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1. APRESENTAÇÃO 

 

Em cumprimento a Circular do BANCO CENTRAL DO BRASIL de Nº 3.461, de 24 de julho de 

2009 e atualizada a partir da Circular de nº 3.889, de 28 de março de 2018, que consolida as regras 

sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas aos 

crimes previstos na Lei de nº 9.613, de 3 de março de 1998 e atualizada pela Lei nº 12.683, de 9 de 

julho de  2012, a CARLESSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, a partir de sua 

área de Controles Internos e Compliance, institui sua POLITICA DE PREVENÇÃO E COMBATE 

À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DE ATIVIDADES TERRORISTAS.  

 

A política estabelece procedimentos e instrumentos eficazes de controles internos operacionais e 

gerenciais que permitirão a gestão preventiva e o devido combate à atuação de Lavagem de 

Dinheiro e o Financiamento de Atividades Terroristas, visando garantir o cumprimento das leis e 

regulamentações relacionadas ao tema e direcionar seus profissionais no auxilio a detecção e na 

condução de ações quando da suspeita de Lavagem de Dinheiro e o Financiamento de Atividades 

Terroristas.  

 

É dever do profissional que se depara com situações de indícios de lavagem de dinheiro ou 

financiamento ao terrorismo, mesmo que se trate apenas de suspeita, a imediata comunicação à área 

de Controles Internos e Compliance. 

 

1.1. DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA  

 

Desenvolvida de modo a garantir objetivamente a divulgação, conscientização e comprometimento 

por todos os seus colaboradores, parceiros comerciais, quanto ao compromisso desta Instituição ao 

fiel cumprimento à regulamentação legal vigente, viabilizando o pleno conhecimento e 

acessibilidade de sua Política de Prevenção de Combate À Lavagem de Dinheiro e ao 

Financiamento de Atividades Terroristas. 

 

A Carlessi Administradora de Consórcios divulgará amplamente sua Política de Prevenção de 

Combate À Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Atividades Terroristas, tornando-a 
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acessível por meio de circulares, e-mail, manual, treinamentos aos colaboradores, parceiros 

comerciais. Outra medida em fase de implantação e com previsão para o último bimestre de 2019 

será:  

 

 A partir de novembro de 2019 será adotada a divulgação de Política em Contrato de parceria 

comercial, além do treinamento destes no decorrer da relação comercial;  

 Os novos colaboradores após o término de seu período de experiência, realizarão o curso de 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) disponível em 

https://www.escolavirtual.gov.br. O certificado de aprovação do curso ficará em guarda do 

setor de RH da empresa. 

 

 

2. DEFINIÇÃO 

 

A maioria dos atos criminosos tem como objetivo gerar lucros para o indivíduo ou para o grupo que 

os realizam. A lavagem de dinheiro é o processamento destes lucros, produtos de crime, de modo a 

disfarçar sua origem ilegal, permitindo ao criminoso desfrutar desses benefícios sem tornar pública 

a sua fonte. Essa definição foi dada pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI, do inglês 

Financial Action Task Force – FATF). 

 

Quando uma atividade criminosa gera ganhos expressivos, é necessário achar uma forma para 

justificar tanto dinheiro sem atrair atenção para o crime praticado. Isso é feito disfarçando a origem 

do dinheiro, mudando sua forma, usando o nome de outras pessoas, adquirindo bens e 

movimentando para algum lugar que chamaria menos atenção.  

 

2.1 LAVAGEM DE DINHEIRO (LD)  

 

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou 

financeiras que buscam a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de 

recursos, bens e valores, teoricamente, três etapas independentes que, com frequência, ocorrem 

simultaneamente. São elas: 
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COLOCAÇÃO: é a etapa em que o criminoso introduz o dinheiro obtido ilicitamente no sistema 

econômico mediante depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens. Trata da 

remoção do dinheiro do local que foi ilegalmente adquirido e sua inclusão, por exemplo, ao 

mercado financeiro. 

 

OCULTAÇÃO: é o momento que o criminoso realiza transações suspeitas e caracterizadoras do crime 

de lavagem. Nesta fase, diversas transações complexas se configuram para desassociar a fonte ilegal 

do dinheiro, dificultando o rastreamento da origem do dinheiro por parte das autoridades. O 

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

origem do dinheiro.  

