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DE DINHEIRO E COMBATE AO 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

 

 

A Política foi criada e atualizado de acordo as regras vigentes, 

com o objetivo de unificar e adequar suas normas, regulamentar seus 

procedimentos operacionais, estruturar sistemas viabilizando 

ferramentas de controle e estabelecer regras de conduta a serem 

seguidas por todos os profissionais, filiais, parceiros comerciais, de 

forma a prevenir quaisquer práticas ilícitas, identificando situações 

suspeitas e adotando todas as medidas necessárias para que se faça 

cumprir. 
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Informações Gerais 

Responsável pelo Comitê de PLD/CFT Lara Alvarenga Santos Duarte 

Data de Criação: 09/01/2017 Data de Atualização 30/01/2023 Versão 7.0 

Base Legal 

Lei n° 9613 de 03 de março de 1998 

Lei n° 12.683, de 09 de julho de 2012  

Lei n° 13.260 de 17 de março de 2016  

Lei n°13709 de 14 de agosto de 2018 

 Lei n° 13.810 de 08 de março de 2019  

 Resolução BCB n° 44 de 24 de novembro de 2020  

Resolução BCB n°65, de 26 de janeiro de 2021 

Resolução BCB n°130, de 20 de agosto de 2021 

Resolução BCB n°155, de 14 de outubro de 2021 

Resolução BCB n°260, de 22 de novembro de 2022 

Resolução BCB n°285, de 19 de janeiro de 2023 

Circular n°3978 de 23 de janeiro de 2020 

Carta Circular n° 4.001, de 31 de janeiro de 2020  

Comunicado BACEN nº 36073 DE 20/08/2020 

Instrução Normativa BCB n° 262 de 31/03/2022 

Finalidade: 

Com objetivo geral de unificar e adequar suas normas,  regular seus  

procedimentos operacionais,  estruturar sistemas viabilizando ferramentas 

de controle e estabelecer regras de conduta a serem seguidas por todos os 

profissionais, departamentos, filiais, parceiros comerciais diretos e 

indiretos, de forma a prevenir quaisquer práticas ilícitas,  identificando 
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situações suspeitas e adotando todas as medidas necessárias para que se 

faça cumprir. 

Palavras Chaves: 
Lavagem, Dinheiro, Terrorismo, Comunicação, Solicitação, Estrutura, 

Informações, Relatório, Risco, Cadastro, Treinamento. 

Histórico 

Data  Versão Descrição Autor 

Janeiro de 2017 1.0 PLD/FT em Controles Internos Cesar Matheus da Silva 

Março de 2018 2.0 Política Institucional PLD/FT Cesar Matheus da Silva 

Junho de 2019 3.0 Atualização política PLD/CFT Cesar Matheus da Silva 

Dezembro de 2019 3.1 Atualização política PLD/CFT Cesar Matheus da Silva 

Agosto de 2020 4.0 Atualização política PLD/CFT Cesar Matheus da Silva 

Outubro de 2020 4.1 Atualização política PLD/CFT 
Isabella Cristina de 

Carvalho 

Fevereiro de 2021 5.0 Atualização política PLD/CFT 
Isabella Cristina de 

Carvalho 

Abril de 2021 5.1 Atualização política PLD/CFT 
Isabella Cristina de 

Carvalho 

Dezembro de 2021 5.2 Atualização política PLD/CFT 
Isabella Cristina de 

Carvalho 

Janeiro de 2022 6.0 Atualização política PLD/CFT 
Isabella Cristina de 

Carvalho 

30/01/2023 7.0 Atualização política PLD/CFT 
Lara Alvarenga Santos 

Duarte 
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1. Apresentação 

Em cumprimento as diretrizes estabelecidas pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

em conformidade a Circular BACEN de nº 3978 de 23 de janeiro de 2020, que atualiza 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, o CONSÓRCIO RECON, a partir de sua área de 

Controles Internos, atualiza sua POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E 

COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, implementando procedimentos e 

instrumentos eficazes de controles operacionais e gerenciais que permitirão há gestão 

preventiva e o devido combate à atuação de lavagem de dinheiro em toda à instituição, 

evitando a utilização desta como meio para tal finalidade ilícita. 

2. Órgãos Reguladores 

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

unidade de inteligência criada no âmbito do Ministério da Fazenda, trata-se de um órgão de 

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

(BCB), Superintendência de Seguros Privados (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). 

2.1. COAF:  

 Coordenar e propor mecanismos de cooperação e troca de informações viabilizando 

ações rápidas e eficientes na prevenção e combate à ocultação de bens, direitos e valores;  
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• Receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na 

Lei;  

• Disciplinar e aplicar penas administrativas a empresas ligadas a setores que não possuem 

órgão regulador ou fiscalizador próprio e;  

• Comunicar às autoridades competentes, para instauração de procedimentos cabíveis, ao 

detectar indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro ou de qualquer outro crime. 

2.2. Banco Central do Brasil:  

Uma das autoridades administrativas encarregada de promover a aplicação da Lei 

9.613/98, atualizada pela Lei nº 12.683/12 e Circular nº 3978/20, que 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.  

O BACEN edita as normas que Instituições sob sua regulamentação devem seguir tais 

como:  

• Cadastros de clientes atualizados e a sua adequada identificação;  

• Controles internos e a implementação de procedimentos de controle e detecção 

de operações suspeitas e registros de operações; 

• Atividade econômica e capacidade financeira dos usuários do sistema financeiro 

nacional;  

• Comunicação de operações ou situações suspeitas ao COAF;  

• O treinamento de seus profissionais, parceiros e demais envolvidos.  

3.  Definição: 

A “Lavagem de Dinheiro” é o processo pelo qual são inseridos, na economia, os 

ganhos decorrentes de atividades ilícitas, buscando ocultar a origem ilegal, podendo 
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envolver operações sofisticadas dentro do sistema financeiro. 

Com a Lei 9.613/98 e atualizada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012 e a 

Circular nº 3.978 de 23 de janeiro de 2020 a lavagem de dinheiro deixa de ter o rol de crimes 

antecedentes previstos na legislação anterior, permitindo que esta seja julgada mesmo sem 

comprovar a ligação com o crime que gerou o valor lavado, assim como imputa 

responsabilidade e penalidades aos seus contadores. Sendo assim, o Art. 12 da Lei 9.613/98 

Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas 

jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos Arts. 10 e 11 serão 

aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes 

sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa pecuniária variável não superior:  

a) Ao dobro do valor da operação;  

b) Ao dobro do lucro real obtido ou que 

presumivelmente seria obtido pela realização da 

operação; ou 

c) Ao valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 

reais); 

 

3.1. Fases da Lavagem de Dinheiro: 

A prática ilícita envolve algumas fases, iniciando-se pela ocultação da origem, 

descaracterizando a prática de crime, com disfarce de sua circulação pelo mercado 

financeiro e o retorno deste aos criminosos, podendo finalmente considera-se como 

“limpo”.  

Muitas vezes o dinheiro é movimentado entre países que não possuem um 

sistema eficiente de controle, com legislações precárias e rigoroso sigilo bancário. Em geral, 

teremos três etapas:  
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• Colocação: O dinheiro sujo entra na instituição financeira legítima, geralmente na forma 

de depósitos bancários em dinheiro, compra de ativos ou ainda o envio de dinheiro para 

fora do país. Nesta etapa o “dinheiro sujo” mais vulnerável, é foco principal das 

autoridades fiscalizadoras. 

• Ocultação: É a fase mais complexa, pois é preciso mudar as características do depósito 

original, utilizando Instituições Financeiras. Geralmente, essa fase se dá por meio da 

conversão de dinheiro em instrumentos financeiros, investimentos imobiliários, 

superfaturamento em exportações, etc.  

• Integração – Na última fase, o dinheiro é reincorporado ao sistema econômico de forma 

legítima, tornando a identificação do crime bem mais difícil. Os valores passam a ser 

incorporados de maneira formal, ou seja, recursos ilegais voltam para os criminosos 

originais, revestidos de legitimidade. 

Importante destacar, que essa divisão das fases não deve ser entendida como 

absoluta, pois em certos casos, basta apenas a conclusão da operação. 

4. Comitê De PLD/CFT 

De forma a viabilizar estrutura compatível com o porte da instituição e garantir 

que todos os esforços necessários quanto ao devido cumprimento legal da política interna 

de PLD/CFT estejam sendo realizados de acordo com os padrões de segurança e 

confiabilidade, o Consórcio Recon define a criação em 20 de fevereiro de 2018, conforme 

ata de nomeação anexa, o comitê responsável pelo PLD/CFT.  

