
                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 
Políticas Corporativas 

1 – IDENTIFICAÇÃO 
 

Título: 
POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E 
FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 

Restrições 
para Uso: 

Acesso Controle 

 Livre  Reservado  Confidencial  Controlada  Não Controlada  Em Revisão 

 

2 - RESPONSÁVEIS 

 

Etapa Área Responsável Cargo Data 

Elaboração Compliance Consultor 07/08/2012 

Verificação Compliance Gerente de Compliance 15/08/2012 

Distribuição Compliance Gerente de Compliance 28/01/2013 

Aprovação 
Diretoria Executiva Diretor Presidente 20/08/2012 

Conselho de Administração Conselheiro 18/12/2012 

 

3 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

Documento Data Objetivo 

Lei 9.613 03/03/1998 Lei Federal que dispõe sobre os crimes de “Lavagem” ou ocultação de bens, 
direitos e valores 

Circular 3.461 24/07/2009 
Circular do BCB que consolida as regras sobre os procedimentos a serem 
adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes 
previstos na Lei 9.613 

Lei 12.683 09/07/2012 Lei Federal que altera a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar 
mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. 

 

4 – REVISÕES 

 

Número Data  Histórico do Resumo FOLHA 

00  Emissão inicial Todas 

R
ev

is
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Políticas Corporativas 

 
 

 

Esta Política estabelece as diretrizes, controles e responsabilidades para Prevenção ao crime de Lavagem 

de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, tendo como base os documentos legais e normativos sobre os 

assuntos, visando proteger a Agência de Fomento de Alagoas S/A – Desenvolve contra atividades ilícitas 

capituladas na Lei Federal 9.613/1998 e demais instrumentos normativos dos órgãos reguladores. 

 
 
 
 

Esta Política deve ser de conhecimento de todos os colaboradores da Desenvolve por estar focada na 

instrução acerca do tema e na disseminação de posturas voltadas à prevenção dos crimes previstos na Lei. 

 

 

 

 

3.1 Objetivos da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 

 

O Conselho de Administração da Desenvolve expressa através deste documento seu compromisso de 

acompanhar o gerenciamento de ações que inibam o uso da agência em práticas ilegais, por meio da 

análise de relatórios específicos da diretoria, promovendo a disseminação dos seguintes objetivos: 

 

• Estabelecer procedimentos internos operacionais de orientações para colaboradores de como 

conduzir os processos com vistas a prevenção dos crimes previstos na Lei 9.613 e demais 

instrumentos normativos dos órgãos reguladores do mercado; 

• Promover o gerenciamento dos controles internos de modo a permitir a identificação de clientes, 

verificação da veracidade das documentações apresentadas pelos clientes, manutenção das 

informações cadastrais atualizadas, análise crítica do fundamento econômico e legal da solicitação 

de empréstimo em relação ao plano de negócio apresentado; 

• Assegurar a condução dos negócios de acordo com os padrões éticos estabelecidos no código de 

ética da instituição; 

• Garantir o cumprimento das normas que regem as instituições com atividades financeiras e os 

controles internos necessários à prevenção da prática de lavagem de dinheiro e financiamento ao 

terrorismo; 

2. Abrangência 

1. Objetivo 

3. Passos Críticos 
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Esta política está aprovada pelo Conselho de Administração e deve ser comunicada e acessível aos 

colaboradores e parceiros. 

 

Para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia, esta política será analisada e revisada 

criticamente em período anual ou se antes deste prazo alguma alteração justifique a necessidade.  

 

O envolvimento dos colaboradores é fundamental, pois todos devem estar atentos às fontes de informações 

disponíveis (internas e externas), às mudanças no cenário financeiro, assim como, aos riscos que a 

Desenvolve está exposta, para que possam apresentar propostas de mecanismos de prevenção e 

comunicar atividades suspeitas de forma tempestiva. 

 

Na sua implementação e revisões, devem ser criados e mantidos, pela Diretoria Executiva, que permitam os 

colaboradores e prestadores de serviços,  conhecerem as alterações realizadas e manterem o 

comprometimento com as Políticas Corporativas. 

 

3.2 Definições para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 

 

3.2.1 – Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 

  

Lavagem de Dinheiro é considerada toda prática econômico-financeira com o objetivo de dissimular ou 

esconder a origem ilícita de ativos financeiros ou bens patrimoniais, de maneira que estes ativos aparentem 

uma origem lícita ou que a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. 

 

 

3.2.2 – Etapas para Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 

 

1. Colocação, ou seja, o dinheiro ilícito é introduzido no sistema financeiro por meio de 

investimentos, compra de ativos ou bens negociáveis para dificultar a identificação do recurso. 