 

INTEGRAÇÃO os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico e financeiro. A partir 

deste momento, o dinheiro recebe aparência lícita.  

 

2.2. FINANCIAMENTO AO TERRORISMO (FT) 

 

Financiamento ao terrorismo é o apoio financeiro, por qualquer meio, ao terrorismo ou àqueles que 

incentivam, planejam ou cometem atos de terrorismo.  

 

O financiamento do terrorismo tem como objetivo fornecer fundos ou capital para atividades 

terroristas. Essa arrecadação de fundos ou capital pode acontecer de diversas formas, entre elas de 

fontes legais, tais como contribuições associativas, doações ou lucros de atividades comerciais 

diversas bem como a partir de fontes criminosas como o tráfico de drogas, o contrabando de armas, 

prostituição bens e serviços tomados indevidamente à base da força, crime organizado, fraude, 

sequestro, extorsão, etc.  

 

A luta contra o financiamento do terrorismo está intimamente ligada com o combate à lavagem de 

dinheiro, já que as técnicas utilizadas para lavar o dinheiro são essencialmente as mesmas utilizadas 

para ocultar a origem e o destino final do financiamento terrorista, para que assim as fontes 

continuem a enviar dinheiro sem serem identificadas.  
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2.3 BASE NORMATIVA 

 

 Circular nº 3.461/09 - Consolida regras sobre procedimentos a adotar-se na prevenção e combate 

às atividades relacionadas aos crimes previstos na Lei nº 9.613/98. Alterada por circular nº 

3.654/13;  

 Circular nº 3.409/09 - Divulga instruções para comunicações, previstas art. 12/13 da Circular 

nº 3.461/09;  

 Circular nº 3.517/10 - Altera Circular nº 3.461/09, que consolida regras sobre os procedimentos 

a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas aos crimes previstos na 

Lei nº 9.613/98;  

 Circular nº 3.583/12 - Altera Circular nº 3.461/09, que consolida regras sobre 

procedimentos adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas aos crimes previstos 

na Lei nº 9.613/98;  

 Carta-Circular nº 3.430/10 - Esclarece aspectos sobre prevenção e combate às atividades 

relacionadas aos crimes previstos na Lei nº 9.613/98 - Circular nº 3.461/09;  

 Instrução Normativa da CVM n° 463/08 - Dispõe acerca dos procedimentos a serem observados 

para o acompanhamento de operações realizadas por pessoas expostas politicamente;  

 Lei nº 9.613/98 - Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e 

valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos;  

 Lei 12.683/12 - Criminaliza lavagem de dinheiro, define penalidades conforme a gravidade da 

infração;  

 Circular nº 3.542/12 - Prevê situações que possam configurar indícios de ocorrência dos 

crimes previstos na Lei nº 9.613, passíveis de comunicação ao COAF, atribuindo maior 

responsabilidade na identificação de clientes, na manutenção de registros de operações e na 

comunicação de operações suspeitas, impondo penalidades administrativas por seu 

descumprimento.  

 

No Brasil a estrutura de prevenção à lavagem de dinheiro conta com o COAF, unidade de 

inteligência criada no âmbito do Ministério da Fazenda pela Lei 9.613/98, trata-se de órgão de 

deliberação coletiva cujo plenário é composto por representantes do Banco Central do Brasil 

(BCB), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros Privados 
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(SUSEP), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Receita Federal do Brasil (RFB) ,  

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Departamento de Polícia Federal (DPF), Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério da Previdência Social 

(MPS) e Ministério da Justiça - Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica 

Internacional (DRCI).  

 

 

3. MONITORAMENTO 

 

O Departamento de Compliance é o responsável pelas rotinas de monitoramento das operações para 

identificação de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 

 

Para o gerenciamento das ocorrências e tratamento dos indícios de Lavagem De Dinheiro (PLD), 

Financiamento ao Terrorismo e identificação de Pessoas Expostas Politicamente (PEP) e controle 

de operações com vistas a coibir práticas abusivas de mercado, a Carlessi Administradora de 

Consórcios LTDA utiliza o sistema Newcon que possui o aplicativo COAF. 

 

 

As informações que apresentarem incompatibilidade com as regras definidas no sistema, dentro do 

Aplicativo COAF, quanto à PLD, geram relatórios identificando quais filtros cadastrados foram 

acionados para serem analisados. Uma vez gerada a ocorrência, caberá ao Compliance analisar o 
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cliente e suas operações para confirmar ou não os indícios de lavagem de dinheiro e financiamento 

ao terrorismo. 

