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1. APRESENTAÇÃO 

A RJI Gestão & Investimentos Ltda., (“RJI Gestora”), coopera plenamente com os esforços 

dos órgãos governamentais no sentido de detectar, prevenir e combater as atividades de 

lavagem de dinheiro. 

Todos os colaboradores devem empenhar esforços para determinar a verdadeira identidade 

de clientes que solicitarem os produtos e serviços da gestora, de modo a evitar que o 

mercado financeiro seja utilizado inadvertidamente para a prática de atividades relacionadas 

à lavagem de dinheiro. 

Comprometida com padrões éticos, a RJI Gestora fornece aos seus colaboradores o 

programa de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro que contempla regras, 

procedimentos dos controles Internos.  

2. FINALIDADE E OBJETIVO 

Este documento, (“Manual”), tem como propósito assegurar que a gestora possua um 

programa formal de Compliance e de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, bem 

como uma estrutura suficientemente robusta e adequada para a prevenção e o combate à 

lavagem de dinheiro, a fim de garantir o cumprimento deste programa e das leis e 

normativos vigentes, brasileiros e internacionais a este respeito. 

O principal objetivo deste manual é reforçar o compromisso da RJI Gestora em cumprir as 

leis e regulamentos que visam prevenir e combater a lavagem de dinheiro e colaborar na 

implantação das melhores práticas bem como, indicar os controles utilizados pela RJI 

Gestora. 

3. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADE 

A função da elaboração das políticas de controle interno é da diretoria de procedimentos e 

controles internos, que em conjunto com a área de compliance e controle internos é a 

responsável pela divulgação interna e acompanhamento da implantação das normas neles 

constantes. Todas as áreas da RJI Gestora têm funções e responsabilidades relacionadas 

perante o programa de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.  

3.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL   

A estrutura responsável pela identificação, gestão e monitoramento do risco está inserida na 

diretoria de Controles Internos e conta com profissionais capacitados e com experiência 

comprovada: 
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O responsável pela gestão e monitoramento de risco da RJI Gestora conta com suporte de 

um comitê de risco, que se reuni com periodicidade mensal, formado pelos integrantes da 

diretoria de controles de internos e membros do departamento financeiro. Este comitê tem 

suporte da auditoria interna e tem as funções de monitorar as atualizações da legislação e 

procedimentos constantes deste manual.  

3.2. ANBIMA – REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS 

i. Objetivo   

Esta política visa estabelecer parâmetros pelos quais as atividades da RJI Gestora 

relacionados à constituição e operacionalização de produtos - Fundos de Investimento 

devem se orientar visando à observância dos princípios e adesão à ANBIMA.   

ii. São deveres dos Associados: 

a. Prestigiar os objetivos da ANBIMA, bem como as deliberações e recomendações de 

sua Diretoria e da Assembleia Geral;  

b. Efetuar, pontualmente, o pagamento das contribuições que lhe sejam impostas pela 

Diretoria;  

c. Cumprir efetivamente os mandatos recebidos e os encargos atribuídos pela Diretoria 

e/ou Assembleia Geral.  

d. Observar as disposições das normas expedidas pela ANBIMA aplicáveis a suas 

atividades, inclusive Códigos de Auto Regulação e regulamentação complementares, 

conforme eventos abaixo: 
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 Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários  

Estabelece as melhores práticas a serem adotadas pelo mercado (coordenadores 

de ofertas), quando de uma oferta pública de valores mobiliários. Os principais 

documentos a serem analisados são os prospectos da oferta; anúncios legais e 

publicidade; e carta de conforto (auditoria independente).   

 Fundos de Investimento  

Delimita os princípios que a indústria de fundos de investimento 

(administradores e gestores) deve adotar, visando a aumentar a qualidade e a 

disponibilidade de informações e a elevar os padrões fiduciários.  

 Programa de Certificação Continuada  

Determina os princípios e regras que devem ser observados pelas instituições 

participantes e pelos profissionais que atuam no mercado financeiro, no que diz 

respeito a sua conduta no desempenho das atividades. 

 Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais  

Define e regulamenta as atividades relacionadas ao serviço de custódia, 

contabilidade e controladoria de ativos e passivos, determinando que as 

instituições observem um conjunto de exigências mínimas superiores às exigidas 

pela legislação. 

 

4. MANUTANÇÃO DE INFORMAÇÕES E REGISTRO 

Os documentos relativos às operações, incluindo as gravações e documentos cadastrais 

devem ser arquivados pelo período mínimo de 5 (cinco) anos a partir do encerramento da 

conta ou da conclusão da última transação realizada pelo cliente, podendo o prazo ser 

estendido na hipótese de investigação comunicada pela CVM. 

5. MONITORAMENTO 

O Departamento de Compliance efetuará monitoramento da adequação quanto ao nível de 

controle e cumprimento deste Manual. 

Os colaboradores declaram-se cientes de que a RJI Gestora reserva-se o direito de monitorar 

quaisquer atividades por ele desenvolvidas, através de todos os meios disponibilizados, tais 

como, e-mail corporativo, telefone, Mensageria, com o intuito de identificar atividades 

suspeitas ou em desconformidade com este manual e legislações existentes. 

 

6. DISCIPLINA 
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É importante frisar que as regras e procedimento de controles internos devem ser 

observados em conjunto com os demais manuais da RJI Gestora. 

Esses documentos estão disponíveis a todos os colaboradores no diretório interno, a fim de 

que possam ser realizadas consultas a qualquer tempo.  

A violação a este Manual ou a outras Políticas e Procedimentos Internos dará ensejo à ação 

disciplinar, iniciada e conduzida pelo Compliance. Quanto aos graus de penalidades 

aplicáveis, estes serão estabelecidos pela Diretoria da RJI Gestora em função da gravidade 

da ocorrência, da reincidência ou descumprimento. 

