
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO, 

COMBATE AO TERRORISMO E, AO FINANCIAMENTO DE 

PLORIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA 

PLD/FTP NO ÂMBITO DO MERCADO FINANCEIRO E DE 

CAPITAIS   

 

 

 

 

 

 



 
I - INTRODUÇÃO 

 

 A lavagem de dinheiro é entendida como sendo o conjunto de operações comerciais 

ou financeiras que busca incorporar à economia formal recursos que se originam de 

atos ilícitos, dando-lhes aparência legítima.  

As atividades de captação, intermediação e aplicação de recursos próprios ou de 

terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, podem ser utilizadas na prática de 

transações financeiras ilegais, o que torna o sistema financeiro particularmente 

vulnerável à lavagem de dinheiro.  

O terrorismo por sua vez caracteriza-se pelo uso indiscriminado de violência, física ou 

psicológica, através de ataques a pessoas ou instalações, com o objetivo de suscitar o 

sentimento de medo na sociedade, desorganizando-a e enfraquecendo politicamente 

governos ou Estados para a tomada do poder. É utilizado por uma grande gama de 

instituições como forma de alcançar seus objetivos, como organizações políticas, grupos 

separatistas e até por governos no poder.  

Armas de destruição em massa ou arma de destruição maciça (ADM) é 

uma arma capaz de causar um número elevado de mortos numa única utilização. Esta 

designação é atribuída a armas nucleares, a armas químicas, a armas biológicas, e 

a armas radiológicas. Na maioria dos casos, o uso de tais armas constitui crimes de 

guerra, tanto pela crueldade e sofrimento proporcionado pelas tais armas 

(especialmente as químicas e biológicas) e pela grande quantidade inevitável de 

mortes civis, quanto por limitar a capacidade do inimigo se defender ou contra-atacar. 

A globalização dos serviços financeiros e o avanço tecnológico, ao permitirem uma mobilidade 

de capitais sem precedentes, exigem das instituições financeiras atenção redobrada e 

constante na prevenção dos crimes listados, para que se consiga evitar que o sistema 

financeiro como um todo seja utilizado como intermediador de recursos provenientes de 

negócios ilícitos.  
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A par disso, trata-se de salvaguardar os bancos e demais instituições financeiras contra danos 

à sua imagem e reputação, além da imposição das sanções previstas na legislação e 

regulamentação aplicáveis.  

O Kansai Consultores tem o propósito de conduzir seus negócios observando a legislação em 

vigor. Isto posto, possui procedimentos que estão de acordo com o disposto nas normas 

regulatórias, mitigando os riscos inerentes ao que tange à prevenção aos crimes de lavagem de 

dinheiro, financiamento ao terrorismo e financiamento à produção de armas de destruição em 

massa.  

II. ABRANGÊNCIA 

 Esta política deverá ser cumprida por todos os colaboradores, terceiros contratados, 

associados, diretores da Kansai Consultores, especialmente por aqueles profissionais alocados 

em áreas que possuem relacionamento com clientes e fornecedores. Assim, cada colaborador 

é responsável pela identificação e reporte aos Diretores ou área de Compliance, quando 

observada qualquer situação que possa caracterizá-la como suspeita, para que a Kansai 

Consultores tome as medidas cabíveis tempestivamente.  

III. OBJETIVOS  

Os principais objetivos desta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao 

Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP) são: 

  Estabelecer normas e procedimentos mínimos para o cumprimento das atividades de 

PLD/FT;  

 Estabelecer funções e responsabilidades relacionadas ao cumprimento das atividades de 

PLD/FTP;  

 Enfatizar a importância acerca do tema PLD/FTP, que tem abrangência institucional;  

 Demonstrar a preocupação da Kansai Consultores em cumprir as leis que tratam do assunto.  

IV. BASE LEGAL 

Além do Coaf, outras autoridades, tais como o BACEN, a CVM, a Polícia Federal, a Receita 

Federal, a Controladoria-Geral da União e o Ministério Público cumprem importante papel no 

combate à LD-FTP.  