 

 

Dentro do aplicativo COAF, na opção PEP é obtida uma lista adquirida por meio do Siscoaf, que 

traz informações dos clientes que se enquadram nessa situação e o sistema automaticamente efetua 

o registro no cadastro do cliente. Uma vez gerada a ocorrência, caberá ao Compliance analisar o 

cliente e suas operações para confirmar ou não os indícios de lavagem de dinheiro e financiamento 

ao terrorismo. 
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Dentro do aplicativo COAF, na opção Financiamento ao Terrorismo, é obtida uma lista 

disponibilizada no site do Tesouro Americano, no link https://www.treasury.gov/ofac/downloads, 

onde é necessário baixar três arquivos: SDN.CSV, ADD.CSV e ALT.CSV.  

 

Uma vez gerada a ocorrência, caberá ao Compliance analisar o cliente e suas operações para 

confirmar ou não os indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 

 

As análises consistem em verificação da documentação cadastral e sua atualização. Como parte da 

análise, são realizadas buscas em ferramentas que verificam o envolvimento do cliente com notícias 

negativas. 
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São providências que poderão ser tomadas:  

 A exigência de atualização cadastral,  

 Pedido de esclarecimentos ao vendedor ou parceiro comercial do cliente ou ao próprio cliente,  

 Análise do departamento de Compliance face inconsistências de movimentação,  

 Comunicar ao Diretor responsável pelo PLD/FT inconsistências ou atipicidades encontradas 

para analise e tomada de decisão, 

 Arquivamento da ocorrência ou Comunicado ao COAF da atipicidade identificada.  

 

 

4. RESPONSABILIDADES/ATRIBUIÇÕES 

 

4.1 DIRETOR RESPONSÁVEL PELO PLD/FT CONFORME CIRCULAR 3461/2009 

 

O Diretor responsável pela área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 

Terrorismo teve seu nome comunicado ao BACEN através do sistema de informação do Banco 

Central – UNICAD. 
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Tem como atribuições apoiar e dar suporte, assegurando que o PLD/FT alcance o efetivo cumprimento 

das disposições desta política, promover a divulgação referente a importância do PLD/FT a todos os 

seus colaboradores, prestadores de serviços e determinar as correções necessárias, quando de 

ocorrência de indícios de situações atípicas. 

 

 

 

 

4.2 AUDITORIA INTERNA E COMPLIANCE 

 

Será de responsabilidade dos Controles Internos e Compliance, através de sua autonomia e 

independência, a obrigação de reportar diretamente ao Diretor Responsável pelo PLD/FT, quaisquer 

situações que julgue merecedoras de reporte e registro, assim como o acompanhamento de 

quaisquer medidas que comprometam ou altere procedimentos operacionais. 

 

4.3 CONTABILIDADE/ FINANCEIRO 
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É de responsabilidade da Contabilidade e do setor financeiro comunicar o setor de Compliance, 

havendo conhecimento ou suspeita de quaisquer irregularidades relacionadas ao cliente ou às 

operações por ele solicitadas, independente do valor ou havendo conhecimento de transações suspeitas 

de um mesmo cliente, que tenham sido divididas, independente do valor, com objetivo de não serem 

identificadas. 

 

4.4 ADMINISTRATIVO 

 

É obrigação de todos os colaboradores do setor administrativo, de forma geral: 

 

 A observância dos padrões éticos na condução dos negócios, no estabelecimento e na 

manutenção: de relacionamento com os clientes,  

 atualizar as informações contidas neste manual e política interna com fundamento na legislação 

e normas aplicáveis, e quando solicitado pela Compliance. 

 Monitorar diariamente ocorrências sobre operações atípicas, identificando riscos de negócios 

ou operações  

 Realizar a devida comunicação ao Compliance, mediante canal interno e confidencial de 

quaisquer situações suspeitas.  

