
 
Política de Prevenção e Combate ao Insider Trading  
 
 
1.0 Informação Privilegiada e a Proibição de seu Uso 
 

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, 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. 
 
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. 
 
 

1.1  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. 

 
1.2  Proibição de Negociação com base em Informação Privilegiada 
 

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.   

 
1.3  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”. 

 
 
1.4 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. 

 
1.5 Lista de Alerta Interno – “Watch List” 
 

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”. 
 

1.6 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. 

 



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

Os Colaboradores da DOMO Invest são terminantemente proibidos e 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.  

 
 
1.8 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. 
 

1.9 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, 
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. 

 