O Comitê de PLD/CFT, é composta atualmente por quatro membros, sendo 03 

de departamentos distintos e um exclusivo, permitindo a melhor percepção das etapas e 

processos internos, com as seguintes características:  
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• Dotada de conhecimento e com estrutura organizacional autônoma e independente.  

• Com equipe devidamente treinada e atualizada, compatível com o porte da 

instituição;  

• Comitê com foco em PLD/CFT e com aplicação de reuniões de discussões 

permanentes;  

• Política Institucional de PLD/CFT compatível com as características dos negócios da 

instituição, risco de suas atividades e estrutura organizacional.  

Com procedimentos operacionais e gerenciais, dispondo de ferramentas que 

viabilizam a implantação, implementação e manutenção de processos, assegurando:  

• Divulgação do Programa por meio de manuais e meios de comunicação interna e 

externa;  

• Treinamentos de profissionais e parceiros comerciais; 

• Consulta a listas restritivas, sites de busca e órgãos reguladores para confirmação e 

identificação de dados e informações; 

• Controle e manutenção de clientes de acordo com a categoria de risco;  

• Monitoramento de transações e comportamentos de clientes;  

• Identificação e análise de situações que possam configurar indícios da ocorrência dos 

crimes previstos na Lei e conforme regulamentação vigente;  

• Avaliação da exposição ao risco previsto em política interna de PLD/CFT; 

• Aprovação de novas ferramentas e serviços de seleção e monitoramento. 

• Realização da devida COMUNICAÇÃO AO COAF de todas as operações identificadas 

como suspeitas ou com indícios de crimes previstos nas Leis ou a elas relacionadas. 

Atualmente o Consórcio Recon atua única e exclusivamente na administração de 

grupos de consórcio nos segmentos de imóveis, automóveis, motocicletas e serviços. Em 

caso de lançamento de novos produtos ou serviços, estes serão obrigatoriamente 
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submetidos a prévia deliberação e análise por este comitê, que atuará desde a concepção e 

desenvolvimento até a sua comercialização, identificando situações que impliquem na 

necessária adequação de processos, buscando sempre a devida segurança institucional e o 

cumprimento da Política de PLD/CFT. O acompanhamento e controle ocorrerá por meio de 

ATA, com a apresentação de pontos a se observar, seus riscos e a devida tomada de decisão.   

4.1. Divulgação da Política 

Desenvolvida de modo a garantir objetivamente a divulgação, conscientização e 

comprometimento por todos os seus profissionais, parceiros comerciais, prestadores de 

serviços e público em geral quanto ao compromisso desta instituição ao fiel cumprimento à 

regulamentação legal vigente, viabilizando o pleno conhecimento e acessibilidade de suas 

políticas de Conformidade e Controles Internos, incorporadas as suas diretrizes basilares de 

postura, valores e conduta ética moral. 

A Consórcio Recon divulga amplamente sua POLÍTICA DE PREVENÇÃO À 

LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, tornando-a 

acessível por meio de circulares, e-mail, treinamentos aos profissionais e parceiros 

comerciais, além de sua biblioteca virtual disponível para livre consulta através do seu site, 

no extranet.  

Os novos profissionais serão devidamente treinados até o término de seu 

período de experiência, quando realizarão a avaliação de treinamento e ciência desta por 

meio de termo de responsabilidade, estes devidamente enviados a comitê de PLD/CFT para 

arquivo.  

4.2.  Responsabilidades  

Todos os profissionais dentro de suas funções possuem responsabilidades 

relacionadas à Prevenção da Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.  



 

  

12 

 

4.2.1. Acionista – Osvaldo Tosin: Responsável por assegurar que o programa receba suporte 

adequado ao efetivo cumprimento das disposições desta política, supervisiona o Comitê de 

PLD/CFT. 

4.2.2. CEO - Alysson Tosin: Responsabilidade de analisar e garantir estrategicamente que as 

medidas preventivas e corretivas necessárias sejam tomadas, permitindo a efetiva e contínua 

aplicação da política interna. Discutir em conjunto com as devidas comissões, quando 

necessário, ameaças ou indícios que possam comprometer a instituição, recomendando ações 

para reduzir riscos e provendo os meios necessários para que as atividades relacionadas. 

4.2.3. Conselho Gestor - Alysson Tosin- CEO, Fernanda Reis dos Santos Semenzi- Gerência 

Jurídica, Carlos Renato de Morais Rocha- Gerência Administrativa: Cabe ao Conselho Gestor 

determinar as diretrizes institucionais com base em valores e princípios estabelecidos na 

presente política, nas normas de controles internos do Consórcio. Realizar verificações 

internas, a fim de garantir o cumprimento das políticas em atendimento e cumprimento a 

devida eficácia e segurança do processo. 

4.2.4. Auditoria interna - Irmãos Campos e Cerboncini Auditores Associado: Será de 

responsabilidade da auditoria interna a fiscalização dos procedimentos realizados pelo 

Comitê de PLD/CFT, pela avaliação periódica e da aderência das ações à política e ao Manual 

de PLD/CFT, reportando diretamente ao CEO, ao comitê de PLD/CFT, ao Compliance e a 

Gestão de Risco, as deficiências detectadas. 

4.2.5. Controles Internos – Helen Duarte Rodrigues: Será de responsabilidade do Controles 

Internos, através de sua autonomia e independência e reportar diretamente ao CEO, ao 

comitê de PLD/CFT, ao Compliance e a Gestão de Risco, a apuração das deficiências 

detectadas e a realização dos ajustes necessários quanto às adequações.   
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4.2.6. Compliance – Juliana da Silva Gonçalves: Será de responsabilidade do Compliance, 

através de sua autonomia e independência, monitorar a efetividade dos procedimentos e 

controles estabelecidos na política, acompanhar o treinamento dos profissionais, parceiros 

e prestadores de serviços, reportando diretamente ao CEO, ao comitê de PLD/CFT, e a 

Gestão de Risco, as deficiências detectadas.  

4.2.7. Gerência Administrativa - Carlos Renato Rocha: Cabe ao Gerente determinar, em sua 

área de atuação as diretrizes institucionais, com base em valores e princípios estabelecidos 

na presente política, nas normas de controles internos do Consórcio Recon, realizando 

verificações internas a fim de garantir o cumprimento das políticas em atendimento e 

cumprimento a devida eficácia e segurança do processo. 

4.2.8. Gerência Jurídica – Fernanda Reis dos Santos Semenzi: Cabe a Gerente determinar, 

em sua área de atuação, as diretrizes institucionais com base em valores e princípios 

estabelecidos na presente política, nas normas de controles internos da Administradora, 

realizando verificações internas a fim de garantir o cumprimento das políticas em 

atendimento e a devida eficácia e segurança do processo. 

4.2.9. Gestão de Risco – Gleison Donizete de Miranda – Supervisor Jurídico; Hernandes 

Cintra Rosa– Supervisor Financeiro; Gleison Aguiar Araújo – Supervisor Contabilidade: 

Responsabilidade de analisar e garantir estrategicamente que as medidas preventivas e 

corretivas necessárias sejam tomadas, permitindo a efetiva e contínua aplicação da política 

interna. Discutir em conjunto com as devidas comissões, quando necessário, ameaças ou 

indícios que possam comprometer a instituição, recomendando ações para reduzir riscos e 

provendo os meios necessários para que as atividades relacionadas sejam exercidas 

adequadamente. 

4.2.10. Comitê PLD/CFT: O Comitê, composto por quatro profissionais, é responsável por 
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controlar os procedimentos desta política, supervisionar o cumprimento de cada 

departamento das normas referentes ao plano de prevenção à lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo, revisar periodicamente a política ou sempre que ocorrerem 

fatos relevantes apontados pela auditoria interna e externa, disponibilizar seu acesso a todos 

os profissionais. Além disse deverá efetuar as comunicações ao COAF; criar, propagar e 

garantir que os programas de treinamento abordem todos os requisitos do programa de 

PLD/CFT; avaliar casos de indícios de lavagem de dinheiro que fora objeto de comunicação 

ao COAF e realizar a ratificação das ocorrências comunicadas. 

a) Coordenadora Geral – Lara Alvarenga Santos Duarte: responsabilidades – Realizar a 

manutenção de relacionamento com Pessoas Politicamente Expostas, zelar pelo 

cumprimento da política de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e combate 

ao financiamento do terrorismo, emitir e analisar os relatórios, identificar casos que 

indicam indícios de lavagem de dinheiro e decidir pela comunicação do (s) cliente (s) 

enquadrado (s) como suspeitas. Analisar ainda, as demandas levadas a pauta das 

reuniões do Comitê, confeccionando atas e decisões de acordo com a Política e com 

a legislação aplicável. Prover adequado treinamento aos profissionais e parceiros da 

instituição, com programação permanente e de amplo alcance. Executar a 

comunicação ao COAF dos casos considerados suspeitos após deliberação do Comitê. 