É de responsabilidade do setor administrativo o cumprimento de todos os preceitos contidos na 

política interna e procedimentos, com especial atenção para:  

 

 Examinar individualmente os cadastros, a fim de verificar a existência e veracidade das 

informações; 

 Verificação do preenchimento no sistema de todos os campos obrigatórios referentes aos campos 

cadastrais dos clientes; 

 Verificação da situação do CPF ou CNPJ dos clientes ativos, junto à base da Receita Federal; 

 Identificação de PEP e Beneficiários Finais; 

 Verificação da existência de inconsistências nas informações cadastrais dos clientes (município 

inexistente, campos preenchidos com informação 9999999, CEP com menos de 8 dígitos, CPF 

ou CNPJ inexistente ou duplicado, CPF de pessoa falecida, datas inexistentes); 
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 Verificação dos dados constantes no cadastro mediante checagem das informações diretamente 

com o cliente (Pós-Venda); 

 Verificação de volume de contrato de vendas para um mesmo consorciado em créditos com 

soma igual ou superior à R$ 1.000.000,00 deverão obrigatoriamente ter autorização da diretoria 

para que a aquisição destas seja liberada.  

 Atualização do cadastro, informação ao Compliance quando do surgimento de indício de 

irregularidade ou dúvida quanto ao procedimento a ser adotado para identificação de suspeitos. 

4.5 COMITÊ DE ANÁLISE DE CRÉDITO 

 

Essencial na observância aos preceitos contidos na política interna e procedimentos do 

departamento, com especial atenção para a consulta aos órgãos de proteção ao crédito, veracidade 

de documentos pessoais apresentados, verificação da capacidade financeira, responsáveis legais, 

identificação de PEP e beneficiários finais, a aplicação rigorosa dos critérios da política interna de 

crédito. Atualização e apuração das informações e dados para identificação de possíveis fraudes. 

Informação ao Comitê quando do surgimento de indício de irregularidade ou dúvida quanto ao 

procedimento a ser adotado. 

 

Vide Anexo 1 - FICHA DE ANÁLISE DE CRÉDITO, folhas 1 e 2 

 

4.6 VENDAS 

 

O setor de vendas deve observar os aspectos voltados à política de PLD/FT e o cumprimento das 

normas especialmente a vista de atividades de captação, intermediação e negociação, adotando 

sempre melhores práticas no processo de vendas, conhecendo seu cliente, e se suspeitarem de 

alguma atividade ilícita, comunicar ao Compliance, quando forem consideradas suspeitas.  

Fica de responsabilidade do vendedor, o preenchimento correto do Contrato de Adesão, seja 

ele físico ou Intranet – em área do representante, no site da empresa; informando todos os 

dados solicitados, principalmente no quanto à renda, beneficiário final e PEP. 
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Quanto ao monitoramento das operações, os gerentes comerciais na qualidade de 

colaboradores da Administradora devem atender de forma consistente aos requisitos do 

procedimento referente ao processo adotado pela Administradora. 

 

4.7 RECURSOS HUMANOS 

 

A área de Recursos Humanos é responsável pelo suporte ao processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades terroristas na empresa, na guarda de registros de 

treinamentos e ciência em documentação específica. Fica responsável ainda, por ter o registro de quais 

colaboradores já passaram por treinamento e quais não, em que data, qual tipo de treinamento recebido, 

qual área que o funcionário e colaborador trabalha, de forma que seja possível identificar a necessidade 

das ações de treinamento. 

 

 

5. CADASTRO DE CLIENTES E ATUALIZAÇÃO 

CADASTRAL 

 

A Carlessi Administradora de Consórcios LTDA aplica Política específica para o cadastro de 

clientes, coleta de dados e atualização cadastral, em momentos chave. 

 

Tais medidas são obrigatórias e visam permitir uma maior segurança jurídica nas informações 

cadastrais, evitando fraudes e demais riscos na ocasião da adesão das cotas e na retirada de crédito 

por ocasião da contemplação, mantendo atualizadas as informações cadastrais. 

 

5.1 CADASTRO DE CLIENTES 

 

O cadastro de clientes, na adesão ao contrato, tem duas etapas: 

CADASTRO DE VENDAS 

 

Serão realizadas todas as conferências quanto aos dados cadastrais e documentos obrigatórios do 

Contrato de Adesão “físico ou Intranet”, nas operações de vendas, e confirmadas pela Área 
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Administrativa, no setor de Atendimento, no momento da adesão, bem como testes de verificação, 

com periodicidade máxima de um ano, que assegurem a adequação dos dados cadastrais dos clientes. 