 
Lei 9.613/98 – Lei que criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que, a 

partir de 2020, passou a ser vinculado administrativamente ao Banco Central do Brasil, mas 

tendo preservada sua autonomia técnica e operacional.  

 Enquanto tal, o Coaf tem a incumbência legal de receber e analisar as comunicações suspeitas 

oriundas dos segmentos econômicos elencados na Lei 9.613/98, além de produzir e gerir 

informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à LD-FTP.  

Da mesma forma, esse diploma também confere ao Coaf o papel de supervisor das pessoas 

obrigadas lá elencadas que não têm um supervisor próprio, como é o caso das joalherias, das 

factorings e aquelas pessoas ou empresas que comercializam bens de luxo ou alto valor, assim 

entendidos os bens móveis cuja valor unitário seja igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) ou equivalente em outra moeda (Resolução Coaf nº 25/2013). 

No que se refere ao sistema financeiro, contudo, merecem especial atenção as normas 

emitidas pela CVM e pelo BACEN.  

As principais iniciativas regulatórias advindas desses órgãos para combate à LD-FTP são: 

 • Resolução CVM 50 –. Dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do 

terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa no âmbito do 

mercado de valores mobiliários.  

• Circular BACEN 3.978/2020 – dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles 

internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de 

“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613/98 e de 

financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260/16. 

V. SIGILO DAS INFORMAÇÕES  

Todas as informações que tratam de indícios/suspeitas de lavagem de dinheiro e combate ao 

financiamento do terrorismo são de caráter confidencial, não devendo, em hipótese alguma, 

serem disponibilizadas a terceiros.  

As comunicações de casos suspeitos que tratam a Circular BACEN 3.978/2020 não devem ser 

levadas ao conhecimento do cliente envolvido.  



 
Os colaboradores da área de Compliance (dentro de suas responsabilidades e suas funções) 

estão autorizados a participar do processo de identificação e reporte para o envio e uso 

exclusivo dos Órgãos Reguladores no âmbito de análise e investigação.  

VI. PROCESSO DE ON BOARDING  

A Kansai Consultores desenvolveu esta política que visa assegurar e monitorar o cumprimento 

das disposições da Lei n° 9.613/98 e demais regulamentações aplicáveis.  

A implementação dessa política objetiva evitar que a Kansai Consultores seja utilizada para a 

ocultação da origem de recursos provenientes de atividades criminosas, bem como a 

responsabilização administrativa e criminal de sua diretoria e/ou de seus associados.  

Abordagem Baseada em Risco 

Dentro do processo de trabalho da Kansai Consultores para si ou para terceiros, a abordagem 

é baseada em risco para garantir que as medidas de prevenção e mitigação seja proporcionais 

aos riscos identificados, deve-se: 

I – elencar todos os produtos oferecidos, serviços prestados, respectivos canais de distribuição 

e ambientes de negociação e registro em que atuem, segmentando-os minimamente em 

baixo, médio e alto risco de LD/FTP; e 

II – classificar os respectivos clientes por grau de risco de LD/FTP, segmentando-os 

minimamente em baixo, médio e alto risco. 

Para implementação dos níveis I e II acima devem ser levadas em consideração, dentre outros 

fatores: 

I – o tipo de cliente e sua natureza jurídica, a sua atividade, a sua localização geográfica, os 

produtos, serviços, operações e canais de distribuição por ele utilizados, bem como outros 

parâmetros de risco adotados no relacionamento com os seus clientes; 

II – o relacionamento com outras pessoas previstas no art. 3º, considerando, inclusive, as 

políticas de PLD/FTP de tais pessoas; e 

III – a contraparte das operações realizadas em nome de seu cliente, no caso de operações 

realizadas em ambientes de registro. 



 
Os riscos de LD/FTP inerentes às seguintes categorias de clientes devem considerar as suas 

respectivas peculiaridades e características, assim como ser objeto de tratamento específico 

dentro da política de PLD/FTP e do processo periódico da avaliação interna de risco: 

I – pessoas expostas politicamente (PPE), bem como com seus familiares, estreitos 

colaboradores;  

II – organizações sem fins lucrativos, nos termos da legislação específica. 