Responsável pela gestão operacional e atuante em período integral ao PLD/CFT. 

b) 1º Secretário – César Matheus da Silva:  responsabilidades – Zelar pelo cumprimento 

da política de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e combate ao 

financiamento do terrorismo, analisar os relatórios e decidir pela comunicação do (s) 

cliente (s) enquadrado (s) como suspeitas, analisar as demandas levadas a pauta das 

reuniões do Comitê. Na ausência ou impedimento do Coordenador do Comitê, o 

substituirá em suas funções. Atuante no departamento jurídico e parcialmente no 

PLD/CFT. 



 

  

15 

 

c) 2º Secretário – Marina Gonçalves Mafra Carina: responsabilidades – Pré Análise de 

cotas enviadas no e-mail especifico do PLD/CFT. Zelar pelo cumprimento da política 

de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. 

Analisar os relatórios e opinar pela comunicação do (s) cliente (s) enquadrado (s) 

como suspeitas. Analisar as demandas levadas a pauta das reuniões do Comitê 

emitindo pareceres e decisões de acordo com esta Política e com a legislação 

aplicável. Atuante no departamento de crédito e parcialmente no PLD/CFT. 

d) 03º Secretário – Andrei Augusto de Lima: responsabilidades - Acompanhar a entrada 

de cotas por pessoa e/ou empresas, aprovar início de relacionamento com Pessoas 

Politicamente Expostas, realizar pré Análise de vendas e/ou cotas enviadas no e-mail 

especifico do PLD/CFT, zelar pelo cumprimento da política de prevenção aos crimes 

de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, analisar os 

relatórios e opinar pela comunicação do (s) cliente (s) enquadrado (s) como suspeito, 

analisar as demandas levadas a pauta das reuniões do Comitê, emitindo pareceres e 

decisões de acordo com este Regimento e com a legislação aplicável.  

Os profissionais deverão seguir, de forma geral, a observância dos padrões éticos 

na condução dos negócios, no estabelecimento e na manutenção e de relacionamento com 

os clientes, atualizando as informações contidas neste manual e política interna com 

fundamento na legislação e normas aplicáveis e quando solicitado pelo comitê de PLD/CFT. 

Monitorar diariamente ocorrências sobre operações atípicas, identificando riscos de 

negócios ou operações e por fim realizar a devida comunicação ao Comitê de PLD/CFT, 

mediante canal interno e confidencial de quaisquer situações suspeitas.  

• Departamento de Gestão de Cotas – Carlos Renato Rocha: É de responsabilidade do 

Departamento o cumprimento de todos os preceitos contidos na política interna e 

procedimentos do Departamento, com especial atenção para: identificação e 
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comprovação dos dados do cliente e dos representantes legais contidos no Contrato 

de Adesão (nome, profissão, documento de identificação, endereço completo, 

telefone, renda, entre outros, em especial consorciados que residem em região de 

fronteira). Atualização do cadastro, informação ao Comitê quando do surgimento de 

indício de irregularidade ou dúvida quanto ao procedimento a ser adotado para 

identificação de suspeitos.  

• Departamento de Crédito – Marina Gonçalves Mafra Carina: 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 e 

informação ao Comitê quando do surgimento de indício de irregularidade ou dúvida 

quanto ao procedimento a ser adotado.  

• Departamento Comercial – Tiago Vieira de Paula: O Departamento deve observar os 

aspectos voltados à política de PLD/CFT e o cumprimento das normas especialmente 

a vista de atividades de captação, intermediação e negociação com clientes, 

adotando sempre melhores práticas no que tange ao processo, conhecendo seu 

parceiro e, na suspeita de alguma atividade ilícita, comunicar ao Comitê. Quanto ao 

monitoramento das operações, os coordenadores comerciais na qualidade de 

profissionais devem atender consistentemente aos requisitos adotados pelo 

Consórcio Recon, juntamente com a área de cadastro de parceiros; 

• Departamento de Tecnologia da Informação – Erik da Silva Castilho: Ao 

Departamento cabe o total suporte quanto a demanda proposta pelo Comitê de 
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PLD/CFT e Controles internos, todos os testes necessários para a segurança e 

viabilidade do processo, mediante chamado de requisição ou customização.  

• Departamento Gestão de Grupos e Financeiro – Hernandes Cintra: Ao 

departamento Financeiro é atribuída a responsabilidade do envio de relatório mensal 

referente aos valores pagos de lance, antecipação e quitação, assim como, ao 

identificar pagamentos de valores elevados, comunicar ao comitê de PLD/CFT; 

• Departamento de Relacionamento e Gestão de Cotas – Carlos Renato Rocha – 

Viviane Aparecida da Silva Menossi: Responsáveis por comunicar ao comitê de 

PLD/CFT solicitações que envolvam boleto de quitação em quantia elevada em cotas 

com o prazo muito longo. 

 

• Departamento Jurídico – Cesar Matheus da Silva – Gleison Donizete Miranda: 

Auxilia na análise dos requerimentos legais e regulatórios de PLD/CFT e respectivos 

impactos aos negócios. Auxiliar os gestores de negócio a elaborar planos de ação para 

implantação de controles de PLD/CFT, apoiar a avaliação dos riscos e providências 

necessárias para tratamento de ocorrências de transações ou operações suspeitas de 

lavagem de dinheiro, sob a ótica jurídica. 

5. Monitoramento e Avaliação Interna de Risco 

A política desenvolvida estabelece procedimentos e ferramentas de controles 

internos, que visam identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos, de forma 

a auxiliar a prevenção e combater qualquer atuação de lavagem de dinheiro, evitando que 

seja utilizada como meio para esse fim. 

É de responsabilidade do Comitê de PLD/CFT a adequação, aplicação e 

aprimoramento de métodos de monitoramento, acompanhado pelo Controles internos e 
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CEO para o devido gerenciamento, controle de dados e informações cadastrais estabelecidos 

em Política interna, permitindo a correta identificação e classificação de clientes quanto ao 

seu perfil e operações que possam configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na 

Lei 9.613/98.  

O monitoramento e avaliação geral a respeito do reconhecimento dos riscos dos 

processos realizados pelo Comitê obedecerá a classificação abaixo, com critérios rigorosos a 

partir da probabilidade de ocorrência, assim como a proporção e abrangência de seus 

impactos de: 

 a) Conformidade: A conformidade se relaciona ao cumprimento devido da legislação e dos 

regulamentos aplicáveis ao negócio. De forma geral, tem a ver com a responsabilidade jurídica 

da instituição. O não cumprimento das regulamentações e normas impostas à empresa pode 

resultar na perda de oportunidades de negócio, em sanções governamentais e em um abalo 

considerável na relação direta com os clientes. Podemos citar como exemplos práticos de riscos 

relacionados à conformidade: 

 A perda de documentação; 

 A insolvência; 

 As práticas ilegais; 

 

b) Operacional: Os riscos atrelados às operações são aqueles que resultam em perdas 

significativas para a empresa, decorrentes de falhas operacionais e de influência externa.  

c)  Reputacional: O risco reputacional pode ser representado por todos os eventos internos 

e externos com capacidade de manchar ou danificar a percepção da empresa perante a 

mídia, o público, os profissionais e o mercado como um todo. 
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d) Cibernéticos: Ciberataques e fraudes virtuais, em geral. Podemos falar que os riscos 

cibernéticos já caracterizam um tipo específico de ameaça, principalmente com o protagonismo 

da tecnologia na geração de novas oportunidades de negócio. 

 

5.1. Classificação de Risco por Processo Realizado Pelo Comitê 

5.1.1. ATUALIZAÇÃO DE MANUAIS: Periodicamente ou sempre que necessário é realizada a 

atualização dos manuais internos da Política e Regimento Interno de Prevenção à Lavagem 

de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Neles constam todos os 

procedimentos realizados, telas de sistema, informações do BANCO CENTRAL, tratativas e 

como é desenvolvido todo trabalho pelo Comitê, por isso, a responsabilidade para 

atualização dessas informações é de médio risco, já que os manuais serão revisados e se 

trata de documento específico, por ser um risco de conformidade pode impactar 

significantemente os objetivos, porém, com possibilidade remota de recuperação.  