 

Conforme estabelecido em Circular 3.461 do BACEN e em conformidade com a Lei 9.613/98, é 

obrigatório a prestação de informações e o envio de documentos pessoais dos consorciados. 

Vejamos a seguir: 

a) PESSOAS NATURAIS: nome completo, filiação, nacionalidade, data e local do nascimento, 

documento de identificação (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor) e número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) PESSOAS JURÍDICAS: firma ou denominação social, atividade principal, forma e data de 

constituição, informações referidas na alínea “a” que qualifiquem e autorizem os 

administradores, mandatários ou prepostos, número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) e dados dos atos constitutivos devidamente registrados na forma da lei;  

c) Endereço residencial e comercial completos, com a devida comprovação; 

d) Número do telefone e código de Discagem Direta a Distância (DDD); 

e) Valores de renda mensal e patrimônio, no caso de pessoas naturais, e de faturamento médio 

mensal referente aos doze meses anteriores, no caso de pessoas jurídicas; 

f) declaração de propósitos e a natureza da relação de negócio com a administradora, registrada 

no sistema conforme segue:  

 

 As informações relativas a cliente pessoa natural deve abranger as pessoas naturais 

autorizadas a representá-la 

 As informações cadastrais relativas a cliente pessoa jurídica deve abranger as pessoas naturais 
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autorizadas a representá-la, bem como a cadeia de participação societária, até alcançar a 

pessoa natural caracterizada como beneficiário final. 

Excetuam-se do disposto acima as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de 

companhia aberta ou entidade sem fins lucrativos, para as quais as informações 

cadastrais devem abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-las, bem como 

seus controladores, administradores e diretores, se houver. 

 

PÓS-VENDA: 

 

Durante a realização de pós-vendas, procedimento obrigatório em todas as cotas, além de toda 

a checagem estabelecida acima, inclui-se conferências quanto ao perfil do cliente e se todas as 

informações necessárias foram preenchidas no cadastro, inclusive informação de Pessoa Exposta 

Politicamente - PEP. 

 

5.2 ANÁLISE DE CRÉDITO 

 

A Administradora, através de seu departamento de análise de crédito realizará à devida solicitação 

e análise de toda a documentação de consorciados, o preenchimento, atualização e confirmação 

de dados, consultas no sítio da Receita Federal, consultas em órgãos de proteção ao crédito de 

forma a confirmar a legitimidade das informações e obedecendo ao disposto em contrato de adesão 

quanto à regra para aquisição da cota, previsão de documentos exigidos seguindo fundamentos de 

segurança e responsabilidade. 

 

 Vide Anexo 1 - FICHA DE ANÁLISE DE CRÉDITO, folhas 1 e 2. 

 

 

6. COMUNICAÇÃO DE INDÍCIOS DE 

LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

Na ocorrência de situações atípicas que possam ser suspeitas e com prováveis indícios de ilicitude, o 

setor de Compliance, convocará reunião com a Direção para apresentação destas ocorrências. Estas 

ocorrências serão levantadas, considerando a utilização do APP COAF do sistema NEWCON. 



 

CARLESSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 
MANUAL DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE 

DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
Versão 1.00 – 10/2019  R1-1.01 – 10/2019 

 17 

A comunicação ao COAF não suspende as operações ou propostas de operações em andamento, 

salvo quando solicitada pelas autoridades competentes. 

 

Após reunião com a Direção, na tomada de decisão de comunicar ao COAF, o responsável fará a 

comunicação no Siscoaf. Na comunicação será informado se o cliente se enquadra como Pessoa 

Exposta Politicamente - PEP. 

 

 

Todos os registros que fundamentaram a comunicação ou decisão de não realizar a comunicação, 

devem ser arquivados e mantidos adequadamente por prazo de 5 (cinco) anos, conforme Circular N
o
 

3.461/2009. 

 

A comunicação considerada suspeita tem caráter comercial e, portanto, deve ser restrita aos 

funcionários, auditoria interna, Compliance, Diretor responsável pelo PLD/FT, sem comunicação ao 

cliente. 