7. DIRETORIA 

 

 Avaliar e deliberar sobre os eventuais casos de exceção; e  

 

8. CONSIDERAÇÕES  

Este documento está disponível na rede mundial de computadores em formato pdf. 

(documento protegido). 

 

9. INFORMAÇÕES DE CONTROLE 

 

9.1. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE MANUAL 

 

 Política de exercício de voto em assembleias gerais 

 Política regras para tratamento de soft dólar 

 Política de plano de contingência e continuidade dos negócios 

 Política de controles internos e risco de liquidez 

 Política de práticas de controles internos 

Responsável Área Periodicidade Mês de referência 

Elaboração    

Revisão    

Aprovação    
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1. OBJETIVO 

Esta Política tem por objetivo estabelecer os requisitos e os princípios que nortearão a RJI 

Gestora, no exercício do direito de voto em Assembleias Gerais, na qualidade de 

representante dos fundos de investimento sob sua gestão. A presente Política de Exercício 

de Voto em Assembleias Gerais tem como finalidade estabelecer regras que possibilitem a 

transparência nas tomadas de decisões favoráveis ao Fundo de Investimento, que guardem 

relevância com sua política de investimento, bem como com seus objetivos previstos no 

Regulamento e/ou Prospecto, quando for caso Características Gerais.   

As decisões nunca deverão atentar contra a relação fiduciária mantida com os cotistas do 

Fundo, bem como não deverão prejudicar seus interesses, tendo em vista que o Gestor 

representando o Fundo representa, também, todos os seus cotistas, e por isso buscará votar 

favoravelmente às deliberações que, a seu ver, propiciem a valorização dos ativos que 

integrem a carteira do fundo.    

Esta Política não se aplica aos fundos de investimento que: - Tenham público alvo exclusivo 

ou restrito, desde que aprovada em assembleia à inclusão de redação no regulamento no 

sentido de o fundo adotar política de voto; - Apliquem em ativos financeiros cujos emissores 

estejam sediados fora do Brasil; e - Apliquem em certificados de depósito financeiro de 

valores mobiliários - “Brazilian Depositary Receipts” (BDR).   

Princípios Gerais / Matérias Obrigatórias com tal finalidade, os procedimentos abaixo 

descritos estabelecerão os procedimentos que serão objetos de votação, bem como quais 

serão as regras para que os representantes dos Fundos votem sobre tais matérias.   

O Gestor votará sempre que estiver em pauta alguma das matérias ditas obrigatórias e, 

cumulativamente, o FUNDO possua participação igual ou superior a 5% (cinco por cento) das 

ações com direito a voto.    

São matérias relevantes em que o exercício da política de exercício de voto é obrigatório:  

 No caso de ações, seus direitos e desdobramentos: - Eleição de representantes 

minoritários no Conselho de Administração, se aplicável; 

Aprovação de planos de opções para remuneração de administradores da companhia, se 

incluir opções de compra “dentro do preço” (preço de exercício da opção é inferior ao da 



 

POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS GERAIS 

RESPONSÁVEL: Gestão, Compliance UTILIZADOR: Gestão, Comliance, Backoffice 

VERSÂO:  A - 0101 CÓDIGO: MPPCIEVG-0116 
 

 
 
 

10 

Rua do Ouvidor, 97-7º andar. CEP: 20040-030 

Rio de Janeiro –RJ – Brasil 

 

WWW.RJIGESTORA.COM.BR 

Atendimento: + 55 (21) 3500 4500 

 

Rua da Bélgica, sala 605. CEP: 20040-030 

Salvador –BA – Brasil 

 

ação subjacente, considerando a data da convocação da Assembleia); - Aquisição, fusão, 

incorporação, cisão, alterações de controle, reorganizações societárias, alterações ou 

conversões de ações e demais mudanças de Estatuto Social, que possam, no entendimento 

do GESTOR, gerar impacto relevante no valor do ativo detido pelo Fundo de Investimento; e  

- Demais matérias que impliquem tratamento diferenciado. 

 No caso de ativos financeiros de renda fixa ou mista: alterações de prazos ou 

condições de prazo de pagamento, garantias, vencimento antecipado, resgate 

antecipado, recompra e/ ou remuneração originalmente acordadas para a operação;  

 

 No caso de cotas de Fundo de Investimento: - Alterações na Política de Investimento 

que altere a classe CVM ou o tipo ANBIMA do Fundo de Investimento; - Mudança de 

administrador ou Gestor, que não entre integrantes do seu Conglomerado ou Grupo 

Financeiro;  - Aumento de taxa de administração ou criação de taxas de entrada e/ou 

saída;  - Alterações nas condições de resgate que resultem em aumento do prazo de 

saída;  - Fusão, incorporação ou cisão que propicie alteração das condições elencadas 

nas alíneas anteriores; - Liquidação do Fundo de Investimento; e - Assembleia de 

cotistas nos casos previstos no artigo 16 da Instrução CVM n° 409 de 2004.    

O Gestor poderá deixar de exercer seu direito de voto, mesmo nos casos obrigatórios, nas 

seguintes hipóteses: - Assembleia ocorrer em qualquer cidade que não seja capital de Estado 

e não seja possível voto à distância; - O custo relacionado com o exercício do voto não for 

compatível com a participação do ativo financeiro no Fundo de Investimento.     

