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1. Objetivo 

Consoante as melhores práticas de governança corporativa e com o objetivo de 
proteger a LEGEND, seus sócios, administradores e diretores, cabe aos colaboradores da LEGEND 
serem diligentes no relacionamento com clientes. 

O objetivo desta Política e dos controles relacionados é o de estabelecer princípios 
de modo a:  

 Fazer negócios apenas com clientes com boa reputação, que estejam envolvidos em 
atividades lícitas e cujos rendimentos e riqueza procedem de fontes legítimas; 

 Determinar e registrar a identidade, o histórico e os negócios de todos os clientes;   
 Identificar e fazer saber quem são os titulares beneficiários de todos os 

relacionamentos; 
 Entender os propósitos de negócios para os quais os produtos e serviços da LEGEND 

se destinam; e 
 Baseando-se nas informações levantadas: (i) fazer uma estimativa razoável dos tipos 

e níveis previstos para as transações do cliente; (ii) estar atento e monitorar 

periodicamente o relacionamento, com o objetivo de identificar eventuais atividades 
incomuns ou suspeitas; e (iii) se surgir alguma dúvida ou inconsistência, tomar as 
medidas apropriadas. 

Tal Política também visa promover a adequação das atividades operacionais e 
controles internos da LEGEND às normas pertinentes: 

 À prevenção e combate dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e 
valores, ou crimes a eles relacionados; 
 Ao acompanhamento das operações realizadas no âmbito de suas atividades; 
 Às propostas de operações com pessoas politicamente expostas e 
 À prevenção e coibição do financiamento ao terrorismo e da corrupção. 
 

2. Princípios 

De acordo com os princípios que norteiam a LEGEND, não se pode aceitar como 

cliente uma pessoa física ou jurídica, cujos patrimônios ou fundos tenham sido acumulados através 
de corrupção ou de atividades ilegais. 
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A conquista ou manutenção de relacionamento com um cliente deve ser sempre 

norteada pela perspectiva de transparência e lisura de suas atividades, dentro do conceito desta 
política e não apenas pelo interesse comercial ou rentabilidade que esse cliente possa proporcionar 
no seu relacionamento com a LEGEND. 

3. Vedações 

A LEGEND não pode, quaisquer que sejam as circunstâncias ou razões, aceitar 

relacionamentos anônimos, em qualquer tipo de negócios a ser efetuado.  Faz-se necessário 
levantar informações sobre o titular do relacionamento para todas as relações financeiras e 

bancárias, bem como transações efetuadas diretamente com a LEGEND. Deve-se identificar o 
beneficiário e a motivação econômica para todas as transações com terceiros. 

4. Responsabilidades 

De acordo com os princípios que norteiam a LEGEND, não se pode aceitar como cliente 

uma pessoa física ou jurídica, cujos patrimônios ou fundos tenham sido, ou seja razoável supor que 

tenham sido acumulados através de corrupção, de lavagem de dinheiro ou de outras atividades 
ilegais. Além disso, a LEGEND não deve, conscientemente, iniciar ou participar de qualquer 

esquema de atividade ilegal, em especial a lavagem de dinheiro. Neste contexto, será considerado 
participante de tal esquema se for evidente que sabia ou deveria saber da atividade. Atividades 
suspeitas de lavagem de dinheiro devem ser relatadas imediatamente ao Compliance da LEGEND. 

A conquista ou manutenção de relacionamento com um cliente deve ser sempre 
norteada pela perspectiva de transparência e lisura de suas atividades, dentro do conceito desta 

política e não apenas pelo interesse comercial ou rentabilidade que esse cliente possa proporcionar 
no seu relacionamento com a LEGEND. 

5. Revisão e Atualização 

Esta Política deverá ser revisada e atualizada a cada 2 (dois) anos, ou em prazo 
inferior, caso necessário em virtude de mudanças legais/regulatórias/autorregulatórias, devendo 
ser aprovada EXPRESSAMENTE pela alta administração da LEGEND a cada mudança/atualização. 
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6. Cadastro 

6.1 Conheça Seu Cliente (KYC) 

Por ser a LEGEND uma instituição contratada pelo BTG Pactual, e em conformidade 
com o Manual dos Agentes Autônomos de Investimentos do BTG Pactual, os sócios e colaboradores 

da LEGEND deverão executar os procedimentos de “conheça o seu cliente” próprios do BTG 
Pactual, devendo cumprir rigorosamente todas as etapas do processo e solicitar os documentos do 

cliente determinados pelo BTG Pactual, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento ou 
documento que não seja próprio do BTG Pactual ou por este expressamente determinado. Com a 
correta adoção dos procedimentos de “conheça o seu cliente”, pretende-se: 