 

6.1 TRATAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

 

O Compliance, na ciência de qualquer suspeita de ilícito, se reunirá com o Diretor responsável pelo 

PLD/FT para análise do caso. Após decisão será realizado o devido apontamento mediante Ata de 

Reunião Ordinária ou Extraordinária, formalizando a efetiva aplicação do controle necessário, as 

quais serão tratados em até 24 horas, após realização desta reunião. Todas as ATAS de reunião e 

Julgamentos serão devidamente arquivadas em pasta específica e a disposição para consulta.  
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O Compliance responsável pelo monitoramento da PLD/FT emitirá relatórios semestrais, com os 

casos apresentados em reunião ordinária e extraordinária, com fim específico de revisão e/ou 

readequação se necessária. 

 

Os procedimentos de monitoramento e controle implementados, permitirão a comunicação ao 

COAF de situações atípicas que possam configurar a existência de indícios de crimes previstos na 

Lei 9.613/98.  

 

7. CONFIDENCIALIDADE 

 

As comunicações terão caráter estritamente confidencial, assim como a identidade dos 

colaboradores que a tenham realizado.  

 

Nenhuma informação será dada ao cliente ou a terceiros, salvo pessoas internamente 

designadas ou autoridades competentes, sobre o fato de uma operação ter sido incluída como 

suspeita, ou ainda, que tenha sido requerido esclarecimentos pelas autoridades, por conta de 

suspeita de vinculação à lavagem de dinheiro.  

 

8. CONFERÊNCIA DE DADOS E TESTES DE 

INCONSISTÊNCIA  

 

A conferência de dados e informações obrigatórias em base de dados é realizada inicialmente 

durante a recepção da proposta de vendas pelo departamento de Administração de cotas, quando o 

contrato de adesão é rigorosamente conferido, observando todas as informações necessárias e a 

documentação exigida, assinaturas e dados obrigatórios.  

Na ausência destas ou ainda em caso de rasuras será solicitada a substituição do contrato por nova 

via devidamente preenchida e assinada.  

 



 

CARLESSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 
MANUAL DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE 

DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
Versão 1.00 – 10/2019  R1-1.01 – 10/2019 

 19 

As informações e documentos necessários foram divulgados conforme disposto na CIRCULAR 

CONSÓRCIO CARLESSI Nº 01/2019 referente Preenchimento de Contrato de Adesão e Envio de 

Documentos na Adesão. 

Vide Anexo 2 - CIRCULAR CONSÓRCIO CARLESSI Nº 01/2019. 

 

8.1 TESTES 

 

TESTES CONCEITUAIS 

Com periodicidade SEMESTRAL serão realizados para verificar se os meios de captura de 

informações (físico e eletrônico) contém os campos necessários para todas as informações exigidas. 

 

TESTES SISTÊMICOS 

Com periodicidade SEMESTRAL serão realizados em base de dados obtida através de script 

disponibilizado pelo sistema NEWCON para verificação dos preenchimentos dos campos cadastrais 

obrigatórios (renda/faturamento, beneficiário final e PEP). 

 

TESTES FÍSICOS  

Com periodicidade DIÁRIA serão realizados conforme recebimento do contrato de adesão e 

recebimento de cadastro pós-contemplação para retirada de crédito, a fim de verificar a legitimidade 

das informações, tais como: 

 A verificação do preenchimento de todos os campos obrigatórios referente às informações 

cadastrais do cliente; 

 A verificação da situação do CPF/CNPJ dos clientes junto à base da Receita Federal; 

 A verificação da existência de inconsistências nas informações cadastrais dos clientes; 

 

Se alguma inconsistência for averiguada, deverá ser feita a conferência da informação diretamente 

com o cliente no Pós-Venda. 

 

8.2 PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE - PEP 
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A respeito da classificação do cliente quanto ao seu perfil, conforme estabelece a legislação vigente, 

caberá à Administradora a realização de monitoramento diferenciado.  

 

São pessoas expostas politicamente aquelas que desempenham ou tenham desempenhado, nos 

últimos 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 próprio.  

 

Todos os colaboradores da Carlessi Administradora de Consórcios Ltda, deverão estar atentos 

acerca dos procedimentos para acompanhamento das movimentações financeiras de pessoas 

expostas politicamente – PEP.  

 

Estes reportarão prontamente a área de Compliance, quaisquer propostas ou atividades suspeitas de 

PLD/FT, sendo ainda dever de todos os colaboradores adotar medidas de vigilância reforçada e 

contínua quanto a obrigatoriedade de informações que permitam caracterizar um cliente como PEP 

e identificar a origem dos recursos envolvidos nas transações, e estas operações serão tratadas com 

especial atenção.  