As principais etapas deste processo são: 

 VI.1 - Quanto aos Colaboradores:  

Atuamos de acordo com procedimentos específicos de avaliação e monitoramento descritos 

na Política Conheça seu Funcionário (“KYE”). 

 VI.2 – Quanto aos Clientes:  

Política Conheça seu Cliente (“KYC”) – Prospecção e início de relacionamento; Atuação do 

Compliance – Análise do Compliance, Nivelamento de Risco, Monitoramento e, quando 

necessário, comunicação ao COAF.  

Nota: A Kansai Consultores considera todos os seus clientes como “Permanentes”, exigindo de 

todos os seus clientes cadastro completo;  

VI.2.1 - Política Conheça seu Cliente (Know Your Customer “KYC”) Conhecer o cliente é uma 

das principais exigências para que a Instituição possua práticas financeiras sólidas e seguras. O 

conhecimento adequado do cliente minimiza a entrada de capital originário de atividades 

ilícitas/criminosas na Instituição.  

Desde a fase da prospecção, o Consultor (responsável pelo relacionamento com o cliente) 

deve estar atento não só às suas metas quantitativas, mas também, às qualitativas, buscando 

clientes que se enquadrem na estratégia operacional da Kansai Consultores.  

O Consultor que oferta os produtos da Kansai Consultores, deve expor a presente política 

como um diferencial do mais alto grau de governança, demonstrando sempre positivamente a 

importância dos procedimentos adotados.  

O Consultor é responsável pelo completo preenchimento do formulário Conheça seu Cliente 

(“KYC”) descrevendo todas as informações sobre o cliente que estão em seu domínio, devendo 



 
o mesmo esforçar-se em buscar as informações que por acaso desconheça e atentar-se para as 

questões relevantes, fazendo a diligência necessária para prevenção aos crimes financeiros 

abrangidos por esta política.  

A identificação dos clientes deverá abranger procuradores (no caso em que o cliente indica por 

meio de procuração com poderes específicos) e, no caso de pessoa jurídica, seus 

sócios/controladores e empresas integrantes do mesmo grupo/conglomerado, além dos 

beneficiários finais, que são todas as pessoas naturais participantes da organização societária.  

A qualidade do preenchimento do (“KYC”) deve ser observado por todos os envolvidos, sendo 

de responsabilidade do Officer do cliente a clareza, objetividade e integridade das informações 

descritas neste relatório. 

É fundamental que as informações sobre o cliente sejam descritas no (“KYC”) antes da 

concretização da operação. O preenchimento do formulário Conheça seu Cliente deverá ser 

feito inicialmente através do envio ao Compliance de e-mail padrão com as informações 

mínimas necessárias para a adequada análise dos clientes e devem observar no mínimo o 

seguinte: 

I – validar as informações cadastrais de seus clientes e mantê-las atualizadas, nos 

termos; 

II – aplicar e evidenciar procedimentos de verificação das informações cadastrais 

proporcionais ao risco de utilização de seus produtos, serviços e canais de distribuição 

para a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da 

proliferação de armas de destruição em massa; 

III – monitorar as operações e situações de forma a permanentemente conhecer os seus 

clientes ativos; 

IV – adotar as diligências devidas para a identificação do beneficiário final; 

V – classificar os clientes ativos por grau de risco de LD/FTP, e acompanhar a evolução 

do relacionamento da instituição com eles, de forma a rever tempestivamente a 

respectiva classificação, se cabível; 

VI – ainda quanto aos clientes ativos:  

a) monitorar continuamente e de maneira diferenciada a relação de negócio; 



 
b) acompanhar de maneira diferenciada as propostas de início de relacionamento; e 

c) identificar clientes que, após o início do relacionamento com a instituição, passem a 

se enquadrar nesse rol, ou para os quais se constate que já tinham essa qualidade no 

início do relacionamento com a instituição; 