5.1.2. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL: Conforme Circular Nº 3.978/2020 do BANCO CENTRAL, é 

obrigatório que o Consórcio Recon realize a atualização cadastral de seus clientes, 

funcionários, parceiros comerciais. Como mencionado neste manual, é realizado 
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periodicamente a atualização cadastral dos mesmos, por se tratar de dados pessoais e 

abranger a Lei Geral de Proteção de Dados, esse processo é de alto risco pois apresenta um 

risco cibernético e pode ter impacto máximo nos objetivos sem probabilidade de 

recuperação. 

5.1.3. EMISSÃO DE RELATÓRIOS: Como mencionado neste manual, foram criados 

procedimentos para monitoramento de clientes, quinzenalmente são emitidos relatórios 

para análise, acompanhamento e identificação de casos aparentemente suspeitos. Esse 

relatório provém do próprio sistema da empresa e é emitido apenas pela Coordenadora 

Geral do Comitê, por conta disso, se trata de um risco operacional, porém o processo se 

apresenta como baixo risco pois o impacto pode ser mínimo nos objetivos. 

5.1.4. ANÁLISE DE RELATÓRIOS: Após a emissão dos devidos relatórios, é necessário que 

seja realizada a análise dos mesmos, também realizado pela Coordenadora Geral do Comitê, 

é preciso atenção na seleção e preenchimento desses relatórios pois aquele que for 

identificado como suspeita será informado no COAF, por conta disso, se trata de um risco 

operacional, caracterizando-se como médio risco pois pode impactar significantemente os 

objetivos, porém, com possibilidade remota de recuperação.  

5.1.5. IDENTIFICAÇÃO E APONTAMENTO: Após análise dos relatórios e identificação de 

casos aparentemente suspeitos, é feita a deliberação para decidir o apontamento ou não do 

mesmo, depois da decisão é realizada a comunicação no site do COAF, lá é inserido todos os 

dados da pessoa e dados do consorcio, por ser de alta responsabilidade e de muita atenção 

esse processo se trata de um risco operacional e se apresenta como alto risco e pode ter 

impacto máximo nos objetivos sem probabilidade de recuperação. 

5.1.6. TREINAMENTOS: Anualmente é realizado o treinamento geral para funcionários e 

parceiros comerciais referente ao tema de Lavagem de Dinheiro, todo material é revisado e 
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aprovado para ser aplicado e trata de um risco reputacional por isso apresenta um médio 

risco pois pode impactar significantemente os objetivos, porém, com possibilidade remota 

de recuperação.  

5.1.7. GUARDA ELETRÔNICA E FISICA DE DOCUMENTOS: Todos os documentos gerados no 

decorrer dos anos, atas, relatórios, políticas e manuais são arquivados tanto em pastas 

eletrônicas quanto em pastas físicas, é necessário um cuidado extremo para evitar acidentes 

e perdas por se tratarem de evidências importantíssimas, diante disso, o processo se trata 

de um risco de conformidade e apresenta alto risco pois pode ter impacto máximo nos 

objetivos sem probabilidade de recuperação. 

 

5.1. Combate ao Financiamento do Terrorismo 

Segundo as orientações do Guia de Referência de Combate ao Financiamento do 

Terrorismo, o financiamento deste é o apoio financeiro, por qualquer meio, ao terrorismo 

ou àqueles que incentivam, planejam ou cometem atos terroristas. O financiamento do 

terrorismo tem como objetivo fornecer fundos para atividades terroristas. Essa arrecadação 
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de fundos pode acontecer de diversas formas, entre elas fontes lícitas, tais como doações 

pessoais, lucros de empresas e organizações filantrópicas ou mesmo a partir de fontes 

criminosas, como o tráfico de drogas, o contrabando de armas, bens e serviços tomados 

indevidamente à base da força, fraude, sequestro e extorsão. 

Em conformidade com regulamentação do BANCO CENTRAL DO BRASIL, o 

Consórcio Recon realizou a contratação de uma aplicação denominada “Relatório ONU”, do 

sistema Sinqia – Consórcios. Esta aplicação realiza a varredura da base de clientes e 

confronta com a lista da ONU. Desta forma é emitido relatório quinzenal, para análise e 

deliberação do comitê. 

6. Da Identificação e Classificação dos Clientes  

Em conformidade com as boas práticas de mercado, e em atendimento aos regulamentos 

internos do mercado financeiro, a Instituição realiza diversos procedimentos relacionados 

ao processo de KYC, que contempla procedimentos e políticas internas relacionadas à 

aceitação e cadastramento de clientes. 

6.1. Coleta de Dados e Atualização Cadastral 

O Consórcio Recon aplica nesta Política passo a passo específico para a coleta de 

dados e atualização cadastral de seus clientes, em momentos chave, tais como:  

6.1.1. Departamento de Gestão de Cotas: No ato da recepção da venda, por e-mail, 

devidamente catalogada pelo número do contrato de adesão e CPF do cliente, serão 

realizadas todas as conferências e análises, quanto aos dados e documentos obrigatórios 

serão rigorosamente confirmadas, conforme estabelecido em CIRCULAR RECON Nº 25, de 

agosto de 2018 (Envio de documentos na adesão) e CIRCULAR RECON N°48, de setembro de 

2020 (Metodologia de análise prévia). 
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6.1.2. Departamento de Relacionamento: Durante a realização de pós-vendas, procedimento 

obrigatório em todas as cotas, além de toda a checagem estabelecida em Manual de 

procedimento operacional padrão do departamento (POP) inclui-se conferências quanto ao 

perfil do cliente, como em caso de pessoa exposta politicamente (PEP).   

6.1.3. Departamento de Crédito: Após a contemplação ao momento da análise de crédito, 

utilizando política seletiva de análise cadastral, é pedido confirmações de dados obrigatórios 

que serão rigorosamente confirmadas, onde é solicitado CPF, telefone, e-mail, comprovante 

de residência e comprovante de renda. 

6.1.4. Departamento do Jurídico: Em todos os atendimentos, são checados dados 

obrigatórios, que serão rigorosamente confirmados, é solicitado CPF, telefone, e-mail, 

profissão, comprovante de residência e comprovante de renda. 

6.1.5. Departamento de Cobrança: Para que se inicie qualquer tipo de atendimento é 

confirmado dados obrigatórios, como o nome, data de nascimento e CPF. Somente é realizada 

a alteração cadastral quando solicitado pelo próprio titular, como alteração de endereço, 

telefone e e-mail ou nova comprovação de renda para alteração do valor do crédito, neste 

procedimento é solicitado comprovante de renda e/ou comprovante de residência. 

Assim como de forma periódica, adotando a seguinte prática, anualmente será 

enviado aos consorciados um e-mail com orientações gerais e link permitindo que o 

consorciado entre em contato direto com o operador que realizará a atualização cadastral 

do mesmo de forma segura no que tange a Lei Geral de Proteção de Dados via plataforma 

da Administradora. 
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A atualização se inicia com o operador informando que se trata de um contato 

para atualização cadastral, com todo sigilo e solicita que o consorciado primeiramente 

informe os dados da cota para que seja confirmado que se trata realmente do titular, 

havendo a necessidade da atualização é solicitado comprovante, seja ele de renda ou de 

residência, de acordo com a atualização a ser feita. 

Após o processo acima mencionado, é encerrado o atendimento com o 

consorciado e atualizado as devidas informações no sistema Pleno, nele é gerada a 

ocorrência com as informações que foram atualizadas juntamente com o número de 

protocolo de atendimento, para posteriormente ser gerado o relatório de ocorrência 

evidenciando as cotas que foram atualizadas.  

6.2. Cadastro de Clientes 

Conforme estabelecido em Circular 3.978/20 do BACEN e conformidade com a Lei 

9.613/98 e atualizada pela Lei nº 12.683/12 e, é obrigatório o envio de documentos pessoais 

dos consorciados como:  RG/CPF ou CNH (pessoas físicas) ou Cartão de CNPJ e contrato social 

consolidado ou com última alteração (pessoas jurídicas), no ato do cadastramento do contrato 

de adesão. O não envio dos documentos impossibilitará a adesão das cotas até regularização. 
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Tal medida é obrigatória e visa permitir uma maior segurança jurídica nas 

informações cadastrais, evitando fraudes e demais riscos na ocasião da adesão das cotas, 

mantendo atualizadas as informações cadastrais dos consorciados como:   

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); e  

b) Pessoas jurídicas: Razão social, atividade principal, forma e data de constituição, 

informações quanto aos administradores responsáveis que qualifiquem um possível 

beneficiário final ou prepostos, número de inscrição de CNPJ e dados dos atos constitutivos 

devidamente registrados na forma da lei. 