 Avaliar o risco e, quando necessário, realizar uma verificação aprofundada em 

clientes que possam representar maiores riscos com base em: geografia (por 
exemplo, se o cliente é relacionado a um país sensível); tipo (por exemplo, se o 

cliente é uma entidade regulada ou não, se o cliente é uma pessoa politicamente 
exposta – “PEP”); setor (por exemplo, cassino, comerciante de armas, “doleiros” ou 

assemelhados, shell bank etc.); a natureza do produto ou atividade de negócios (por 
exemplo, metais preciosos, notas bancárias, negócios que lidam com altas somas de 

recursos em espécie etc.); ou reputação (por razões sociais, ambientais ou outras);  
 Levantar informações comerciais e sobre a fonte de renda; 

 Estabelecer uma estrutura societária e pessoas relacionadas ao cliente; e 
 Levantar informações sobre identidade e dados necessários para verificar a 

identidade do cliente e pessoas relacionadas (quando relevante). 

Ainda em conformidade com o procedimento “conheça o seu cliente” do BTG Pactual, 
os sócios e colaboradores da LEGEND deverão obter os seguintes documentos dos clientes: 

 

I. Se Pessoa Natural: 

(a) Documento de identidade; 

(b) Comprovante de residência ou domicílio (emitido nos últimos três meses); 

(c) Procuração, se for o caso; 

(d) Documento de identidade do procurador, se for o caso; 

(e) Ficha Cadastral preenchida, datada e assinada; 
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(f) Cartão de Assinaturas datado e assinado; 

 

II. Se Pessoa Jurídica ou similar, incluindo entidades fechadas de previdência 
complementar, regimes próprios de previdência social e sociedades seguradoras: 

(a) Cópia do cartão de inscrição no CNPJ; 

(b) Documento de constituição da pessoa jurídica devidamente atualizado e 
registrado no órgão competente; 

(c) Atos societários que indiquem os administradores da pessoa jurídica, se for o 
caso; 

(d) Documento de identidade dos administradores da pessoa jurídica; 

(e) Procuração, se for o caso; 

(f) Documento de identidade do procurador, se for o caso; 

(g) Cartão de Assinaturas datado e assinado pelos representantes legais da pessoa 
jurídica; 

(h) Cópia do comprovante de endereço da pessoa jurídica (conta de água, luz, gás ou 
telefone, emitida nos últimos três meses); e 

(i) Cópia comprovante de endereço dos representantes legais (conta de água, luz, gás 
ou telefone, emitida nos últimos três meses). 

 

III. Se Investidores Não Residentes: 

Além do descrito acima, deverá conter, adicionalmente: 

(a) Os nomes das pessoas naturais autorizadas a emitir ordens e, conforme o caso, 
dos administradores da instituição ou responsáveis pela administração da carteira; 

(b) Os nomes dos representantes legais e do responsável pela custódia dos seus 
valores mobiliários;  

(c) Documento de identidade dos administradores e dos representantes legais do 
investidor não-residente; 
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(d) Os documentos que indiquem o beneficiário final; 

(e) No caso de US Person, o Wform devidamente preenchido. No caso de CRS, o self-
certification. 

Além dos documentos acima, o AAI deverá, em caso de cliente Pessoa Jurídica, 

preencher o formulário chamado Client Profile do BTG Pactual. Esse documento deve ser enviado 
junto com a documentação do cliente para a abertura de conta. 

Esta política Conheça Seu Cliente é parte integrante das normas que guiam as 
relações da LEGEND e de seus colaboradores, os quais, ao assinar o Termo de Adesão ao Manual de 

Controles Internos da LEGEND, concordam absolutamente com as diretrizes nela fixadas. A 
desobediência a qualquer das normas aqui expostas é tida como infração contratual, sujeitando seu 
autor às sanções cabíveis.  

6.2 Conheça Seu Colaborador/Parceiro/Contraparte 

Requisitos ligados à reputação de Colaboradores, parceiros e contrapartes são 
avaliados, bem como, no caso dos Colaboradores, seus antecedentes legais, pessoais e 
profissionais. 

No processo de contratação, o Colaborador deve necessariamente aderir ao Código 
de Ética e Conduta Profissional da LEGEND, bem como às demais políticas da empresa. 

No processo de contratação de parceiros, a LEGEND verifica – caso aplicável à 
atividade exercida – se o parceiro também tem práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e 
anticorrupção, de forma a atender à regulamentação vigente. 

Tanto parceiros como contrapartes são analisados em sistemas de clipping e outras 
investigações internas da LEGEND, com vistas a atestar a sua idoneidade e reputação. 

Mudanças repentinas no padrão econômico dos Colaboradores, que porventura não 
encontrem respaldo econômico-financeiro devidamente lícito e regular, são passíveis de 
desligamento do Colaborador, independentemente de eventual dano/prejuízo direto à LEGEND. 

