Política de
Confidencialidade

Esta Política é parte integrante do Manual de Operações da
MintPar

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE
I- Com relação ao tratamento de informações confidenciais, os colaboradores
da MintPar deverão:
a)

abster-se de utilizar informação privilegiada para obter, em
benefício

próprio

ou

de

outrem,

vantagem

mediante

negociação de títulos e/ou valores mobiliários;
b)

abster-se de recomendar ou de qualquer forma sugerir que
qualquer pessoa compre, venda ou retenha títulos e/ou valores
mobiliários se a informação a que tenha acesso privilegiado
puder, em tese, influenciar a tomada de qualquer uma dessas
decisões;

c)

advertir, de forma clara, àqueles em relação a quem se
verificar a necessidade de revelar informação privilegiada,
sobre a responsabilidade pelo cumprimento do dever de sigilo
e pela proibição legal de que se utilizem de tal informação
para obter, em benefício próprio ou alheio, vantagem
mediante negociação com tais títulos e/ou valores mobiliários;
e

d)

guardar sigilo sobre qualquer informação a que tenham acesso
e que ainda não tenha sido divulgada ao público em geral,
ressalvada a revelação da informação quando necessária para
a MintPar conduzir seus negócios de maneira eficaz e, ainda,
somente se não houver motivos ou indícios para presumir que
o receptor da informação a utilizará erroneamente.

II- Os colaboradores da MintPar deverão guardar absoluto sigilo sobre toda e
qualquer informação de natureza confidencial a que tenham acesso ou
conhecimento no desempenho de suas funções, inclusive por meio dos sistemas
e arquivos disponibilizados pela Gestora para tanto. Tal determinação se aplica
igualmente às informações obtidas/repassadas verbal ou informalmente, assim
como às escritas ou impressas.
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III- O fornecimento de informações confidenciais a pessoas externas à Gestora
será realizado somente nos casos estritamente necessários a fim de cumprir as
normas atinentes à atividade desenvolvida pela Gestora, proteção contra
fraudes ou qualquer outra atividade ilegal suspeita, mediante contratos de
confidencialidade, quando for o caso.
IV- Sob nenhuma circunstância os colaboradores da Gestora poderão utilizar
informações confidenciais para obter vantagens pessoais, tampouco poderão
fornecê-las para terceiros, inclusive familiares, parentes e amigos, ou mesmo
a outros colaboradores da Gestora que não necessitem de tais informações para
executar suas tarefas.
V- Consideram-se informações de natureza confidencial todas as informações
às quais os colaboradores da Gestora venham a ter acesso em decorrência do
desempenho de suas funções na Gestora, inclusive por meio dos sistemas e
arquivos disponibilizados pela Gestora para tanto, que não sejam notória e
comprovadamente de domínio público.
VI- Na ocorrência de dúvidas sobre o caráter de confidencialidade de qualquer
informação, o colaborador deve, previamente à sua divulgação, procurar o
Diretor de Compliance para obter orientação adequada, o qual deverá atribuir
interpretação extensiva ao conceito de informação confidencial definido acima.
VII- A revelação dessas informações a autoridades governamentais ou em
virtude de decisões judiciais, arbitrais ou administrativas deverá ser prévia e
tempestivamente comunicada ao diretor responsável pela Gestora para que
este decida sobre a forma mais adequada para tal revelação.
IX - A não observância da confidencialidade estará sujeita à apuração de
responsabilidades nas esferas cível e criminal, sem prejuízo da sujeição às
penalidades previstas neste Manual.
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