Vale destacar que será facultativo o voto em assembleia que trate de matéria relevante, se 

houver situação de conflito de interesse, ou se as informações disponibilizadas pela 

organização não forem suficientes, mesmo após solicitação de informações adicionais e 

esclarecimentos, para a tomada de decisão.  Sempre que necessário, ou seja, quando houver 

matéria tida como relevante, o Fundo receberá a convocação para a Assembleia, na qual 

comparecerá um representante deste, que levará consigo a decisão sobre a ordem do dia 

previamente discutida entre Gestor e o Administrador do Fundo, sempre levando em 

consideração o interesse dos cotistas e do próprio Fundo.    

2. PROCESSO DECISÓRIO 

O Gestor é o único responsável pelo controle e pela execução da Política de Voto.   
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Ao tomar conhecimento da realização de uma assembleia geral, o Gestor deverá solicitar por 

escrito ao Administrador dos fundos, a confecção do instrumento de mandato adequado, 

indicando o nome e a qualificação do(s) seu(s) representante(s), o dia, hora, local, as 

matérias a serem deliberadas e, se for o caso, o teor da sua orientação de voto.   

O Gestor exercerá o voto sem necessidade de consulta prévia a cotistas ou de orientação de 

voto específico, ressalvadas as eventuais previsões em sentido diverso nos regulamentos dos 

fundos.   

O Gestor tomará as decisões de voto com base em suas próprias convicções, de forma 

fundamentada e coerente com os objetivos de investimento dos fundos e sempre na defesa 

dos interesses dos cotistas.   

O Gestor deverá realizar o credenciamento do(s) seu(s) representante(s) no local da 

assembleia, na forma estabelecida pelos emissores dos títulos e valores mobiliários ou por 

seus agentes.   

O Gestor deverá solicitar o instrumento de mandato, com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de 

antecedência ao dia da realização da assembleia geral.   

O inteiro teor dos votos proferidos e o resultado das votações deverão ser comunicados pelo 

Gestor ao Administrador dos fundos, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a realização 

das assembleias a que se referirem. 

3. COMUNICAÇÃO DOS VOTOS AOS COTISTAS 

A comunicação resumida aos cotistas será realizada pelo Administrador dos fundos, através 

de nota contida no extrato do mês seguinte ao do recebimento da comunicação pelo Gestor, 

indicando que o inteiro teor dos votos e o resultado das votações estarão disponíveis para 

consulta no website do Administrador dos fundos.   

Esta Política de Voto foi aprovada pelo Administrador dos fundos sobre a gestão do Gestor e 

encontra-se registrada na ANBIMA onde está disponível para consulta pública. 
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1. FILOSOFIA E ABRANGÊNCIA 

A RJI Gestora reconhece que viagens e entretenimentos são importantes para o sucesso de 

suas atividades e entende que as despesas relacionadas devem ser conduzidas por regras 

justas e consistentes. 

A Política define as regras e procedimentos gerais que devem ser obrigatoriamente seguidos 

por diretores, funcionários, estagiários, terceiros contratados, (“colaboradores”), visando 

garantir a correta utilização dos recursos disponibilizados pela RJI Gestora, a saúde, 

segurança, conforto e bem-estar dos seus colaboradores, bem como preços competitivos 

com os fornecedores preferenciais. 

As despesas realizadas com viagens e entretenimentos devem sempre ser: 

a. No melhor interesse da RJI Gestora e de seus clientes. 

b. Razoáveis e nunca extravagantes ou excessivas. 

c. Necessárias e adequadas. 

d. Compatíveis com a boa reputação da RJI Gestora, não podendo (i) ser relacionada 

com entretenimento de clientes em estabelecimentos de adultos; (ii) comprometer 

a integridade, valores éticos e demais políticas da RJI (iii) relacionadas a alguma 

conduta discriminatória, de qualquer natureza. 

e. Aprovadas pela diretoria. 

Despesas realizadas em desacordo com regras de tratamento de soft dollar não serão 

reembolsadas pela RJI Gestora. 

Os colaboradores da RJI Gestora de recursos devem conhecer e cumprir a Política, sendo de 

sua responsabilidade: 

a. Sempre buscar alternativas antes de efetivamente optar por viajar, tais como: áudio 

conferência e videoconferência, a fim de minimizar o impacto financeiro/operacional 

das viagens. 

b. Realizar todas as reservas (passagens aéreas, ferroviárias, hotéis e aluguel de 

automóvel) com a diretoria da RJI Gestora e o setor administrativo, não devendo 

negociar ou contratar viagens corporativas diretamente com fornecedores externos.  

c. Apresentar os pedidos de viagem com 05 dias de antecedência - para viagens 

nacionais – e 15 dias para viagens internacionais. 
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d. Escolher o itinerário menos oneroso para RJI Gestora. 

e. Apresentar seus relatórios de despesas juntamente com os comprovantes originais, 

no prazo máximo de 30 dias após a data que efetivou a despesa ou de seu retorno 

de viagem, disponibilizando o detalhamento necessário. Despesas não apresentadas 

na forma e prazo aqui referidos não serão reembolsadas. 

f. Tomar as vacinas ou fazer os exames médicos necessários, quando exigidos, dentro 

de prazo factível para a viagem. 

g. Observar a regularidade dos documentos de viagem necessários, principalmente 

passaporte e visto quando necessário. 

h. Manter dados atualizados como número de telefone celular. 

i. Conhecer as penalidades por troca de fornecedor/cancelamento, a fim de reduzir 

custos     desnecessários. 

j. Carros alugados só devem ser usados quando não houver um meio de transporte 

mais barato. 

k. Os colaboradores devem se hospedar em hotéis aprovados pela Diretoria. 

l. Despesas com Cursos deverão ser previamente informados e aprovados pela 

diretoria. 

