores de qualquer transação em que a DOMO INVEST atuar, como 
investidor, ou como assessor ou estruturador, sem a prévia aprovação, por 
escrito, da Diretoria Executiva. 
 
9.5.4 Participação em Sociedades/ Conselho de Administração   
 
Todos os Colaboradores devem solicitar a permissão, por escrito, da 
Diretoria da DOMO Invest, antes de aceitar qualquer cargo externo como 
membro do Conselho de Administração, ou como Sócio significativo de 
sociedades, abertas ou fechadas.Essa regra visa assegurar que não haverá 
interferência ou incentivo adverso no decorrer das responsabilidades de 
cada Colaborador da DOMO Invest. 

 
Todos devem também divulgar formalmente, quando de sua admissão aos 
quadros da DOMO Invest, se já participam de Conselhos de Adminsitração, 
ou detém cargos de responsabilidade em qualquer sociedade ou entidade, 
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para que a área de Compliance da DOMO Invest julgue se tal exercício pode 
conflitar com as responsabilidades daquele Colaborador na DOMO Invest. 

 
 

9.5.4 Outras Limitações 
 
Para assegurar o entendimento  destas limitações, explicitamos algumas 
situações em que é terminantemente proibido o investimento por 
Colaboradores da DOMO Invest: 
 
• Proibida a aquisição, de título mobiliário de empresa em que a DOMO 

Invest tem exposição de capital, ou está em processo de aprovação para 
iniciar exposição de capital.  

• Proibida a negociação de títulos mobiliários de empresas em que a 
DOMO Invest obteve Informação Privilegiada e está trabalhando com 
Informação Confidencial.  

• Proibida a negociação de títulos mobiliários de empresa que está sendo 
objeto de análise/prospecção pela DOMO Invest;  

• Proibida a negociação em qualquer produto derivativo de balcão, emitido 
por terceiros, sem autorização prévia da área de Compliance e da 
Diretoria Executiva da DOMO Invest. 

 
10. Lavagem de Dinheiro e Fraude 
 
10.1 Lavagem de Dinheiro 

 
Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual agentes criminosos tentam 
disfarçar a verdadeira origem do capital proveniente de suas atividades 
ilícitas, passando tal capital por instituições financeiras, ou empresas da 
economia real, com o intuito de legitimar o capital obtido ilegalmente.  Se 
estes criminosos obtém sucesso, conseguem manter a propriedade do 
capital e prover um “disfarce”, legitimando sua origem. 
 
O crime de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores está previsto 
na Lei 9.613/98 em complementação à Lei 7.492/86, que define os crimes 
contra o sistema financeiro nacional.  
 
A IN CVM 301/99, com as alterações introduzidas pela IN CVM 463/08, 
regulam a Lei 9.613/98.    
 

 
10.2 Políticas Contra a Lavagem de Dinheiro 

 
A DOMO Invest tem por política checar a origem do capital proveniente de 
seus Clientes, de acordo com as normas e regulamentações vigentes.  A 
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DOMO INVEST adota políticas de prevenção para evitar que sua estrutura 
seja utilizada para “lavar dinheiro” ou “ ocultar bens” e prover origens 
legítimas ao capital ilícito, proveniente de qualquer atividade ilegal (incluindo 
mas não limitado a roubo, terrorismo, fraude, drogas, exploração infantil, 
crimes contra o sistema financeiro).  Todos os Colaboradores devem estar 
alertas para a possibilidade da DOMO Invest ser envolvida, contra sua 
vontade, em atividades de terceiros com o intuito de esconder, ou disfarçar a 
origem e/ou propriedade do capital ou outro ativo, derivado de ações 
criminosas. 

 
A DOMO Invest protege sua integridade, e dos seus Clientes, e dá extrema 
importância a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro.   Os 
Colaboradores são treinados para observar comportamentos suspeitos e 
evitar a abertura de contas para Clientes que não demonstrem/comprovem 
formalmente a origem de seu capital.    

 
10.3 Gerente de Compliance – Reportando  

 
Os Colaboradores devem reportar imediatamente qualquer transação, ou 
proposta de transação, suspeita à área de Compliance. 
 
O Gerente de Compliance, em conjunto com a Diretoria Executiva, analisará  
a transação, ou proposta de transação suspeita e, se presentes sérios 
indícios do crime de lavagem de dinheiro, comunicará à CVM, para que 
sejam tomadas as medidas cabíveis, nos temos da IN CVM 301/99. 
 
Importante ressaltar que comunicações de boa-fé não acarretarão 
responsabilidades civil ou administrativa. 
 