2. Ocultação, esta etapa consiste em dificultar o rastreamento contábil do recurso ilícito, tendo 

como objetivo interromper a sequência de evidências. 

3. Integração, nesta etapa já não é possível identificar a origem do dinheiro. Dessa forma o 

dinheiro retorna aos criminosos que investem em transações legais, acobertando assim, suas 

atividades ilícitas. 
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3.2.3  Crime de Lavagem de Dinheiro 

 

A Lei Federal 9.613/1998 considera crimes de lavagem de dinheiro, atos de ocultar ou dissimular a 

natureza, a origem, movimentação, localização de bens, direitos ou valores provenientes dos seguintes 

crimes: 

 

• Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; 

• Terrorismo e seu financiamento; 

• Contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção; 

• Extorsão mediante sequestro; 

• Contra a administração pública através da utilização de vantagens para si ou outros, em condições 

de preços para prática ou omissão de atos administrativos; 

• Contra o sistema Financeiro Nacional; 

• Praticado por organização criminosa. 

 

3.3 - Estrutura de Gerenciamento e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 

Terrorismo 

 

Tendo em vista que o objetivo desta Política é definir os controles que possam prevenir que a Desenvolve 

seja usada na prática de lavagem de dinheiro, desenvolvemos e implementamos procedimentos internos de 

controle para detectar operações que caracterizem início de ocorrência dos crimes previstos na Lei Federal 

9.613/1998 e demais normativos dos órgãos regularores do mercado, assim como promovemos o 

treinamento adequado para nossos colaboradores, já que todos, da Presidência ao nível operacional, são 

responsáveis pelo estabelecimento de um ambiente de controle e devem monitorar: 

 

1. Operações de clientes, pessoas físicas ou jurídicas, objetivando identificar ações atípicas e/ou 

ilícitas relacionadas na Lei; 

2. O processo de concessão de crédito, desde o início do relacionamento com os clientes e o 

cumprimento dos procedimentos quanto a exigência e validade da documentação, considerando 

os controles internos necessários e a fundamentação econômica e legal do Plano de Negócio; 

3. As atividades de cobrança e renegociação, cujos responsáveis devem manter controles e 

registros internos que permitam verificar, além da adequada identificação do cliente, a 

compatibilidade entre a atividade econômica e a efetiva capacidade financeira. 
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3.4 - Procedimentos Internos para a Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 

Terrorismo 

 

Os procedimentos operacionais para prevenção da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo estão descritos nos seguintes documentos: 

 

• Concessão de crédito 

Define os procedimentos necessários para identificação obrigatória dos clientes, documentação 

comprobatória, análise da consistência da documentação apresentada, critérios para renovação 

cadastral periódica, caracterização do cliente como “Pessoa Politicamente Exposta” ou não, visitas 

técnicas para confirmação das informações cadastrais, preenchimento de ficha cadastral e Plano de 

Negócio para análise das motivações do cliente e fundamentação econômica e legal ao realizar 

negócio com a Desenvolve. 

 

• Aprovação e liberação de crédito 

Define os procedimentos necessários para análise e identificação de suspeitas de indícios de 

lavagem de dinheiro através do Relatório de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento 

ao Terrorismo, disponível no Sistema Fácil, permitindo avaliação dos comportamentos dos negócios 

do cliente com a Desenvolve, assim como, analisa e estabelece parâmetros para as comunicações 

necessárias ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). 

 

• Recrutamento, Seleção e Admissão de novos colaboradores 

Define os procedimentos necessários para contratação de novos colaboradores, avaliação de 

desempenho, atualização, consistência e integridade das informações cadastrais e desenvolvimento 

de ações para promoção do conhecimento sobre prevenção de lavagem de dinheiro através de 

apresentações e treinamento sobre o tema. 

 

 

3.5 - Comunicações ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) 

 

A Desenvolve deve encaminhar ao COAF informações sobre os casos em que constatar indícios do seu uso 

para a prática dos crimes previstos na Lei Federal 9.613/1998, e principalmente: 

 

• Operações de valor igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais); 
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• Quando consideradas as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos 

utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, é possível inferir a existência de indícios de 

crimes de lavagem de dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, nasoperações cujo valor seja igual 

ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais); 

• Operações realizadas, qualquer que seja o valor, por pessoas que reconhecidamente tenham 

perpetuado ou intentado perpetuar atos terroristas; 

• Atos suspeitos de financiamento ao terrorismo. 

 

Após a análise, as comunicações devem ser encaminhadas ao COAF sem que seja dada ciência aos 

envolvidos. As informações de boa-fé, repassadas pela Desenvolve, feita nos termos da presente política, 

não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa aos seus colaboradores / administradores. 