 

A identificação dos clientes expostos politicamente não se limita a apenas a auto declaração, já ao 

início da relação é realizado o pós-vendas, sendo verificado se o cliente é ou não pessoa exposta 

politicamente, e ainda realizada mensalmente a varredura do banco de dados com a relação 

disponibilizada no site do Siscoaf.  

 

8.3 BENEFICIÁRIO FINAL 

 

Beneficiário final é aquele que está no topo da estrutura empresarial, com poder decisório e com 

papel fundamental nas decisões finais, controlando ou influenciando significativamente a estrutura 

da empresa. Portanto sua identificação é fundamental no processo de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro.  
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O processo de identificação do beneficiário final é essencial, pois auxilia no combate e prevenção a 

crimes financeiros e será realizado em todo o decorrer da relação do cliente junto a instituição, 

estando presente de forma obrigatória em três fases: cadastro de vendas, pós-venda e análise de 

crédito.  

 

A identificação do beneficiário final será feita por meio de ferramenta de consulta no sítio da 

Receita Federal pesquisando o quadro societário e por meio de documentação exigida na adesão ao 

contrato.  

 

Tendo identificado o beneficiário final, será feito o registro no Sistema Newcon, na ficha cadastral 

do cliente. 

9. REGISTRO DE OPERAÇÕES 

 

Para registro de operações analisadas serão utilizados os seguintes formulários: 

 

Anexo 3 – Mapa de Monitoramento de PLD/FT; 

Anexo 4 – Registro de Operações PLD/FT. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta Política é de uso interno, e sua divulgação é importante para que todos os profissionais 

envolvidos tomem ciência acerca de seu conteúdo, bem como da necessidade do cumprimento das 

obrigações nela contidas. 

 

O não cumprimento das responsabilidades referidas a cada setor acarretará ação disciplinar, 

devendo a penalidade ser aplicada observando a gravidade da infração. 

A atualização da Política ocorrerá de acordo com as necessidades, novas orientações e 

determinações relacionadas à PLD/FT, publicadas em normativos legais. 
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ANEXO 1 FOLHA 1/2 
 

 

.....continua 

INFORMAÇÕES DO CONSORCIADO INFORMAÇÕES DO BEM

NOME GRUPO

CPF COTA

BANCO VENDEDOR

AGENCIA BEM

OPERAÇÃO AVALIAÇÃO

CONTA

FORMA PAGTO OBSERVAÇOES:

DADOS:

 

 

 

RELACIONAMENTO COM O GRUPO REFERÊNCIA DE CRÉDITO SALDO DEVEDOR X VALOR DO BEM

Obs: Obs:

Obs:

 

REFERENCIAS PROFISSIONAIS

CONSORCIADO 

RENDA (TIPO)

OBSERVAÇOES 

DIVERSAS

OUTRAS RENDAS

TOTAL

SALARIO/PRO LABORE

ADMISSÃO/EXERCE DESDE

FUNÇAO

SEGUNDO AVALISTA

NOME

EMPRESA

Calessi  

Adm de 

Consorcio

CONSORCIADO PRIMEIRO AVALISTA

-R$                          

Carlessi 

Engenharia
SALDO DEVEDOR / VA-

LOR DA AVALIAÇÃO ( es-te 

percentual deve ser menor 

que 100%)

-

SPC SCORE

VALOR DE AVALIAÇÃO DO 

BEM A ADQUIRIR

Anotar : Empresa do grupo;Cliente desde;Compra Média; Saldo em aberto; Saldo Pago; 

Bem adquirido; Paga em Dia)

Anotar : Qual empresa: SPC ou 

SERASA,  qual Score 

apresentado, Existência de 

restritiçâo

Verificar se o bem garante o saldo 

devedor da cota

Coml 

Carlessi

DADOS VALOR / %

SALDO DEVEDOR DA COTA -R$                          

Anotar: Nome do Consorciado, CPF, Dados Bancários (Banco, Agencia e 

Conta), Forma de Pagamento

Anotar: Grupo, Cota, Vendedor,  Bem a ser adquirido, valor de avaliação 

quando o bem for carro ou moto, saldo devedor da cota, observações 

SALDO DEVEDOR

PARCELAS/ PENDENTES

FICHA PARA ANÁLISE DE 

CRÉDITO

RECEBIDO EM : 