 

2. Despesas pessoais  

Os colaboradores devem usar o bom senso ao incorrerem em despesas com entretenimento, 

se certificar de que as despesas atendem a um objetivo comercial e estejam de acordo com 

apresente política, sob pena de não serem reembolsadas. 

Para que um evento seja classificado como entretenimento profissional, um representante 

da RJI Gestora deve estar presente ao evento. 

Não serão reembolsáveis as despesas com fotos, taxas de passaporte, ingressos de cinema 

ou quaisquer outras atividades não relacionadas ao trabalho do colaborador. 

Toda despesa efetuada com entretenimento deve ser pré-aprovada pelo diretor 

responsável, caso seja superior a: 

 R$100,00 (cem reais) por pessoa para bebidas e / ou refeição. 
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 R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por pessoa, incluindo todos os custos e 

despesas ocasionais (incluindo bebidas, refeições, ingressos para eventos e serviço 

de carro) incorridas durante um dia. 

Recomenda-se a não compra de bebidas alcoólicas, bem como eventos em espaços "VIP" ou 

outro tipo de áreas exclusivas em estabelecimentos. 

É proibido o pagamento, pelos colaboradores, com seus próprios recursos, de uma despesa 

corporativa.   

A adesão às regras de soft dollar, tais como recebimento viagens, cursos e recebimento de 

presentes não só atende às obrigações normativas, mas demostra que a RJI Gestora conduz 

seus negócios de forma apropriada. 

3. Presentes 

Os colaboradores não podem aceitar nem oferecer, direta ou indiretamente, pagamento de 

nenhum tipo, tais como bonificações, comissões, presentes ou recompensas por um negócio 

específico solicitado, efetuado ou recebido pelo colaborador ou pela RJI Gestora. 

Brindes ou presentes em dinheiro não podem ser aceitos. 

No entanto, podem ser aceitos brindes ou presentes no valor máximo de R$150,00 (cento e 

cinquenta reais), em casos em que a recusa do presente poderia prejudicar o relacionamento 

com o cliente ou prestador do serviço. Neste caso, o colaborador não pode ter aceitado 

nenhum presente, da mesma pessoa, nos 12 (doze) meses anteriores. 

Em hipótese alguma os colaboradores poderão receber presentes ou itens de valor de cliente 

sou potenciais clientes, de fornecedores ou potenciais fornecedores, se houver intenção de 

corrupção. 

Os colaboradores ficam proibidos de, em nome da RJI Gestora, dar, oferecer ou prometer 

qualquer item de valor a um colaborador de outra instituição relacionado a qualquer 

negócio. 
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4. Exceções Válidas à Política 

Em circunstâncias excepcionais, os colaboradores poderão precisar de opções que não 

atendam as regras de tratamento de Soft Dollar. Todas as exceções deverão ser 

encaminhadas para a diretoria com o conhecimento do Compliance de forma escrita. 
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1. OBJETIVO 

O objetivo deste documento, (“Política”), é definir os procedimentos que deverão ser 

seguidos, em relação a política contingência da RJI Gestão & Investimentos Ltda., (“RJI 

Gestora”), para que a empresa evite risco de descontinuidade operacional em situações de 

falta de acesso ao escritório sede.  

Este documento está dividido nas seguintes seções:  

2. Etapas e procedimentos para a Política de Contingência  

2.1. Estrutura operacional  

2.2. Política e procedimentos para backup  

2.3. Sensibilidade operacional  

2.4. Efetiva contingência  

2.5. Estrutura de suporte  

2.6. Testes  

2.7. Documentação  

2. ETAPAS 

 

2.1. ESTRUTURA OPERACIONAL 

A RJI Gestora é uma empresa que atua nos serviços de (i) Estruturação e gestão de fundos e 

clubes de investimentos; (ii) Gestão de ativos mobiliários; (iii) Gestão de carteiras 

administradas; (iv) Criação e implantação de estratégias de alocação de ativos nacionais e 

internacionais. A Gestora oferece aos seus clientes uma visão integrada do seu portfólio de 

investimentos e, de forma inovadora acompanha inclusive o comportamento, risco e 

retorno, dos ativos dos nossos clientes que não estão sob a nossa gestão direta. 

Para suportar a estrutura operacional acima mencionada a empresa conta com um corpo 

funcional capacitado e com as respectivas áreas do apoio.  

2.2.  POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS PARA BACKUP 
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Apresentamos dois procedimentos, o primeiro (Servidor-Nuvem) que a RJI Gestora utiliza 
atualmente e o segundo (Servidor-Fita), ainda passível de ser implementado. 

De segunda à sexta-feira, sempre às 01:30 horas, de forma automática, é efetuado o 

procedimento de backup do Servidor para a Nuvem, através do sistema Cobain-BackUp, 

onde uma cópia via FTP de toda a base de dados de clientes e das Carteiras é enviada para 

um diretório na Nuvem. Cabe ressaltar que não estão contemplados neste procedimento os 

arquivos localizados nos discos rígidos dos equipamentos utilizados pelos colaboradores, 

funcionários ou sócios. 

Diariamente, sempre às 23 horas, todos os arquivos de operações, carteiras e dados de 

clientes localizados na rede de arquivos do RJI Gestora são copiados, de maneira automática, 

para uma fita eletrônica.  

As fitas numeradas de 1 a 8 são utilizadas durante duas semanas, sempre de segunda a 

quinta-feira (uma fita para cada dia). Como há reutilização de fitas, os arquivos mais recentes 

sempre sobrepõem os mais antigos.  

As fitas numeradas de 9 a 16 são utilizadas sempre às sextas-feiras, ou seja, há cópias de 

segurança de oito semanas. Como há reutilização de fitas, os arquivos mais recentes sempre 

sobrepõem os mais antigos.  