 

Antes da efetiva comunicação, as operações consideradas atípicas/ilícitas serão apresentadas à Diretoria 

Executiva, que decidirá sobre a efetivação da medida, respeitando o prazo legal de comunicação ao COAF. 

 

3.6 – Penalidades Administrativas 

 

As penalidades administrativas serão tratadas de acordo com a Lei Federal 12.683/12. 

 

 

 

 

Os controles para avaliação desta política estão descritos nos procedimentos operacionais específicos. 

 

 

 

 

 

5.1 - É de responsabilidade da Diretoria Executiva 

 

• Executar a Política aprovada pelo Conselho de Administração; 

• Revisar os objetivos e estratégias para prevenção à lavagem de dinheiro sempre que necessário; 

• Promover na instituição elevados padrões de ética, integridade e cultura organizacional voltada a 

prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; 

4. Indicadores de Desempenho 

5. Responsabilidades e Autoridades 
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• Nomear Diretor responsável pela implementação e cumprimento das medidas estabelecidas pelo 

BCB; 

• Apresentar ao Conselho de Administração relatório circunstanciado sobre a atividade, com 

periodicidade, no mínimo anual. 

 

5.2 - É de responsabilidade do gerente de Compliance 

 

• Atender ao ciclo de treinamentos para disseminação da Prevenção de Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo, em parceria com a área de RH; 

• Monitorar os controles internos necessários para prevenção de  Prevenção de Lavagem de Dinheiro 

e Financiamento ao Terrorismo; 

• Comunicar à Diretoria necessidades de correção e ou melhorias na Política; 

• Levar à Diretoria fatos relevantes, logo que detectados. 

 

5.3 - É de responsabilidade do responsável pelos Recursos Humanos 

 

• Incluir no ciclo de treinamentos a abordagem do assunto referente a Prevenção de Lavagem de 

Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo; 

• Proceder às contratações conforme procedimento específico. 

 

5.4 - É de responsabilidade de todos os Colaboradores 

 

• Informar à Àrea de Controles Internos sobre quaisquer atividades que considerem atípica, suspeita 

ou ilícita, ressaltando que sua identificação será mantida em sigilo e não acarretará nenhum dano 

ou prejuízo quando a informação for prestada de boa-fé; 

• Manter sigilo quanto às denúncias e andamento de investigações. 

 

5.5 – É de responsabilidade de todos os Gestores 

 

• Assegurar a implementação desta política e das medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo, assim como sua divulgação em todos os níveis da agência; 

• Cumprir e zelar pelo atendimento das determinações desta política. 

• A cada novo projeto de financiamento ou parceria, informar à gerência de riscos e/ou controles 

internos sobre eventuais suspeitas de lavagem de dinheiro, conforme legislação em vigor. 
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5.6 – É de responsabilidade do Gerente de Operações 

 

• Proceder às comunicações ao COAF conforme as determinações desta Política e documentos de 

referência; 

• Cadastrar no Unicad o nome do Diretor responsável. 

 

5.7 – É de responsabilidade de todos os colaboradores da Área de Crédito 

 

• Identificar e classificar no sistema os clientes considerados pessoas politicamente expostas, de 

acordo com os critérios dados pela redação do artigo 4º da Circular 3.461/09 do BCB; 

• Analisar o Plano de Negócio com vistas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 

Terrorismo; 

• Analisar e manter os seguintes registros: 

o da compatibilidade entre a solicitação de crédito e a atividade econômica e capacidade 

financeira do cliente e de seu fiador/garantidor de crédito; 

o das origens dos recursos e identificação dos beneficiários finais das movimentações. 

• Encaminhar mensalmente à área de controles internos todos os relatórios de concessão de credito, 

por meio de acesso no sistema interno da Desenvolve, para as devidas análises sobre lavagem de 

dinheiro e outras que se fizerem necessárias: 

. 

 

5.8 – É de responsabilidade de todos os colaboradores da Unidade Executora de Projetos 

 

• À cada novo produto, considerar os aspectos referentes à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo. 

 

 

 

 

Registro Identificação Proteção Armazenamento Retenção Descarte 

Comunicação  

no sistema 

Siscoaf 

Por número de 

protocolo / data 

da comunicação 

Em pasta 
Armário sala de 

operações 
5 anos Rasgado 

6. Registros 
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Registro Identificação Proteção Armazenamento Retenção Descarte 

Identificação 

do cliente 

como PPE 

Pela 

classificação 

Arquivo 

eletrônico – 

sistema Fácil 

Computador 

5 anos a partir 

da classificação 

do cliente como 

PPE 

Deletado 

 

 
 
 

 

Não aplicável 

7. Anexos 