Carlesi Administradora de Consórcio Ltda
FINALIZADO  EM:
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ANEXO 1 FOLHA 2/2 

 

 

REFERENCIAS COMERCIAIS

CHEQUE LIST - COPIA DE DOCUMENTOS DADOS DE CONTRATO E ANALISE DE RENDA

(1) CONSORCIADO  (2) 1 AVALISTA  (3) 2 AVALISTA (1) CONSORCIADO  (2) 1 AVALISTA  (3) 2 AVALISTA

(1) (2) (3) (2) (3)

OK OK X X X

OK OK X X X

OK OK X X X

OK OK X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X Observações:

X X X

CARTA DE AVALIAÇÃO (CARRO, MOTO)

OK para doc. Enviado /Em branco para faltas / X não solicitar

DADOS DA ANÁLISE
OBS. DA ANALISTA CONTABIL OBS. DA DIREÇÃO

APROVADO APROVADO

DATA DATA

FICHA PARA ANÁLISE DE 

CRÉDITO

RECEBIDO EM : 

FINALIZADO  EM:

ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA

NÃO APROVADO APROVADO NÃO APROVADO NÃO APROVADO

DATA

DEFIS - SIMPLES NACIONAL

ULT. BALANCETE DO ANO CORRENTE

OBS DA ANALISTA DE CREDITO:

BALANÇO CONF ECF
% DE COMPROMETIMENTO

DRE CFE ECF
VALOR DO COMPROMENTO

CONTRATO  SOCIAL CONSOLIDADO % DA PARCELA X RENDA LIQUIDA

FATURAMENTO 12 MESES RENDA LÍQ. DO TRIMESTRE

PESSOA 

JURIDICA

INSCRIÇAO ESTADUAL DATA PAGTO PRIMEIRA PARCELA

CNPJ

VALOR COMPROMETIDO C/GRUPO 

CARLESSI

RECIBO ENTREGA ECF
MEDIA DA RENDA

COMPROVANTE DE ENDEREÇO PAGAS                      (04 PARCELAS)

COMPROVANTE DE RENDA VLR PARCELA

DADOS
DADOS (1)

PESSOA FISICA

CPF GRAVAME

IDENTIDADE CREDITO

Anotar: Nome da Empresa / Fone / Contato / Cliente desde / Média de Compra / Saldo Liquidado / Saldo em Aberto / Comportamento de pagamento.

Carlesi Administradora de Consórcio Ltda
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ANEXO 2  

Turvo – SC, 04 de Outubro de 2019 

 

CIRCULAR CONSÓRCIO CARLESSI Nº 01/2019 

 
REF.: PREENCHIMENTO DE CONTRATO DE ADESÃO E ENVIO DE DOCUMENTOS 

NA ADESÃO 

 

PREZADOS COLABORADORES E PARCEIROS COMERCIAIS: 

 

Em atenção a Circular BACEN 3.461/2009, que dispões sobre os procedimentos a 

serem adotados pela administradora na Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo, crimes previstos na Lei 9.613/1998 e tendo em vista a recente 

atuação do Banco Central junto às administradoras de consórcios, informamos à nossa área 

administrativa e comercial sobre a obrigatoriedade do correto preenchimento dos contratos de 

adesão que deverão vir à administradora sem rasuras e completamente preenchidos. 

Informamos que a partir desta data, será obrigatório o envio de documentos pessoais dos 

consorciados – RG/CPF ou CNH (pessoas físicas) ou Cartão de CNPJ, contrato social consolidado 

ou com última alteração e documentos pessoais do sócio administrador (pessoas jurídicas). 

Campos como renda/faturamento, profissão, Carteira de Identidade contendo data de 

emissão e data de expedição e ainda Pessoa Exposta Politicamente (PEP), que muitas vezes passam 

despercebidos pelos vendedores, deverá ser preenchido e qualquer irregularidade nos contratos 

poderá acarretar bloqueios no cadastro da cota. 

Tal medida visa conferir aos grupos, administradora e vendedores/parceiros comerciais, 

maior segurança jurídica nas informações cadastrais, evitando fraudes e demais riscos na adesão das 

cotas. 

Contamos com a colaboração de todos. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________________ 

CARLESSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

DIRETORIA 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 