6.3. Limites Operacionais 

O limite atribuído pelo sistema para cadastro simples de clientes obedecerá aos 

critérios pré-determinados, conforme disposição abaixo demonstrada. 
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A regra interna encontra-se em devido cumprimento, ratificada e amplamente 

divulgada aos seus profissionais, filiais e parceiros comerciais, conforme CIRCULAR INTERNA 

RECON DE Nº 25 de agosto de 2018 – ENVIO DE DOCUMENTOS NA ADESÃO E QUANTIDADE 

MÁXIMA PARA A JUNÇÃO DE COTAS NA CONTEMPLAÇÃO e CIRCULAR RECON Nº 48 de 

setembro de 2020 – METODOLOGIA DE ANÁLISE PRÉVIA. 
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6.4. Identificaçao e Qualificação de Clientes - Análise de Crédito 

A Administradora, através de seu departamento de análise de credito realizará à 

devida solicitação e análise de toda a documentação de consorciados, o preenchimento, 

atualização e confirmação de dados, consultas em plataformas diversas e forma a confirmar 
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a legitimidade das informações e obedecendo o disposto em contrato de adesão quanto à 

regra para aquisição da cota, o recebimento de documentos exigidos seguindo fundamentos 

de segurança e responsabilidade.   

6.4.1. Das Pessoas Físicas:  

Todos os dados e informações serão comprovados via documentos atualizados, conforme 

política de análise de crédito e perfil de crédito a liberar:  

• Ficha Cadastral, devidamente preenchida e assinada pelo consorciado, onde deverão 

ser informados todos os dados solicitados na mesma; 

• Cópia colorida do RG/CPF (dentro do prazo de expedição de 10 anos) ou CNH (dentro 

do prazo de validade), em titularidade do (a) consorciado (a) e cônjuge (caso o (a) 

mesmo (a) seja casado (a)); 

• Cópia colorida da Certidão de Nascimento, caso o (a) consorciado (a) seja solteiro (a); 

• Cópia colorida da Certidão de Casamento ou cópia colorida da Certidão de União 

Estável, devidamente averbada na certidão de nascimento e cópia atualizada caso o 

(a) mesmo (a) seja casado (a); 

• Cópia colorida do Comprovante de Residência atualizado (com emissão de no máximo 

60 dias); 

• Comprovante de Renda de acordo com a ocupação do (a) consorciado (a)  

• (Comprovar três vezes o valor da parcela);  

 

• Declaração de Imposto de renda completo juntamente com o Recibo de entrega;  
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• Obs: Caso seja necessário o envio de documentação complementar de comprovação 

de renda, estaremos solicitando posteriormente após a análise do documento. 

• Certidão original Negativa de Protestos, nominal ao consorciado e cônjuge caso o (a) 

mesmo (a) seja casado (a), onde deverá ser emitida em todos os Cartórios de Protestos 

existentes no Município de residência e caso o imóvel esteja localizado em outro 

Município, emitir Certidão (ões) na cidade de localização do bem; 

• Certidão original de Distribuições Cíveis (Estaduais/Federais) nominal ao (a) 

consorciado (a) e cônjuge (caso o (a) mesmo (a) seja casado (a);  

• Certidão original de Distribuições Penais (Estaduais/Federais) nominal ao (a) 

consorciado (a) e cônjuge (caso o (a) mesmo (a) seja casado (a);  

• Certidão original de Distribuições Trabalhistas (Ações e Débitos) nominal ao (a) 

consorciado (a) e cônjuge (caso o (a) mesmo (a) seja casado (a); 

• Pagamento do CAD;  

• Pagamento da Taxa de Transferência;  

• Termo de Transferência devidamente preenchido, assinado e reconhecido firma por 

autenticidade/verdadeiro, de ambas as partes (cedente e cessionário);  

• Declaração de Lance Embutido devidamente preenchida, assinada e reconhecido firma 

por autenticidade/verdadeiro do (a) consorciado (a);  

• Extrato do FGTS atualizado;  

• Contrato de Adesão atualizado recebido via e-mail e original. 
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6.4.2. Das Pessoas Jurídicas:  

Além de documentação pessoa Física de sócios, todos os dados e informações 

serão comprovados via documentos atualizados, conforme política de análise de crédito e 

perfil de crédito a liberar. 

• Ficha Cadastral devidamente preenchida e assinada pelo (s) sócio (s) da empresa; 

• OBS: assinatura em conjunto ou isoladamente, de acordo com o documento social da 

empresa. 

• Cópia colorida do Contrato Social e/ou Última Alteração Contratual Consolidada / 

Requerimento de Empresário / Certificado de Microempreendedor Individual / 

Estatuto Social; Verificar a natureza da empresa de acordo com as opções de 

documentos sociais descritas para envio. 

• Cópia do Cartão do CNPJ (consulta Receita Federal); 

• Cópia colorida da Inscrição Estadual; 

• Cópia colorida da Inscrição Municipal; 

• Certidão original Negativa de Débitos: Federal, Municipal e Estadual; 

• Cópia colorida do Comprovante de Endereço em titularidade da empresa, 

devidamente atualizado (com emissão no máximo de 60 dias); 

• Comprovante de Renda da empresa, conforme critério seletivo de crédito; 

• Certidão original Negativa de Protestos, nominal a empresa, onde deverá ser emitida 

em todos os Cartórios de Protestos existentes no Município de localização da empresa 

e caso o imóvel esteja localizado em outro Município, emitir Certidão (ões) na cidade 

de localização do bem; 

 

• Certidão original de Distribuições Cíveis (Estaduais/Federais) nominal a empresa; 

solicitar apenas em processos de construção, reforma, quitação de financiamento 
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habitacional próprio, e casos em que será alienado o próprio imóvel como garantia. 

• Certidão original de Distribuições Penais (Estaduais/Federais) nominal a empresa; 

solicitar apenas em processos de construção, reforma, quitação de financiamento 

habitacional próprio, e casos em que será alienado o próprio imóvel como garantia. 

• Certidão original de Distribuições Trabalhistas (Ações e Débitos) nominal a empresa; 

solicitar apenas em processos de construção, reforma, quitação de financiamento 

habitacional próprio, e casos em que será alienado o próprio imóvel como garantia. 

• Pagamento do CAD; caso o mesmo esteja em aberto. 

• Pagamento da Taxa de Transferência; Casos em que for transferência de cota, sendo 

uma para cada cota em casos de junção para um único bem. 

• Termo de Transferência devidamente preenchido, assinado e reconhecido firma por 

autenticidade/verdadeiro, de ambas as partes (cedente e cessionário); em casos de 

transferência de cota. 

• Declaração de Lance Embutido devidamente preenchida, assinada e reconhecido firma 

por autenticidade/verdadeiro pelo (s) sócio (s) da empresa; 

• OBS: assinatura em conjunto ou isoladamente, de acordo com o documento social da 

empresa; quando houver lance embutido. 

 

6.4.3. Sócios: 

 

• Ficha Cadastral devidamente preenchida e assinada, sendo necessária uma Ficha 

para cada sócio; 

• Cópia colorida do RG/CPF (dentro do prazo de expedição de 10 anos) ou CNH (dentro 

do prazo de validade) em titularidade do (s) sócio (s) e cônjuge (s) (quando o (s) 

mesmo (s) forem casado (s)); 

• Cópia colorida da Certidão de Casamento devidamente ou cópia colorida da Certidão 
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de União Estável, devidamente averbada na certidão de nascimento e cópia 

atualizada caso o (a) mesmo (a) seja casado (a); 

• Cópia colorida do Comprovante de Residência devidamente atualizado em 

titularidade do (s) sócio (s); 

• Cópia colorida do Comprovante de Renda do (s) sócio (s) conforme critério seletivo 

de crédito; 

• Certidão original Negativa de Protestos, nominal ao (s) sócio (s), onde deverá ser 

emitida em todos os Cartórios de Protestos existentes no Município de residência do 

(s) sócio (s) e caso o imóvel esteja localizado em outro Município, emitir Certidão 

(ões) na cidade de localização do bem; 

• Certidão original de Distribuições Cíveis (Estaduais/Federais) nominal ao (s) sócio (s); 

solicitar apenas em processos de construção, reforma, quitação de financiamento 

habitacional próprio, e casos em que será alienado o próprio imóvel como garantia. 