As fitas referentes ao último dia útil do mês são guardadas por período indeterminado, não 

ocorrendo neste caso reutilização.  

Todo o procedimento operacional acima descrito é de responsabilidade da área de IT da RJI 

Gestora.  

As fitas numeradas de 9 a 16 serão arquivadas externamente na empresa denominada Iron 

Mountain. Para o correto funcionamento deste procedimento, semanalmente a empresa 

contratada trará à RJI Gestora a fita a ser utilizada no respectivo dia e levará a fita com os 

arquivos copiados na semana anterior.  

As fitas referentes ao último dia útil do ano, além de naturalmente contempladas pelo 

parágrafo anterior, serão também arquivadas (internamente na RJI Gestora), por período 

indeterminado, pela Área de Risco e Compliance da RJI Gestora.  
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O procedimento operacional acima descrito será testado em periodicidade máxima 

semestral. Faz parte do teste a recuperação de arquivos do ano corrente e de anos 

anteriores. A responsabilidade pelo procedimento de avaliação é da Área de Risco e 

Compliance da RJI Gestora.  

Estão contemplados neste procedimento todos os arquivos de operações, carteiras e dados 

de clientes arquivados na rede da RJI Gestora. Cabe ressaltar que não estão contemplados 

neste procedimento os arquivos localizados nos discos rígidos dos equipamentos utilizados 

pelos colaboradores, funcionários ou sócios e os e-mails que ficam arquivados diretamente 

nos servidores da Google. 

2.3.  SENSIBILIDADE OPERACIONAL  

A RJI Gestora apresenta 4 linhas de negócios, com diferentes níveis de sensibilidade quanto 
ao item contingência.  

Os veículos de investimentos financeiros, notadamente os fundos de renda variável, de 

renda fixa e multimercado, por potencialmente permitirem aplicações, resgates e 

movimentações dos ativos diariamente, não podem aguardar o restabelecimento de suas 

atividades em outro escritório. 

Também por conta do que foi abordado no parágrafo anterior, a estrutura de tecnologia (PCs 

e telefones) da RJI Gestora localizada na Rua do Ouvidor, 97, 7º. andar, deve suportar pelo 

período mínimo de 45 minutos eventos que interrompam o fornecimento de energia. Faz 

parte da definição deste parágrafo dois pontos dedicados a gestão, um ao middle office e 

dois para a diretoria de operações.  

O fato do administrador dos fundos acima citados ser uma instituição do mesmo Grupo 

também o fato da comunicação entre estas dar-se de forma eletrônica, internet, implica que 

o site de contingência deva contar com acesso à internet, além de instrumentos que 

permitam o acesso a esta ferramenta.  

2.4. EFETICA CONTINGÊNCIA  

De acordo com as características citadas nos itens anteriores, a RJI Gestora conta com um 

site de contingência na sede em Salvador, empresa com sócios comuns em relação a 

estrutura da RJI Gestora, localizada na Rua da Bélgica, sala 605.  
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Neste local há dois laptops aptos para funcionamento, nos termos da sensibilidade 

operacional descrita no item anterior.  

A RJI Gestora conta ainda com uma posição de apoio fixa e outra flutuante, na RTM Rede de 

Telecomunicações para o Mercado, para serem utilizadas pelo BackOffice e Operações. 

2.5. ESTRUTURA DE SUPORTE  

Em caso de efetiva necessidade de utilização da estrutura de contingência, deverão ser 

encaminhados para o site de contingência as pessoas responsáveis pelas seguintes funções:  

 Operador responsável pela boletagem das operações;  

 Operador do middle office (responsável pela comunicação com o administrador);  

 IT;  

 Risco e compliance.  

 

2.6. TESTES  

Semestralmente são realizados testes efetivos de utilização do site de contingência e os 

respectivos relatórios analíticos são arquivados no Sistema Corporate.  

2.7. DOCUMENTAÇÃO 

Deverá ser mantido no site de contingência uma lista com as informações de todos os 

integrantes da RJI Gestora, das Corretoras com as quais realizam-se negócios, os clientes e 

os prestadores de serviço contratados.  
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1. APRESENTAÇÃO 

Esta política específica quanto a controles internos para a gestão de risco de liquidez, esta 

descriminada no Manual de Risco da RJI Gestora, no tocante à Política de Risco de Liquidez.  
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1. COMPLIANCE. 

Tem a responsabilidade diária pela administração e supervisão de todos os aspectos do 

programa corporativo na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, bem como o 

cumprimento de todas as leis e regulamentos que afetam as atividades e negócios da 

Gestora. 

 Dentre outras, o departamento tem como principais responsabilidades: 

 Criar programas de treinamento que abordem os requisitos, conforme determinado 

pela legislação local, além de oferecer assistência na administração do treinamento, 

 Encarregar-se de comunicar aos colaboradores da Gestora eventos e tendências no 

que tange à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, contemplando, inclusive, 

mudanças nas políticas e procedimentos, 

 Preparar e manter registro das análises de clientes e operações atípicas, 

 Informar ao Comitê situações que representem fortes indícios de lavagem de 

dinheiro para decisão quanto a reporte ou não às autoridades locais, 

 Efetuar os controles relacionados à movimentação de clientes, 

 Efetuar eventuais testes de verificação para assegurar a adequação dos dados 

cadastrais de seus clientes, bem como, das informações do Conheça seu Cliente, e 

 Certificar-se de que todos os colaboradores receberam treinamentos adequados 

quanto à prevenção e combate à lavagem de dinheiro. 