VII – nas situações de maior risco de LD/FTP envolvendo clientes ativos: 

a) envidar esforços adicionais para identificar a origem dos recursos envolvidos nas 

referidas operações; e 

b) acompanhar de maneira mais rigorosa a evolução do seu relacionamento com eles, 

descrevendo as eventuais medidas adotadas na avaliação interna de risco, conforme 

Seção II do Capítulo II; e 

VIII – identificar possíveis clientes e respectivos beneficiários finais que detenham bens, 

valores e direitos de posse ou propriedade, bem como de todos os demais direitos, reais 

ou pessoais, de titularidade, direta ou indireta  

A Kansai Consultores deve, no limite de suas atribuições: 

I – considerar, para fins da abordagem baseada em risco de LD/FTP, a política de 

PLD/FTP e as respectivas regras, procedimentos e controles internos de outras pessoas 

mencionadas nos mesmos incisos com quem se relacionem; 

II – buscar a implementação de mecanismos de intercâmbio de informações com as 

áreas de controles internos das instituições mencionadas no inciso I que tenham tal 

relacionamento direto, observados eventuais regimes de sigilo ou restrição de acesso 

previstos na legislação; 

III – monitorar continuamente as operações realizadas em nome desses investidores, 

considerando as operações ou situações que não dependam da posse dos dados 

cadastrais, nem tampouco da identificação do beneficiário final, assim como, quando 

cabível, adotar as providências previstas nos arts. 21 e 22 da Resolução CVM 50/2021. 

IV – avaliar a pertinência e a oportunidade de solicitar informações adicionais às pessoas 

mencionadas nos incisos I e III do art. 3º que tenham relacionamento direto com os 

investidores, por meio dos mecanismos de intercâmbio a que se refere o inciso II, caso 



 
aplicáveis, em observância às diretrizes estabelecidas na política de PLD/FTP e à 

avaliação interna de risco. 

Complementarmente, além das informações encaminhadas ao Compliance antes do início do 

relacionamento com os clientes, deve-se observar os requerimentos de identificação cadastral 

exigidos para cada tipo de cliente, abrangendo todos os envolvidos até a completa 

identificação dos beneficiários finais. As revisões das análises deverão ocorrer em 

conformidade com nível de risco observado em relação ao processo de on boarding e ainda 

em função de operações ou situações que demonstrem alteração do nível de risco 

apresentado pelo cliente. 

 Quanto à documentação, cabe salientar:  

 Para clientes PJ, tanto para os domiciliados no país ou não residentes, é obrigatória a 

identificação dos beneficiários finais. Para tal, deve-se preencher na ficha cadastral no campo 

de beneficiário final ou Termo específico para este fim, constante dos KITs Cadastrais;  

 Para clientes PJ é desejável que se obtenha o organograma societário do cliente e 

considerando toda a relação de pessoas naturais participantes de sua estrutura societária; 

  Para clientes PJ que apresentarem o DIPJ do último exercício, Dacon atualizado, ou 

documento fiscal correspondente, fica dispensada a apresentação do Balanço Patrimonial do 

último exercício, no entanto as informações exigidas no formulário “KYC” deverão ser 

devidamente preenchidas, sendo necessário o preenchimento do campo de faturamento 

médio dos últimos 12 meses;  

 Para clientes PF torna-se indispensável à obtenção da informação relativa aos rendimentos e 

patrimônio com a respectiva origem deste; 

 

Cabe ressaltar, ainda, a obrigatoriedade legal de identificar e monitorar de forma mais 

diligente os clientes que se enquadrarem como PPE (Pessoas Politicamente Expostas). 

 O Compliance fará as checagens habituais feitas a clientes (vide item Atuação do Compliance 

abaixo) sendo necessário monitoramento especial para esses clientes. Vale lembrar que os 

clientes que sejam representantes, familiares ou pessoas do relacionamento próximo de PPE 



 
também devem ser assim consideradas e em função disso, serão monitoradas de forma 

especial.  