• Certidão original de Distribuições Penais (Estaduais/Federais) nominal ao (s) sócio (s); 

solicitar apenas em processos de construção, reforma, quitação de  

• financiamento habitacional próprio, e casos em que será alienado o próprio imóvel 

como garantia. 

• Certidão original de Distribuições Trabalhistas (Ações e Débitos) nominal ao (s) sócio 

(s); solicitar apenas em processos de construção, reforma, quitação de financiamento 

habitacional próprio, e casos em que será alienado o próprio imóvel como garantia. 

 

IMPORTANTE: 

 Os procedimentos de conferencias deste item incluem a verificação e validação da 

autenticidade de informações de identificação do cliente, quando necessário, mediante 

confrontação em bancos de dados de caráter público e privado. 
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 Novas consultas serão realizadas de forma a coletar dados necessários para a devida 

identificação ou reconhecimento de PESSOAS EXPOSTAS POLITICAMENTE E BENEFICIÁRIO 

FINAL, seguindo regras próprias, conforme veremos em itens posteriores. Pessoa natural 

residente no exterior: desobrigada de inscrição no CPF, na forma definida pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, admite-se a utilização de documento de viagem na forma da Lei, 

devendo ser coletados, no mínimo, o país emissor, o número e o tipo do documento. Pessoa 

jurídica com domicílio ou sede no exterior: desobrigada de inscrição no CNPJ, na forma 

definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as instituições devem coletar, no 

mínimo, o nome da empresa, o endereço da sede e o número de identificação ou de registro 

da empresa no respectivo país de origem. 

6.5. Procedimentos a Serem Observados 

 A resistência do consorciado quanto ao fornecimento de informações 

necessárias ao início de relacionamento, atualização cadastral, ou durante a 

análise de cadastro;  

 A comunicação de dados ou informações falsas ou ainda que venham a 

comprometer a devida verificação 

 Movimentação bancária de valores elevados sem a devida declaração de imposto 

de renda do período.  

 Informação de mesmo endereço residencial por pessoas naturais, sem 

demonstração da existência de relação familiar, não confirmado e sem 

justificativa razoável; 

 Incompatibilidade da atividade econômica ou fonte pagadora informados e que 

esteja, plenamente, caracterizada a incapacidade financeira do cliente em 

relação ao contratado.  

 Troca de endereço em curto intervalo; 
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 O oferecimento de “gratificações” de quaisquer espécies por parte dos clientes, 

que caracterize a intenção de facilitar ou burlar procedimentos internos, 

contrariando inclusive o código de ética; 

 Quando houver recusa, por parte do cliente, quanto ao fornecimento de 

documentos e dados essenciais à formalização e análise do cadastro; 

 Quando houver algum alerta ou orientação de atenção prévia por parte da 

Matriz. 

6.6. Identificação dos Clientes  

Nesse aspecto, é relevante informar que foram criados procedimentos para 

monitoramento específico de apoio a atual política, fundamentados na segurança e 

credibilidade de análise das operações atípicas, seja por meio de banco de dados internos 

ou consultas externas, sistema operacional adequado e adaptado através dos relatórios e 

controles diversos, estes devidamente evidenciados, organizados e arquivados e 

demonstrados no manual interno de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao 

Financiamento do Terrorismo. 
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6.7. Pessoas Expostas Politicamente (PEP)  

A respeito da classificação do cliente quanto ao seu perfil, conforme estabelece 

a legislação vigente, caberá ao Consórcio Recon 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. No caso de 

clientes brasileiros, devem ser abrangidos: 

I - Detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;  

ll - Ocupantes de cargo no Poder Executivo da União: Ministro de estado ou equiparado; de 

natureza especial ou equivalente; Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; 

lll - Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais 

superiores, dos tribunais regionais federais, do trabalho e eleitorais, do Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal; Os membros do Conselho Nacional 

do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Vice-Procurador-Geral da República, 

Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-

Gerais da República e Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do DF; Membros do 

Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas da União; Governadores de Estado e do DF, presidentes de tribunal de justiça, 

assembleia e câmara legislativa, presidentes de tribunal de contas de Estado, DF e Município, 

e conselho de contas dos Municípios; Prefeitos e presidentes de Câmara Municipal de 

capitais de Estados. 

Todos os profissionais do Consórcio Recon são diligentes acerca dos 
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procedimentos para acompanhamento das movimentações financeiras de pessoas expostas 

politicamente – PEP, estes reportarão prontamente a área responsável, quaisquer propostas 

ou atividades suspeitas de PLD/CFT, sendo ainda dever de todos os profissionais adotarem 

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. 

6.7.1. Procedimento preliminar:  

Já ao início da relação é realizado o pós-vendas, sendo verificado se o cliente é 

ou não pessoa exposta politicamente, e ainda realizado mensalmente a varredura do banco 

de dados com a relação disponibilizadas no site do Coaf das pessoas definidas como 

expostas. Ocorrendo dentro do próprio sistema Pleno o confronto de informações e o 

retorno é enviado para o e-mail pldft@consorciorecon.com.br. 

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

pois também é realizada a varredura do banco de dados utilizando a relação de pessoas 

expostas politicamente, disponibilizada no site do Coaf.  

6.7.2. A readequação do contrato de adesão:  

Nos termos da lei n° 11.795/08, regulamentada pela Circular n. 3.432/09 BACEN, 

é firmado o presente contrato, declarando expressamente se o consorciado é ou não pessoa 

exposta politicamente. 

6.7.3. Do sistema operacional: 

O sistema operacional viabiliza a opção para o reconhecimento e identificação da 

Pessoa Exposta Politicamente, promovendo a melhor abordagem no ato do atendimento 

com vistas a coletar informações que propiciem sua melhor classificação.  
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6.8. 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. 

Esta influência significativa se refere a participação igual ou superior a 25% do 

capital da entidade ou a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a 

maioria dos administradores da entidade, ainda que sem controlá-la, como aponta a 

Instrução Normativa RFB 1.863 de 27 de dezembro de 2018. 

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 dois momentos:  

 Cadastro da venda: Departamento de Gestão de Cotas;  

 Análise de crédito: Departamento de Análise de cadastro. 

 

Durante a análise e faturamento para liberação do pagamento de crédito quando 

o vendedor se trata de Pessoa Jurídica é efetuado a consulta do CNPJ no site da Receita 

Federal para identificação dos sócios e administradores e também é solicitado o Contrato 

Social juntamente a última alteração contratual. 

Quanto aos parceiros e não parceiros, será emitido pelo departamento de 

crédito o relatório quinzenal de pagamentos, sendo possível a identificação do beneficiario 

final. Desta forma, o Consórcio Recon utiliza de ferramentas de consulta como a própria 
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RECEITA FEDERAL para fins de confirmação com a documentação apresentada, tais como a 

pesquisa de quadro societário e documentação societária do cliente. 

Por sua vez, o departamento de Tecnologia da Informação realizou adequações 

no sistema incluindo novos itens para um melhor confronto de informações, disponibilizado 

na lista de Query view da pasta exclusiva de PLD/CFT, conforme demonstrado no Regimento 

Interno do Comitê. 

 7. Categoria de Risco de Clientes 

O monitoramento e avaliação geral a respeito do reconhecimento do perfil de risco dos 

clientes do Consórcio Recon obedecerá a classificação abaixo, com critérios rigorosos a partir 

da probabilidade de ocorrência, assim como a proporção e abrangência de seus impactos 

financeiros, jurídico, reputacional e socioambiental. Assim como o devido processo de coleta 

de dados e atualização cadastral conforme veremos detalhadamente ao decorrer desta 

política. 

• Pessoas expostas politicamente – PEP;  

• Com indícios de participação em crime de Lavagem de dinheiro e financiamento ao 

terrorismo;  

• Beneficiários finais, administradores, sócios, prepostos e ou equivalentes.  

 

Não obstante, todos os diretores, gerentes, gestores, profissionais, parceiros 

comerciais e demais diretamente ligados às operações do Consórcio Recon são responsáveis 

por adotar medidas de prevenção a lavagem de dinheiro, competindo a todos auxiliar e 

apoiar as medidas definidas nesta política, principalmente as iniciativas que visam à 

manutenção do cadastro de clientes e na detecção com o repasse de informações aos 

responsáveis. O processo de monitoramento e avaliação ocorrerá atento aos seguintes 

fatores: 
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• Clientes;  

• Modelo de negócio e localização geográfica (cidade fronteiriça); 

• Naturalidade 

• Tipo de atividade/profissão; 

• Tipo de produtos contratados e a compatibilidade das transações com a situação 

patrimonial; 

• Ocupação financeira; 

• Compatibilidade entre ocupação e renda declarada; 

• Oscilação comportamental em relação à volume, frequência e modalidade; 

• Pessoas expostas politicamente;  

• Procuradores/representantes legais/Beneficiários finais. 