10.4 Padrões mínimos exigidos pela DOMO Invest 
 
Todos os Colaboradores devem se familiarizar com os padrões mínimos 
requeridos pela DOMO Invest: 
 
• Estar sempre atento para a possibilidade da estrutura da DOMO Invest 

ser utilizada para uso ilegal e lavagem de dinheiro. 
• Estar ciente de que a ajuda, assistência, assessoria a qualquer pessoa 

na tentativa de burlar regras da DOMO Invest é terminantemente 
proibida. 

• Se você, inadvertidamente, iniciou um processo de ajuda, e começa 
posteriormente a suspeitar de algo ilegal, você deve reportar 
imediatamente à área de Compliance. 

• Você não deve alertar o “suspeito”, ou o Cliente, sobre sua suspeição, 
sem antes reportar à área de Compliance, que orientará os próximos 



DOMO Invest – Código de Ética e Compliance  
 

passos, sempre em consonância com as políticas internas da DOMO 
Invest, e com a legislação vigente. 

• A identificação do Cliente ou potencial Cliente deve ser checada, 
verificada, e todas as informações relativas ao Cliente devem ser 
mantidas em arquivo da DOMO Invest.A DOMO Invest deve manter em 
arquivos organizados todas as transações com Clientes dos últimos 5 
(cinco) anos da conclusão da última transação ou do encerramento da 
conta, incluindo recebimento de capital, aplicações em fundos, 
amortizações de fundos, resgates, pagamentos por serviços prestados, 
movimentação de contas, e todas as atividades relevantes do Cliente 
com a participação da DOMO Invest. 

 
10.5  Circunstâncias Suspeitas 
 

Nos termos do artigo 6º, da IN CVM Nº 301/99, com alterações introduzidas 
pela IN CVM Nº 463/08, deve ser dispensada especial atenção às seguintes 
operação envolvendo títulos mobiliários: 
 
I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a 
ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou 
financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as 
informações cadastrais respectivas; 
 
II - operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das 
mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere 
a algum dos envolvidos; 
 
IV - operações cujos desdobramentos contemplem características que 
possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos 
e/ou beneficiários respectivos; 

 
V - operações cujas características e/ou desdobramentos evidenciem 
atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros;  

 
VI - operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente 
injustificada relativamente às modalidades operacionais usualmente 
utilizadas pelo(s) envolvido(s); 

 
VII – operações realizadas com Afinalidade de gerar perda ou ganho para as 
quais falte, objetivamente, fundamento econômico; 

 
VIII – operações com a participação de pessoas naturais residentes ou 
entidades constituídas em países e territórios não cooperantes, nos termos 
das cartas circulares editadas pelo Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras – COAF; 
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IX – operações liquidadas em espécie, se e quando permitido; 
 

X – transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de 
valores mobiliários; 

 
XI – operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis 
com a qualificação técnica do cliente ou de seu representante; 

 
XII – depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a liquidação 
de operações de Cliente, ou para prestação de garantia em operações nos 
mercados de liquidação futura; e 

 
XIII – pagamentos a terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação 
de operações ou resgates de valores depositados em garantia, registrados 
em nome do Cliente. 

 
Em consonância ao acima disposto, devem ser dispensadas especial 
atenção às operações em que participem as seguintes categorias de 
Clientes: 
 
I – investidores não-residentes, especialmente quando constituídos sob a 
forma de trusts e sociedades com títulos ao portador;  
 
II – investidores com grandes fortunas geridas por áreas de instituições 
financeiras voltadas para clientes com este perfil (“private banking”); e  
 
III – pessoas politicamente expostas, que são aquelas que desempenham 
ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou 
funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e 
dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e 
outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme disposto no artigo 
3º - B da IN CVM Nº 301/99, com alterações introduzidas pela IN CVM Nº 
463/08.  

 
As transações devem ser analisadas em conjunto com outras transações 
conexas e que possam fazer parte de um mesmo grupo de operações ou 
guardar qualquer tipo de relação entre si. 

 
Ademais, dada a impossibilidade de definir uma lista exaustiva de 
circunstâncias suspeitas, seguem alguns exemplos de situações que podem 
levantar suspeita de atividades ilícitas: 
 

• O Cliente evita o fornecimento de informações sobre sua 
identificação, ou seu negocio, ou evita encontros pessoais; 
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• As atividades do Cliente parecem inconsistentes com a sua atividade 
principal reportada (por exemplo, o Cliente faz transações sem 
propósito comercial aparente, ou é pouco sensível a preços, custos, 
riscos); 

• Depósitos ou retiradas frequentes sem razão aparente;  
• Contas bancárias utilizadas para recebimentos diversos de terceiros, 

ou para transações de “ida e volta”, ou com movimentos elevados e 
inconsistentes com o uso normal da conta bancária; 

• Transações em moeda (dinheiro) inconsistentes com a prática de 
Mercado; 

• Mudanças repentinas nas instruções de pagamento; 
• Propostas de negócio que sejam consideradas “muito boas para ser 

verdade”; 
• Propostas financeiras proveniente de bancos comerciais, ou de 

investimento, inconsistente com as práticas de mercado, ou sem 
comprovação de documentação. 