A atuação do Compliance está dividida em três momentos:  

a) Análise do Compliance Para garantir o cumprimento das rígidas práticas de 

administração de risco, desde o início do relacionamento, os clientes passam pela 

análise do Compliance para verificar as informações prestadas e obter dados 

adicionais.  

b) Utilizamos como padrão as questões, sendo possível a necessidade de maiores 

esclarecimentos em função do desenvolvimento da pesquisa ou avaliação da 

documentação.  

 

O objetivo desse procedimento é identificar eventuais indícios de práticas de lavagem 

de dinheiro ou financiamento ao terrorismo por parte do cliente e das demais pessoas 

jurídicas e físicas envolvidas direta ou indiretamente na operação proposta ou, ainda, 

em acontecimentos anteriores. Para tanto, a análise de Compliance se baseia nas 

informações cadastrais, financeiras ou não, fornecidas pelo cliente através de seu 

Officer.  

c) A partir destas, é verificada a existência de processos judiciais e administrativos em 

que o cliente seja ou tenha sido parte, sua natureza e resultado, bem como a 

relevância de tais informações para o relacionamento com o cliente e para as boas 

práticas do mercado.  

 

Adicionalmente, realiza-se a pesquisa de apontamentos negativos na mídia e listas 

restritivas disponíveis de maneira a determinar se o relacionamento com o cliente 

pode ensejar eventuais riscos de imagem para a Kansai Consultores, além de 

identificar a existência de envolvimento do cliente em casos de lavagem de dinheiro 

ou financiamento ao terrorismo. Esse processo é iniciado após todas as informações 

relativas ao cliente serem encaminhadas à equipe de Compliance, que terá até 5 

(cinco) dias úteis para a emissão de parecer. 

 

 O resultado das pesquisas realizadas por cliente é registrado forma individual, nas 

permissões habilitadas para administração do Compliance. Por meio de sistema de 



 
acompanhamento e monitoramento contratado de PLD/FTP realizamos de forma 

automática identificação de clientes que passam figurar em listas restritivas ao longo 

do relacionamento com a Kansai Consultores. Dessa forma, garantimos checagem 

periódica dos clientes da base. As informações fornecidas pelo cliente somadas às 

análises complementares do Compliance podem obter os seguintes status:  

 

 OK – clientes que não apresentaram quaisquer restrições ou não apresentaram 

restrições relevantes* vinculadas à lavagem de dinheiro, corrupção ou condutas 

relacionadas ou financiamento ao terrorismo. Prazo de monitoramento: a cada dois 

anos a contar da data da primeira análise;  

 

 OK com Monitoramento - clientes enquadrados na condição de PPE, clientes 

enquadrados na condição de pessoas relacionadas com PPE e clientes que possuem 

restrições de natureza leve não ligadas aos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção 

ou condutas relacionadas devem ser monitoradas com maior diligência e 

habitualidade. Prazo de monitoramento: semestral, a contar da data detecção da 

restrição, bem como marcação como cliente PEP ou sensível no sistema e-Guardian;  

 

 Em processo de aprovação - status temporário aguardando justificativa, informação 

complementar ou documento;  

 

 Não recomendado - clientes que possuem restrições relevantes* relacionadas aos 

crimes de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, corrupção e/ou condutas 

em desacordo com a Política da Kansai Consultores. 

 

 Acompanhamento: fica a cargo do Comitê de Compliance a definição do tratamento 

de cada situação. Até a definição final, o cliente ficará na condição de inativo 

impossibilitando o início de relacionamento e indicação de qualquer operação.  

 

Restrições  

 

Consideramos para efeito de monitoramento duas espécies de restrições: 

 



 
  Restrições Leves – São as restrições não ligadas aos crimes de lavagem de dinheiro, 

corrupção, tráfico de drogas e de armas e/ou condutas relacionadas com esses crimes;  

 

 Restrições Relevantes – São as restrições ligadas aos crimes de lavagem de dinheiro, 

corrupção, fraudes, tráfico de drogas e de armas, financiamento ao terrorismo e/ou 

condutas relacionadas com esses crimes. Os clientes pessoas físicas da Kansai 

Consultores realizam cadastramento automatizado passam pelo processo de validação 

cadastral e pesquisas de Compliance por meio de planilhas  de Compliance da Kansai 

Consultores. Após avaliação, o cliente é cadastrado e liberado para início de 

relacionamento.  