 

 A categoria de risco tem o intuito de classificar o consorciado em categorias, para 

uma facilidade maior de monitoramento em um curto prazo. As categorias são baixo, médio e 

alto risco, sendo o baixo aqueles que não apresentam nenhum indicio de suspeita, médio serão 

aqueles que se enquadrem em um critério de indicio de atitude suspeita e alto serão 

classificados os consorciados se enquadrem em dois ou mais itens.  

Itens esses: a) fronteiriço; b) beneficiário final; c) estrangeiro; d) PEP; e) aumento 

patrimonial elevado (se o referido possui um número alto de bens; imóveis, veículos e afins e se 

houve essa aquisição em pouco tempo e em elevação de valores) f) incompatibilidade entre 

renda e valor das parcelas; g) lances e/ou antecipações acima de 50% do valor da carta de 

crédito; h) um alto número de cotas (6). Será realizado o monitoramento quinzenal específico 

do risco médio e alto. Caso um consorciado de risco baixo levante suspeita (mediante outros 

relatórios) será realizado a mudança do risco e será feito o monitoramento. 
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 8. Conhecendo Os Clientes   

Como o próprio nome sugere, O BANCO CENTRAL DO BRASIL solicita que as 

instituições financeiras conheçam, de fato, seus clientes ou que na sua impossibilidade, 

minimamente, estabeleçam um conjunto de regras e procedimentos que propiciem a 

identificação e conhecimento da origem e constituição do patrimônio e dos recursos 

financeiros de seus clientes, comparativamente com o propósito da operação manifestada. 

Por todos os controles e procedimentos internos adotados, os profissionais do 

Consórcio Recon serão diligentes no combate à lavagem de dinheiro (LD) e combate ao 

financiamento ao terrorismo (CFT) evitando, assim, a ocorrência desta prática ilícita. Devem, 

ainda, reportar prontamente, ao Comitê PLD/CFT, quaisquer propostas ou atividades 

suspeitas de PLD/CFT. 

Atualização dos dados cadastrais, além da política interna estabelecida também 

ocorrerá através dos canais de atendimento chat on-line, e-mail, SAC e aplicativos para 

telefones móveis. 

Será realizado um monitoramento da compatibilidade das transações com o 

perfil do cliente observando desde o princípio o valor do contrato, renda auferida e atividade 

desenvolvida pelo cliente, com análise dos documentos comprobatórios de renda, caso seja 

identificada qualquer situação que possa configurar indícios de ocorrência dos crimes 

previstos em nosso ordenamento jurídico, será realizada comunicação. 

 Deve se fazer menção a identificação, qualificação e avaliação do risco sendo 

eles baixo, médio e alto risco, sendo o baixo aqueles que não apresentam nenhum indicio 

de suspeita, médios aqueles que se enquadrem em um critério e alto serão classificados os 

consorciados se enquadrem em dois ou mais itens como: a) fronteiriço; b) beneficiário final; 

c) estrangeiro; d) PEP; e) aumento patrimonial elevado (se o referido possui um número alto 
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de bens; imóveis, veículos e afins e se houve essa aquisição em pouco tempo e em elevação 

de valores) f) incompatibilidade entre renda e valor das parcelas; g) lances e/ou antecipações 

acima de 50% do valor da carta de crédito e entre outros casos que demonstrar atividade 

suspeita e forem discutidos em reunião do comitê; h) alto número de cotas (6). 

8.1. Conhecendo os Parceiros Comerciais  

A Consórcio Recon realizará negócios apenas com terceiros idôneos e de 

excelente reputação, com qualificação técnica adequada e que se comprometam 

expressamente a adotar a mesma política de tolerância zero quanto à corrupção. 

Para isso, adota procedimentos destinados a conhecer previamente seus 

parceiros comerciais, através de análise que antecede a própria efetivação da relação 

comercial, com consulta de antecedentes, qualificação e reputação de seus parceiros e 

prestadores de serviços em geral, buscando afastar dúvidas quanto a seus valores éticos, 

idoneidade, honestidade e reputação, verificando cuidadosamente quaisquer indícios que 

possam indicar propensão ou tolerância do terceiro quanto a atos tipificados como crime em 

nosso ordenamento jurídico.  

Deve se fazer menção a identificação, qualificação e avaliação do risco sendo eles 

baixo, médio e alto risco, sendo o baixo aqueles que não apresentam nenhum indicio de 

suspeita, médio aqueles que apresentam dois critérios abaixo mencionados e alto serão 

classificados os parceiros se enquadrem em três ou mais itens como: a) A estrutura do 

parceiro (exclusividade; ferramentas disponibilizadas); b) históricos de problemas, processos 

trabalhistas, cíveis e fiscais; c) Constante demora no envio de informações solicitadas pela 

RECON; d) Elevado número de cotas comercializadas e canceladas até a 3 parcela; e) 

Denuncias via ouvidoria com reclamação ao representante; f) região de atuação do 

representante e g) alto número de cotas na onde o titular é o sócio da empresa h) sócio PEP, 
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beneficiário final, morador de cidade fronteiriça i) alto número de apontamentos vindo de 

clientes da empresa. 

Os novos parceiros comerciais e/ou representantes serão avaliados pela área 

solicitante e encaminhados para o gerente comercial. Antes da celebração do contrato, o 

gerente comercial decidirá pela aprovação ou não do representante, mediante análise 

documental e de dados. Caso não seja encontrada nenhuma informação desabonadora, será 

aprovada a contração e dará início a negociação com a empresa.  

8.2. Conhecendo os Profissionais/Departamentos 

Será adotado a implementação de procedimentos destinados a conhecer seus 

funcionários, incluindo procedimentos de identificação e qualificação ao momento da 

contratação, devidamente formalizados em documento específico, compatíveis com a 

política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e com a 

avaliação interna de risco sendo eles baixo, médio e alto risco, de acordo com o cargo e 

função ocupado na empresa. 

A classificação em categorias de risco acima mencionada, será mantida 

atualizada, obedecendo aos critérios de risco e as informações relativas aos funcionários, 

parceiros e prestadores de serviços terceirizados devem ser mantidas atualizadas, 

considerando inclusive eventuais alterações que impliquem mudança de classificação nas 

categorias de risco. 

9. Comunicação de Indícios de Lavagem de Dinheiro 

Com base em critérios definidos nas regras, procedimentos e seus controles 

internos compatíveis com seu porte e volume de operações, devem comunicar ao COAF as 

transações ou propostas de transações com indícios de crime de lavagem de dinheiro. Tais 
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como:  

 Existência de consorciados detentores de elevado número de cotas, incompatível com 

sua capacidade econômico-financeira ou com o objeto da pessoa jurídica; 

 Aumento expressivo do número de cotas pertencentes ao mesmo consorciado; 

 Oferta de lances incompatíveis com a capacidade econômico-financeira do consorciado; 

 Oferta de lances muito próximos ao valor do bem; 

 Pagamento antecipado de quantidade expressiva de prestações vincendas, não 

condizente com a capacidade econômico-financeira do consorciado; 

 Aquisição de cotas previamente contempladas, seguida de quitação de prestações 

vincendas; 

 Utilização de documentos falsificados na adesão ou análise de cadastro. 

 Resistência no fornecimento de informações. 

 Sonegação fiscal. 

A área ou profissional que identificar indícios de lavagem de dinheiro, deverá 

encaminhar ao e-mail pldft@consorciorecon.com.br, com assunto “Comunicação de 

Indícios de Lavagem de Dinheiro”, juntamente com todas as informações necessárias para 

apuração e análise de caso.   

A comunicação ao COAF não suspende as operações ou propostas de operações 

em andamento, salvo quando solicitada pelas autoridades competentes, todos os registros 

que fundamentaram a comunicação ou decisão de não realizar a comunicação, conforme 

§5º, art. 7º da ICVM 301/99, devem ser arquivados e mantidos adequadamente por prazo 

de 5 (cinco) anos.   

A comunicação considerada suspeita tem caráter confidencial e, portanto, deve 

ser restrita aos funcionários responsáveis pelo comitê em até 72hs após identificação, sem 
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comunicação ao cliente.  