 

2. LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 

Lavar dinheiro nada mais é do que transformar dinheiro sujo (origem ilícita) em dinheiro 

limpo (origem lícita). Historicamente conta-se que a origem do nome Lavagem de Dinheiro 

vem da década de 30 quando os mafiosos precisavam encontrar uma fonte legítima para 

justificar os ganhos originados de jogos de azar, prostituição, extorsão, evasão fiscal etc. 

Para disfarçar os lucros ilícitos evitando comprometer os criminosos, a lavagem de dinheiro 

realiza-se por meio de um processo dinâmico, que se caracteriza, primeiramente, pelo 

distanciamento dos recursos de sua origem ilegal. Em seguida, pelas várias movimentações 

com o intuito de dificultar o rastreamento desses recursos ilícitos e, finalmente, pelo retorno 
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do dinheiro para os criminosos, após ter sido suficientemente movimentado no ciclo de 

lavagem e ser considerado, supostamente, limpo. 

O processo acima descrito pode ser ilustrado através de três etapas, basicamente: 

 Colocação – Com o objetivo de camuflar estas origens, o envolvido procura 

movimentar o dinheiro em países com regras mais permissivas ou naqueles dotados 

de sistema financeiro liberal. A colocação se efetua por meio de depósitos, compra 

de instrumentos negociáveis o compra de bens. Com o intuito de dificultar a 

identificação da procedência dos recursos, o criminoso aplica técnicas sofisticadas e 

cada vez mais dinâmicas, tais como o fracionamento dos valores que transitam pelo 

sistema financeiro, bem como a tentativa de sempre aplicar dinheiro em espécie ou 

cheques de terceiros. 

 Ocultação – a segunda etapa do processo que consiste em dificultar ainda mais o 

eventual rastreamento contábil dos recursos ligados à atividade criminosa. O objetivo 

é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de investigações 

sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentá-la de forma 

eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas – preferencialmente, em 

países amparados por lei de sigilo bancário – ou realizando depósitos em contas 

fantasmas. 

 Integração – nesta última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema 

econômico. As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que 

facilitem suas atividades – podendo tais sociedades prestarem serviços entre si. Uma 

vez formada a cadeira, torna-se mais frágil legitimar o dinheiro legal. 

Sendo a Gestora uma instituição financeira, pode ser usada inadvertidamente como 

intermediária para o ingresso ou transferência de fundos originados de atividades criminosas 

tornando-se, desta forma, parte envolvida no processo de lavagem de dinheiro. 

Neste sentido é importante dizer que existem 3 (três) modalidades de atos que podem levar 

ao crime de lavagem de dinheiro: 

 Desconhecimento – o colaborador se envolve por total desconhecimento do assunto; 

 Má fé – o colaborador tem conhecimento pleno da ilegalidade e, ainda assim, se deixa 

envolver na atividade criminosa; e 
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 Negligência – o colaborador tem ciência do risco ou suspeita de ilegalidade, mas não 

toma nenhuma providência. 

Com o objetivo de garantir que a Gestora não seja utilizada como canal para recursos ilegais, 

são imprescindíveis as funções de controle e monitoramento de atividades previstas no 

Programa de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. 

 

2.1. FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 

Consiste na reunião de fundos e/ou capital para a realização de atividades terroristas. Esses 

fundos podem ser provenientes de doações, ganho de diversas atividades lícitas ou ilícitas 

tais como (tráfico de drogas, prostituição, crime organizado, contrabando, extorsões, 

sequestros, fraudes, etc.). 

 

3. NORMAS REGULADORAS 

 

Dentre as principais normas disciplinadoras do mercado financeiro no que tange a prevenção 

e combate à lavagem de dinheiro, vale mencionar:  

 Lei nº 9.613/98 alterada pela Lei nº 12.683/12 - Dispõe sobre os crimes de "lavagem" 

ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema 

financeiro para os respectivos ilícitos e cria o COAF - Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras;  

 Instrução CVM nº 301/99, alterada pelas Instruções 463/08; 506/11; 523/12; 534/13 

e 553/14 - Dispõe sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a 

comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa de que tratam os arts. 

10, 11, 12 e 13 da Lei 9.613/1998, referente aos crimes de “lavagem” ou ocultação 

de bens, direitos e valores; 

 Instrução CVM nº 539/13, alterada pela Instrução 554/14. 

 BACEN Carta Circular nº 3.542/2012 - Divulga relação de operações e situações que 

podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98 

passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF); 

 BACEN Carta-Circular nº 3.342/08 – Dispõe sobre a comunicação de movimentações 

financeira ligadas ao terrorismo e ao seu financiamento; 
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 BACEN Circular nº 3.461/09 – Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na 

prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 

9.613/98;  

 BACEN Carta-Circular nº 3.430/10 – Esclarece aspectos relacionados à prevenção e 

combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de 

março de 1998, tratados na Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009;  

 Normas emitidas pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

 

4. COMITE DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO TERRORISMO. 

O Comitê é o órgão colegiado, não estatutário, de caráter permanente e com poderes 

deliberativos, regulado por Regimento próprio, composto por profissionais da RJI Gestora de 

valores. É de responsabilidade do Comitê:  

 Aprovar normas, procedimentos e medidas relacionados ao Programa de Prevenção 

e Combate ao Financiamento do Terrorismo, à Lavagem e à Ocultação de Bens, 

Direitos e Valores e assegurar sua conformidade com a regulamentação vigente;  

 Estabelecer atribuições às áreas da Companhia cujas atividades sejam afetadas pela 

implantação do Programa;  

 Deliberar sobre casos de atipicidades identificados pelos profissionais da RJI. 

 

5. OPERADORES 

Os Operadores deverão cumprir integralmente todas as leis e regulamentos de prevenção e 

combate à lavagem de dinheiro, procedimentos dos controles internos, inclusive 

comunicando ao Compliance, na medida do possível, as atividades consideradas suspeitas, 

conforme determinado por lei. 