 

Classificação de Clientes  

 

Todos os clientes passam por uma classificação interna para caracterizá-lo com um 

potencial de risco que possa gerar maior ou menor exposição, de acordo com a 

natureza de suas atividades, demandando mais ou menos diligência conforme 

avaliação contínua de seu relacionamento e nível de suscetibilidade ao envolvimento 

em crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.  

 

O Compliance avalia o nível de risco do cliente no momento em que efetua as análises 

iniciais e de reavaliação com foco em possíveis práticas de lavagem de dinheiro ou 

financiamento ao terrorismo, descritas anteriormente.  

 

Os resultados da análise, permitem que o cliente seja adequadamente classificado 

para monitoramento, quando for observada qualquer situação que enseje 

acompanhamento de suas movimentações.  

 

VII. PROCESSO DE MONITORAMENTO  

 

O objetivo desse procedimento é monitorar as operações dos clientes que deverão 

estar de acordo com o seu perfil e devem ser compatíveis com sua capacidade 

financeira e com sua atividade econômica. Esse monitoramento é realizado de duas 

maneiras: 



 
 

a) Alertas de Movimentação  

 

A Kansai Consultores utiliza sistema proprietário que tem por objetivo monitorar, 

através de regras diversas, a capacidade financeira do cliente, bem como 

situações consideradas atípicas e que possam configurar lavagem de dinheiro ou 

financiamento ao terrorismo, em linha com a legislação vigente sobre o tema.  

 

Na eventualidade do sistema indicar qualquer situação atípica, a operação será 

analisada pelo Compliance, que poderá a seu critério arquivá-la ou encaminhá-la 

para justificativa do Gerente Responsável pelo cliente e, for o caso, também ao 

COAF. Caso a justificativa não seja suficiente, o Compliance poderá voltar ao 

Gerente para maiores esclarecimentos ou ainda encaminhar dossiê ao Comitê de 

Compliance para deliberação sobre o cliente.  

O tratamento de situações atípicas dos clientes que realizam operações através da 

Kansai Consultores é monitorado permanentemente. 

b) Comunicação de operações suspeitas 

 

 Para as operações realizadas todos os casos suspeitos que apresentarem indícios 

de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo serão submetidos ao 

Comitê de Compliance, para análise e decisão de comunicação ao COAF para os 

procedimentos necessários.   

 

Ademais, as situações abaixo detalhadas devem ser objetos de identificação:   

 

I – situações derivadas do processo de identificação do cliente como: 

a) situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de 

seus clientes; 

b) situações em que não seja possível identificar o beneficiário final; 

c) situações em que as diligências previstas não possam ser concluídas; 



 
d) no caso de operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação 

profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das 

partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas; e 

e) no caso de clientes classificados como incompatibilidade da atividade econômica, do 

objeto social ou do faturamento informados com o padrão operacional apresentado por 

clientes com o mesmo perfil; 

II – situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, tais 

como: 

a) 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 envolvidos; 

b) que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume ou frequência de 

negócios de qualquer das partes envolvidas; 

c) cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício 

para burla da identificação dos efetivos envolvidos e beneficiários respectivos; 

d) cujas características e desdobramentos evidenciem atuação, de forma contumaz, em 

nome de terceiros; 

e) que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às 

modalidades operacionais usualmente utilizadas pelos envolvidos; 

f) cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis com: 