 9.1. O Comitê de PLD/CFT: 

  Atualmente composta por QUATRO MEMBROS devidamente nomeados em ATA 

(Anexa), é dotada de conhecimento, soberania, autonomia e independência para a 

comunicação dos casos identificados que possam configurar indícios da ocorrência dos 

crimes previstos na Lei 9.613/98 e atualizada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012, 

Circular Nº 3.978, De 23 De Janeiro De 2020 ou a eles relacionados nos termos das normas 

em vigor, será responsável, após as devidas análises, pela COMUNICAÇÃO AO COAF das 

operações identificadas como suspeitas e com prováveis indícios de ilicitude.  

O comitê de PLD/CFT emitirá relatórios quinzenais e os relatórios de financeiro e 

PEP mensalmente, apresentados em reunião ordinária juntamente com relatórios de 

controle de análises que ocorrerá quinzenalmente, quando o prazo se der em dia não útil 

será prorrogado para o dia útil mais próximo, e tratará em até 72 horas os casos apontados 

pelos demais departamentos da empresa através do e- mail pldft@consorciorecon.com.br, 

ou ainda de forma extraordinária, quando necessária eventual movimentação ou 

apontamento de urgência. 

Os procedimentos de monitoramento, controle e seleção implementados pelo 

COMITÊ PLD/CFT, nesta política descrito e adotados por toda a empresa, permitirão a 

comunicação ao COAF de situações atípicas que possam configurar a existência de indícios 

de crimes previstos na Lei 9.613/98 e atualizada pela Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012, 

Circular Nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020. 

• Através de procedimentos inerentes ao próprio comitê, respeitando a 

confidencialidade; 
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• Procedimento adotados à departamentos específicos e gerais;  

• Regras de limite e controle operacional;  

• Atas de julgamento de casos e sua devida comunicação;  

• Implementação do sistema interno viabilizando monitoramento de operações 

diversas;  

• Reuniões ordinárias e extraordinárias mediante Ata;  

• Ferramentas gerencias de compilação e extração de dados, relatórios e pesquisas;  

• Protocolos de comunicação interna a ao órgão regulador;  

• Avaliações de treinamentos e termos de responsabilidade;  

• Ampla divulgação interna e externa da política de PLD/CFT;  

• Circulares Internas e externas (BACEN), todos devidamente demonstrados em 

manual.  

O comitê, na ciência de qualquer suspeita de ilícito, se reunirá para análise do 

caso e voto. Em caso de unanimidade será realizada o devido apontamento mediante 

protocolo, formalizando a efetiva aplicação do controle necessário. Em caso de desacordo 

entre os membros ou ausência de algum destes, será enviada ao CEO, para nova deliberação 

e posteriormente a finalização junto ao COAF. Todas as ATAS de reunião e Julgamentos 

encontram-se devidamente arquivadas em pasta específica e a disposição para consulta. 

Caso o comitê não identifique no decorrer do ano qualquer indício de atividade 

suspeita, irá realizar nos termos e no prazo estabelecido na Circular 3.978/20, “declaração 

negativa”, a qual será registrada pelo Coordenador Geral, evidenciando o trabalho realizado 

e os relatórios emitidos e analisados.  

 O Comitê responderá e reportará suas atividades ao CEO do Consórcio Recon, o 

qual supervisiona Comitê de PLD/CFT.  

9.2. A Gestão de Risco  
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 É formada atualmente por profissionais que integram funções distintas (supervisor 

Financeiro, Jurídico e contábil), responsáveis por departamentos com maior probabilidade 

de identificação de ilícitos, com suas devidas responsabilidades descritas neste manual.   

10. Confidencialidade 

As comunicações terão caráter estritamente confidencial, assim como a 

identidade dos profissionais 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. 

O descumprimento desta norma é considerado falta grave, com sérias sanções 

conforme código de ética do Consórcio Recon.  

 11. Treinamento 

Em observância à Circular nº 3.978, de 23 DE janeiro de 2020, o Consórcio Recon 

promove treinamentos aos seus profissionais e Parceiros comerciais, de forma que todos 

estejam capacitados para identificar operações que caracterizem indícios de ocorrência dos 

crimes previstos em lei.  

Os treinamentos serão ministrados presencial ou remotamente com todas as 

áreas, Matriz, Filiais e Parceiros Comerciais, mantendo o devido registro do material 

utilizado, avaliações de treinamentos, termos de responsabilidade quanto a política interna 

adotada (anexo) e o controle efetivo de participação. 

O programa de treinamento será submetido periodicamente a auditorias 
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internas, que observará a necessidade de implementação ou reciclagem de acordo com a 

exposição, complexidade e perfil de risco identificados, de forma que sejam avaliados a 

eficácia da gestão de risco de lavagem de dinheiro e os controles de procedimentos 

adotados. 

A periodicidade do treinamento será ANUAL, podendo variar conforme a 

necessidade de atualizações que impliquem diretamente no controle e eficiência da política, 

a admissão de novos funcionários, que serão treinados durante o período de experiência, ou 

ainda conforme a necessidade da área e ou função exercida pelo funcionário, levando em 

consideração sua a exposição ou vulnerabilidade.  

O Consórcio Recon estabelece o Programa de PLD/CFT de forma que as políticas 

internas sejam constantemente revisadas de acordo com a legislação vigente, contendo:  

• Estrutura Organizacional autônoma e independente das áreas de negócios abrangendo 

o quadro funcional devidamente treinado e atualizado, compatível com o porte da 

Instituição; 

• Comitês com foco em PLD/CFT compatível com as características dos negócios da 

Instituição, risco de suas atividades e estrutura organizacional; 

• Procedimentos e ferramentas (implantação e manutenção) de modo a assegurar: 

• Divulgação do programa por meios de manuais e meios de comunicação interna; 

• Conhecimento de clientes, funcionários, parceiros; 

• Consulta a listas restritivas, sites de buscas e órgãos reguladores para confirmação de 

dados e/ou identificação de informações desabonadoras; 

• Aceite de manutenção de relacionamentos com clientes de acordo com a categoria de 

riscos; 

• Monitoramento de transações e comportamento de clientes; 

• Identificação, análise e documentação de situações que possam configurar indícios da 
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ocorrência dos crimes previstos em lei, ou com ele relacionar-se, bem como 

comunicação às autoridades competentes conforme regulamentação vigente; 

• Avaliação da exposição ao risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo 

na aprovação de produtos/serviços. 

12. Tratamento de Dados  

 Vale ressaltar que todos os dados que forem tratados durante a execução desta política 

terão como base a Lei Geral de Proteção de Dados Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 

13. Atualização 

A atualização da Política ocorrerá sempre que houver alterações, modificações 

ou novas orientações relacionadas à PLD/CFT, sendo de responsabilidade da área o 

acompanhamento das inovações legais e institucionais. 

Periodicamente, a Consórcio Recon poderá publicar políticas e normas 

adicionais, complementares e/ou atualizações, devendo ser conferida e divulgada aos 

profissionais. 

14. Divulgação  

 A Política de PLD/CFT será divulgada amplamente entre seus profissionais e empresas 

parceiras, de forma a garantir o envolvimento e comprometimento de todos com a cultura, 

valores e princípios da Consórcio Recon. A Política ficará disponível em pasta física, bem como 

no servidor para livre consulta, assegurando, desta forma, sua total publicidade. 

15. Medidas Disciplinares  

Sua infração e de demais normas dará será motivo da ação disciplinar, devendo 

a penalidade a ser aplicada observar a gravidade da infração, a hipótese de reincidência, 
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podendo culminar em rescisão por justa causa do contrato de trabalho ou motivada em 

caso de contrato de outra natureza. 

16. Recomendações Finais 

                    Trata-se de documento de uso interno, podendo em determinados casos ser 

disponibilizado à terceiros mediante aprovação da área responsável, devendo o envio se dar, 

exclusivamente por meio físico ou por meio digital, em formato “PDF” devidamente protegido. 

Os documentos relativos às operações, incluindo as gravações e documentos cadastrais serão 

arquivados pelo período mínimo de cinco anos, a partir do encerramento do grupo do qual era 

integrante. 

Os profissionais declaram-se cientes de que o Consórcio Recon pode monitorar 

quaisquer atividades por eles desenvolvidas com o intuito de identificar casos suspeitos ou 

em desconformidade com a presente Política e demais documentos e normas aplicáveis. 

São Sebastião do Paraíso- MG, 30 de janeiro de 2023 

 