Adicionalmente, são responsáveis por adotar as melhores práticas no que tange ao cadastro 

do cliente e à política de Conheça seu Cliente. 

Quanto ao monitoramento das operações e aos procedimentos de “Conheça seu Cliente”, 

os Operadores são responsáveis, por: 
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 Preencher os formulários de “Conheça seu Cliente” quando do início do 

relacionamento com o cliente e encaminhar a documentação apropriada ao 

Cadastro, 

 Revisar as análises recebidas do Compliance, respondendo-as dentro do prazo 

estipulado,  

 Pesquisar informações adequadas para determinar se as transações incluídas nas 

análises são suficientemente satisfatórias ou se devem ser informadas ao Comitê, 

e 

 Manter atualizadas as informações indicadas no formulário de “Conheça seu 

Cliente”, garantindo que as mesmas estão de acordo. 

 Comunicar ao Compliance se algum conflito de interesse for identificado, com 

finalidade de assegurar que o operador desempenhe suas funções com 

independência;  

 Monitorar as operações atípicas; 

 Avaliar se as operações estão de acordo com a modalidade operacional e 

qualificação técnica do cliente. 

 

6. CUSTOS DE TRANSAÇAÕ COM VALORES MOBILIÁRIOS 

Os custos de transação com valores mobiliários são monitorados pela equipe de Backoffice, 

através dos sistemas contratados de gerenciamento de carteiras, fundos e clubes, em 

conformidade com os parâmetros designados pelo responsável de Risco. 

Em segunda etapa, estes custos são minimizados através do contato do Gestor com os 

prestadores de serviços associados à RJI Corretora ou Gestora. O Gestor negocia com estes 

de forma a minorar o impacto desses custos. 

 

7. COLABORADORES  

É de responsabilidade de todos os colaboradores da RJI Gestora: 

 Reportar, ao Compliance, toda e qualquer proposta, operação ou situação 

considerada atípica ou suspeita;  
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 Agir com diligência e probidade no suporte ao departamento de Compliance PLDFT 

quanto às solicitações referentes a produtos, serviços e operações para a garantia da 

aplicação dos parâmetros e controles estabelecidos nessa política;  

 Elaborar as respostas dos Apontamentos das Auditorias;  

 Providenciar documentação solicitada pelos órgãos reguladores;  

 Providenciar documentação solicitada pelas auditorias interna e externa;  

 Disseminar a Cultura de prevenção a crimes de lavagem de dinheiro (LD) e 

financiamento ao terrorismo (FT);  

 Cumprir as determinações da administração para atuação na Prevenção da Lavagem 

de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo; 

 Participar de treinamento e/ou seminários de atualização sobre a Prevenção da 

Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo;  

 Devem dedicar atenção aos clientes classificados como politicamente expostos ou 

aqueles identificados em listas de sanções, que comporão o grupo “Monitoramento 

especiais”. 

 

8. CONHEÇA SEU CLIENTE 

A Política de Conheça seu Cliente é uma recomendação do Comitê de Basiléia na qual as 

instituições financeiras devem estabelecer um conjunto de regras e procedimentos internos 

bem definidos com o objetivo de Conhecer seu Cliente, buscando identificar e conhecer a 

origem e a constituição do patrimônio e dos recursos financeiros do cliente. 

Conhecer o próprio cliente é um elemento crítico na administração de riscos e a adequação 

de uma Política a este respeito auxilia a proteger a reputação e a integridade das instituições 

e do mercado financeiro. É essencial que os colaboradores da Gestora obtenham 

conhecimento suficiente sobre os clientes que garanta a negociação transparente com 

pessoas físicas, jurídicas e quaisquer outras instituições de caráter idôneo. 
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9. CADASTRO 

 

O processo de aceitação e cadastramento de cliente visa garantir a completude e a 

veracidade das informações cadastrais, bem como a validade da documentação 

apresentada. 

 

Para ser um cliente da RJI Gestora é obrigatório que o cliente preencha a ficha cadastral (as 

fichas são segregadas em Pessoa Física, Pessoa Jurídica Financeira, Pessoa Jurídica Não 

Financeira, Clubes e Fundos, Gestor e quando aplicável, Investidor Estrangeiro 505 e 

Investidor Estrangeiro 505 II (Intermediários) e envie a documentação cadastral obrigatória. 

 

Serão realizadas pesquisas quanto à situação cadastral do cliente, bem como, conferências 

na documentação cadastral; 

 Consulta à lista interna de controle com o objetivo de verificar possíveis restrições 

impostas pelos órgãos reguladores (CVM, Bolsa de Valores, Banco Central, etc.) ou 

pessoas envolvidas com o crime de lavagem de dinheiro, 

 Consulta ao cadastro de inadimplentes da BM&FBovespa, Conferência dos dados 

cadastrais informados pelo cliente versus os documentos de identificação 

comprobatórios, e Conferência da assinatura do cliente aposta na ficha de cadastro 

versus o documento de identificação. 

 As contas com pendências cadastrais e/ou pela falta de atualização das informações 

serão bloqueadas internamente para novas negociações, sendo permitida somente 

a retirada de recursos. 

 Verificações periódicas dos dados cadastrais dos clientes serão realizadas com o 

intuito de identificar clientes que não disponham de informações atualizadas. 