A LEGEND não opera com entidades que não sejam devidamente habilitadas em suas 

respectivas jurisdições de origem, nem com bancos ou instituições que não tenham presença física 
nas jurisdições onde atuam, ou que não pertençam a algum grupo financeiro devidamente regulado. 
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6.3 Prestadores de Serviços 

As disposições abaixo se aplicam somente às contratações feitas pela própria 
LEGEND em seu próprio nome e benefício. Adiante há capítulo específico para a contratação de 
Corretora de Valores Mobiliários como prestadoras de serviço da Legend. 

A contratação de serviços de terceiros deve ser precedida das seguintes 
providências: 

 Análise em sistemas de clipping e outras investigações internas da LEGEND, com 
vistas a atestar a sua idoneidade e reputação; 

 Exigência de documentos e das certidões reputadas convenientes, seguindo, quando 
aplicável, procedimentos semelhantes aos descritos na Política de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção; 

 De acordo com a avaliação de conveniência dos profissionais envolvidos, solicitar a 
assinatura, pelos terceiros a serem contratados, de “Acordo de Não Divulgação” 
(Non-Disclosure Agreement) e 

 Nos processos de negociação de qualquer contrato a ser celebrado pela LEGEND, o 
Colaborador envolvido na negociação deverá informar ao Comitê de Compliance 
sobre qualquer relacionamento familiar ou pessoal, sejam laços de amizade ou 
negocial, que tenha com membros do potencial contratado. 

Após a contratação dos respectivos serviços, a Área de Compliance poderá, a seu 
critério, supervisionar os contratados. 

O processo para contratação de terceiros poderá vir acompanhado ou não de 
concorrência prévia, visando a obter o melhor “custo x benefício” dos melhores prestadores de 
serviço do mercado. Cabe à área responsável pela contratação definir ou não se será adotado este 
procedimento, sendo responsável, inclusive, por dar as devidas justificativas pelo “não uso”, na 
hipótese de questionamento. 

Qualquer eventual exceção às normas acima deverá ser reportada no Comitê de 
Compliance. 

A contratação de terceiros deverá ser orientada pelas seguintes diretrizes: 

 O critério principal para escolha e contratação de terceiros será a modalidade menor 
preço, mediante a obtenção de orçamentos em número determinado pelos Diretores 
responsáveis por Risco, Compliance e PLD para escolha do fornecedor ou prestador 
de serviços; 

 Em casos excepcionais em que um fornecedor mais caro seja escolhido, a 
contratação deverá ser justificada com os outros critérios (por exemplo: prazo, 
qualidade, expertise, menor impacto ambiental etc.); 

 Não haverá exigência de concorrência: 
o Nas compras e contratações para valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), desde que os pagamentos não se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço; 

o Quando já houver um contrato com prestadores de serviços recorrentes, não 



 
 

9 
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Conheça seu Cliente PLD/KYC 

 

legendinvestimentos.com.br 
 

sendo, neste caso, necessário realizar concorrência a cada contratação ou 
compra; 

o Em compras e contratações em casos de especialidade do 
fornecedor/prestador; 

o Em compras e contratações em casos emergenciais, caracterizados pela 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer as atividades da LEGEND, e que não pôde ser previsto 
antecipadamente. 

As revisões precisam ser apresentadas ao Comitê de Risco, com a manifestação do 
Diretor de Gestão a respeito da efetividade e qualidade dos serviços prestados pela Corretora. 

No caso de eventos extraordinários, como falhas na execução de ordens, aquisições 
ou alterações societárias e notícias ou fatos relevantes divulgados à público e ao mercado, que 
justifiquem fiscalização em prazo menor, tal procedimento deve ser realizado e documentado com 
a urgência necessária. 

7. Lei Anticorrupção 

Todos os Colaboradores da LEGEND devem atestar que têm conhecimento da Lei 
12.846/13. 

Todos os Colaboradores que atuam em nome da LEGEND estão PROIBIDOS de 

receber, oferecer, prometer, fazer, autorizar ou proporcionar – seja de forma direta ou indireta – 
qualquer vantagem indevida, pagamentos, presentes ou a transferência de qualquer valor para 

QUALQUER agente público, para influenciar ou recompensar qualquer ação oficial ou decisão de tal 

pessoa em benefício da LEGEND e/ou do próprio Colaborador e/ou qualquer pessoa/entidade a ele 
relacionada. Os limites para os casos com agentes privados estão previstos no Código de Ética e 
Conduta Profissional da LEGEND. 

Na hipótese de algum Colaborador ou prestador de serviços tomar conhecimento da 
prática de qualquer ato acima proibido, deverá, imediatamente, avisar ao Comitê de Compliance 
para que possa tomar as providências cabíveis.   

 

 