 
Se você suspeitar que qualquer Cliente e/ou terceiro que esteja engajado 
em práticas de lavagem de dinheiro, você deve reportar imediatamente à 
área  de Compliance, que reportará para a Diretoria da DOMO Invest de 
acordo com as normas e regulamentações da DOMO Invest, e legislação 
vigente. 
 

10.6 Fraude 
 

Muitas das circunstâncias acima listadas, no item  10.5, podem indicar que 
determinada(s) pessoa(s) esta(ão) tentando fraudar a DOMO Invest.  Se 
você suspeitar de qualquer fraude, seja em atividades de investimento, ou 
de captação, da DOMO Invest, você deve reportar imediatamente à área de 
Compliance, que deverá reportar à Diretoria Executiva e aos Agentes 
Reguladores, de acordo com as normas, leis, e regulamentações vigentes.   
 
Em qualquer suspeita de fraude: 
 

• Seja cauteloso e não se comprometa, verbalmente ou por escrito, 
com qualquer tipo de transação; sempre que estiver em dúvida, adie 
qualquer decisão e CONSULTE o Gerente de Compliance, e a 
Diretoria Executiva. 

• Não entregue seu cartão de visita à suspeitos. 
• Não faça nenhum tipo de comunicação por escrito, nem mesmo para 

negar ou declinar uma transação. 
• Retenha todo e qualquer documento porventura seja entregue para 

você. 
• Registre e reporte qualquer telefonema, ou encontro suspeito. 
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11.0 Reclamações, Críticas e Procedimentos Legais 
 
11.1  Reclamações 

 
A DOMO Invest deve assegurar à seus Clientes o direito de fazer 
reclamações e críticas, que serão devidamente analisadas, reportadas à 
Diretoria Executiva e respondidas de forma apropriada, visando sempre 
melhorar o atendimento ao Cliente e aperfeiçoar os serviços prestados pela 
DOMO Invest. 
 
Todas as reclamações por escrito devem ser formalmente analisadas, no 
escopo da regulamentação vigente, e verificada a ocorrência de falhas  da 
DOMO Invest no atendimento ao Cliente, desrespeitando as regras vigentes. 
 
Qualquer reclamação que coloque em risco a integridade ou reputação da 
DOMO Invest deve ser reportada imediatamente para a Diretoria Executiva, 
e para o Gerente de Compliance. 
 
Geralmente, as situações de reclamação leve, ou crítica leve, que não são 
materialmente relevantes, e desde que possam ser resolvidas facilmente, 
devem ser reportadas semanalmente, para que seja mantido  controle 
estatístico sobre a quantidade destas reclamações, e nível de satisfação do 
Cliente com as respostas da DOMO Invest.  
 
As reclamações materialmente relevantes, seja por seu potencial risco 
financeiro, ou potencial mácula na reputação da DOMO Invest, devem ser 
imediatamente reportadasao Gerente de Compliance e à Diretoria Executiva.  
Nenhum Colaborador deve lidar sozinho, sem orientação superior, na busca 
de solução de reclamação sobre o serviço prestado. 

 
11.2 Contato com Órgãos Reguladores 

 
Qualquer contato não rotineiro com a Comissão de Valores Mobiliários, 
outros órgãos reguladores, ou entidades de auto-regulamentarão, ou 
qualquer contato institucional da DOMO Invest, que porventura indicar 
crítica, reclamação, ou informação prejudicial à imagem da DOMO Invest, e 
que podem ferir sua reputação, deve ser imediatamente reportada à 
Diretoria Executiva e ao Gerente de Compliance. 
 

11.3 Procedimentos Legais 
 
Qualquer procedimento legal contra a DOMO Invest, verbal ou escrito, deve 
ser levado imediatamente ao conhecimento da área de Compliance e da 
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Diretoria Executiva.  Nenhuma resposta deve ser dada sem o consentimento 
prévio da Diretoria Executiva e do Gerente de Compliance da DOMO Invest.  
Se você receber qualquer documento, citação, comunicação legal para a 
DOMO Invest, deve comunicar imediatamente a área de Compliance e a 
Diretoria Executiva da DOMO Invest.  Tais documentos são geralmente de 
ordem URGENTE e devem ser tratados como tal. 

 
 
12.0 Desvio de conduta 

 
Qualquer desvio de conduta em relação às Políticas estabelecidas neste 
Codigo de Etica e Compliance será julgado de forma séria pela DOMO 
Invest, e pode resultar em ações disciplinares, incluindo demissão sumária 
do Colaborador, sem prejuízo de indenização por perdas e danos.  

 