 O período máximo de atualização dos documentos cadastrais será de 24 (vinte e 

quatro) meses, podendo ser atualizado quando solicitado pelo cliente ou por 

iniciativa da Instituição, sempre que necessário. 
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9.1. FORMULÁRIO 

O procedimento de Conheça seu Cliente exige a identificação adequada de cada cliente para 

assegurar que a Instituição se relacione com empresas idôneas, prevenindo que o cliente 

não utilize a Instituição para atividades ilegais ou impróprias. Tal procedimento prevê: 

Formalização do “Conheça seu Cliente”, 

Verificação da origem de recursos e do patrimônio do cliente, Perfil de investimento, 

Monitoramento das transações, e 

O conhecimento do cliente deverá ser adequadamente documentado através do 

preenchimento de um Formulário de Conheça seu Cliente. 

No caso de clientes identificados como Pessoas Politicamente Expostas e Maiores de 70 

anos, são realizados monitoramentos específicos pela área de Compliance. 

10. SUITABILITY 

 

No que concerne ao dever de verificar a adequação da operação ao perfil de investimento 

do cliente (suitability), deverão ser cumpridos os seguintes procedimentos: 

 A classificação do perfil de investimentos do cliente é parte obrigatória e essencial do 

processo de aceitação, cadastramento e manutenção de clientes.  

 O perfil de investimento é definido pela RJI Gestora, levando em consideração as 

declarações dos clientes acerca do conhecimento em relação ao mercado financeiro 

e aos produtos que deseja que a Gestora opere através da Corretora.  

As regras de Suitability são dispensadas quando existem negociações com clientes 

considerados investidores qualificados (bancos, caixas econômicas, corretoras de títulos e 

valores mobiliários, seguradoras e sociedades de capitalização, entidades abertas e fechadas 

de previdência complementar, gestores e administradores de recursos), bem como pessoas 

jurídicas não financeiras de grande porte, desde que atestem através de declaração que são 

investidores qualificados.  

O Departamento de Compliance é responsável pelo Suitability da RJI Gestora, bem como 

monitoramento de suas operações. 
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Suitability inicia no processo de análise de abertura de conta. 

  

10.1. PERFIS DE INVESTIMENTO 

Conservador: preservação de capital buscando rendimentos próximos às taxas nominais de 

juros correntes. Ciência e tolerância a risco: não está disposto a perder valor em 

praticamente nenhum momento para esta carteira, mantendo-a com ganhos muito 

correlacionados às taxas de juros nominais  

Moderado: objetivo de retorno da carteira: preservação de capital buscando superar as taxas 

nominais de juros. Ciência e tolerância a risco: admite que ocorram perdas de patrimônio 

temporárias nesta carteira. Tais perdas devem ser recuperadas normalmente em até 12 

meses e os retornos tendem a se manter acima das taxas de inflação. 

Agressivo: objetivo de retorno da carteira: crescimento de capital buscando retornos 

absolutos máximos sobre as condições de mercado. Ciência e tolerância a risco: Está disposto 

a aceitar alta volatilidade para esta carteira, com risco significativo de perda de patrimônio 

em prazos superiores a 12 meses.  

11.  DUE DILIGENGE 

Os colaboradores devem despender análise especial em todos aos clientes. A Due Diligence 

também deve ser aplicada aos clientes identificados como politicamente expostos, 

provenientes paraísos fiscais, países sensíveis, níveis de corrupção e dos controles na 

prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro.  

12. PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS 

Em conformidade com a Instrução CVM nº 463/08, Resolução COAF nº 16/07, Circular 

3.461/09 e a Carta Circular 3430/10 do Bacen, RJI corretara e seus colaboradores dedicam 

especial atenção às pessoas politicamente expostas.  

São consideradas politicamente expostas aquelas pessoas 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. 
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No que tange ao estabelecimento e manutenção de relacionamento de negócios entre 

pessoas politicamente expostas, cabe ressaltar a importância das seguintes práticas abaixo, 

a saber: 

 Início e a manutenção do relacionamento com classificados como Politicamente 

Expostos serão submetidos à aprovação da Diretoria e reportados ao Compliance,  

 Estes relacionamentos também serão submetidos a uma revisão periódica pelo 

Compliance quanto à compatibilidade entre as negociações realizadas e suas 

informações cadastrais, dentre outros controles, e 

 Ao realizar transações com pessoas politicamente expostas ou em seu nome, os 

colaboradores deverão estar atentos às características das transações que 

constituam indícios de operações que possam envolver resultados de corrupção 

oficial. 

 

13. CONTROLE E MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES  

O Compliance realiza processo de controle e monitoramento de operações e dados dos 

clientes, considerando parâmetros relacionados às informações cadastrais, histórico do 

cliente, perfil de movimentações e negociações, conhecimento do mercado, dentre outros. 

O principal objetivo deste processo é identificar e analisar operações que possam ser 

classificados como atípicas ou que possam representar fortes indícios de lavagem de 

dinheiro, dentre elas: 

 Operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os 

rendimentos e/ou a situação financeira patrimonial do cliente, 

 

 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 clientes, 

 

 Operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou 

frequência de negócios do cliente, 
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 Operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada 

relativamente às modalidades operacionais utilizadas pelo cliente, e 

 

 Operações cujo grau de complexidade e risco se afigure incompatíveis com a 

qualificação técnica do cliente ou de seu representante. 

 

 Toda a reincidência de ocorrências e denúncias registradas nos sistemas internos ou 

toda a solicitação oriunda dos departamentos internos (Ex.: área comercial, 

BackOffice, etc.) poderá dar ensejo à análise de determinado cliente e/ou operação. 

 

 Os relatórios internos são gerados periodicamente e analisados pelo Compliance, 

caso o Compliance considere que o cliente mereça especial atenção, o mesmo deverá 

ser objeto de uma análise profunda. Após a análise, o Compliance reportará diretor 

responsável e se necessário, providenciará o reporte aos órgãos reguladores.  