1. o perfil do cliente ou de seu representante, nos termos da regulamentação 

específica que dispõe sobre o dever de verificação da adequação dos produtos, 

serviços e operações ao perfil do cliente; e 

2. com o porte e o objeto social do cliente; 

g) realizadas com a aparente finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, 

objetivamente, fundamento econômico ou legal; 

h) transferências privadas de recursos e de valores mobiliários sem motivação aparente, 

tais como: 

1. entre contas-correntes de investidores perante o intermediário; 



 
2. de titularidade de valores mobiliários sem movimentação financeira; e 

3. de valores mobiliários fora do ambiente de mercado organizado; 

i) depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a liquidação de operações 

de cliente, ou para prestação de garantia em operações nos mercados de liquidação 

futura; 

j) pagamentos a terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação de operações 

ou resgates de valores depositados em garantia, registrados em nome do cliente; e 

k) operações realizadas fora de preço de mercado; 

III – operações e situações relacionadas a pessoas suspeitas de envolvimento com atos 

terroristas, com o financiamento do terrorismo, ou com o financiamento da proliferação de 

armas de destruição em massa, tais como aquelas que envolvam: 

a) ativos alcançados por sanções impostas pelas resoluções do CSNU de que trata a Lei 

nº 13.810, de 8 de março de 2019; 

b)  ativos alcançados por requerimento de medida de indisponibilidade oriundo de 

autoridade central estrangeira de que se venha a ter conhecimento; 

c) a realização de negócios, qualquer que seja o valor, por pessoas que tenham 

cometido ou intentado cometer atos terroristas, ou deles participado ou facilitado o 

seu cometimento, conforme o disposto na Lei nº 13.260, 16 de março de 2016; 

d) valores mobiliários pertencentes ou controlados, direta ou indiretamente, por 

pessoas que tenham cometido ou intentado cometer atos terroristas, ou deles 

participado ou facilitado o seu cometimento, conforme o disposto na Lei nº 13.260, de 

2016; e 

e) movimentação passível de ser associada ao financiamento do terrorismo ou ao 

financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, conforme o disposto 

nas Leis nº 13.260, de 2016, e 13.810, de 8 de março de 2019; e 

IV – operações com a participação de pessoas naturais, pessoas jurídicas ou outras entidades 

que residam, tenham sede ou sejam constituídas em países, jurisdições, dependências ou 

locais: 



 
a) que não aplicam ou aplicam insuficientemente as recomendações do GAFI, 

conforme listas emanadas por aquele organismo; e 

b) com tributação favorecida e submetidos a regimes fiscais privilegiados, conforme 

normas emanadas pela Receita Federal do Brasil; e 

V – outras hipóteses que, a critério das pessoas mencionadas no caput deste artigo, 

configurem indícios de LD/FTP, cujas notificações deverão ser acompanhadas de breve 

descrição da possível irregularidade, de acordo com o § 1º do art. 22 da Resolução CVM 

50/2021 

 As operações ou situações mencionadas acima compreendem as seguintes: 

I – aquelas objeto de negociação ou registro envolvendo valores mobiliários, 

independentemente de seu valor ou da classificação de risco de LD/FTP do 

investidor; 

II – eventos não usuais identificados no âmbito da condução das diligências e 

respectivo monitoramento que possam estar associados com operações e 

situações que envolvam alto risco de LD/FTP; e 

III – societárias ou de qualquer natureza identificadas e avaliadas pelos auditores 

independentes no transcorrer dos trabalhos de auditoria de demonstrações 

contábeis e de revisão de informações contábeis intermediárias, pelo prazo de 

duração destes trabalhos, e nos limites e na forma definidos pela regulamentação 

específica emitida pelo CFC e pelas normas emanadas da CVM.  

 O monitoramento deve contemplar as operações e situações que aparentem estar 

relacionadas com outras operações e situações conexas ou que integrem um mesmo grupo de 

operações. 

Em relação aos investidores, as entidades administradoras de mercados organizados e as 

entidades operadoras de infraestrutura do mercado financeiro devem adotar as medidas 

previstas neste artigo com base nas informações recebidas dos participantes, observada a 

regulamentação em vigor. 



 
Análise de Operações 

A Kansai Consultores com o objetivo de, no limite de suas atribuições, deve identificar aquelas 

operações que configurem indícios de LD/FTP. Para tanto, deve proceder a análise das 

operações.  

A análise deve observar os parâmetros previstos na política de PLD/FTP e na avaliação interna 

de risco, bem como observar, no que couber, as respectivas regras, procedimentos e controles 

internos, conforme os arts. 4º a 7º da Resolução CVM 50/2021. 

Comunicação de Operações 

A kansai Consultores deve comunicar ao COAF todas as situações e operações detectadas, ou 

propostas de operações que possam constituir-se em sérios indícios de LD/FTP. 

As comunicações referidas no caput devem conter minimamente: 

I – a data do início de relacionamento do comunicante com a pessoa autora ou 

envolvida na operação ou situação; 

II – a explicação fundamentada dos sinais de alerta identificados; 

III – a descrição e o detalhamento das características das operações realizadas; 

IV – a apresentação das informações obtidas por meio das diligências previstas no 

art. 17, que qualifiquem os envolvidos, inclusive informando tratar-se, ou não, de 

pessoas expostas politicamente, e que detalhem o comportamento da pessoa 

comunicada; e 

V – a conclusão da análise, incluindo o relato fundamentado que caracterize os 

sinais de alerta identificados como uma situação suspeita a ser comunicada para o 

COAF, contendo minimamente as informações definidas nos demais incisos deste 

parágrafo. 

A Kansai Consultores deve abster-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive 

àquela a qual se refira a informação. 

 A comunicação deve ser efetuada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da conclusão 

da análise que caracterizou a atipicidade da operação, respectiva proposta, ou mesmo da 

situação atípica detectada, como uma suspeição a ser comunicada para o COAF. 



 
 As comunicações de boa-fé não acarretam, nos termos da lei, responsabilidade civil ou 

administrativa à Kansai Consultores 

A Kansai Consultores deve comunicar à CVM, se for o caso, a não ocorrência, no ano civil 

anterior, de situações, operações ou propostas de operações passíveis de serem comunicadas. 

A comunicação deve ser realizada anualmente, até o último dia útil do mês de abril, por meio 

dos mecanismos estabelecidos no convênio celebrado entre a CVM e o COAF. 

  

Registro das Operações e Manutenção dos Arquivos 

A Kansai Consultores de manter os registros das operações  de forma a permitir: 

 

I – a verificação da movimentação financeira de cada cliente, consoante a política de PLD/FTP, 

a avaliação interna de risco e as respectivas regras, procedimentos e controles internos, 

conforme arts. 4º a 7º desta Resolução, assim como em face das informações obtidas no 

processo de identificação dos clientes previsto no Capítulo IV desta Resolução, considerando 

em especial: 

a) os valores pagos a título de liquidação de operações; 

b) os valores ou ativos depositados a título de garantia, em operações nos mercados de 

liquidação futura; e 

c) as transferências de valores mobiliários para a conta de custódia do cliente; e 

II – as tempestivas análises e comunicações  

A Kansai Consultores deve manter à disposição da CVM, durante o período mínimo de 5 

(cinco) anos, toda documentação relacionada às operações realizadas nos quais tiver acesso;  

o prazo a que se refere passa a contar, conforme o caso, a partir do cadastro ou da última 

atualização cadastral, ou da detecção da situação atípica, podendo esse prazo ser 

sucessivamente estendido por determinação da CVM. 

 Os documentos e informações assim como os registros, podem ser guardados em meios físico 

ou eletrônico. 



 
 As imagens digitalizadas são admitidas em substituição aos documentos originais, desde que o 

processo seja realizado de acordo com a lei que dispõe sobre elaboração e o arquivamento de 

documentos públicos e privados em meios eletromagnéticos, e com o decreto que estabelece 

a técnica e os requisitos para a digitalização desses documentos. 

O documento de origem pode ser descartado após sua digitalização, exceto se apresentar 

danos materiais que prejudiquem sua legibilidade. 

 


