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Capítulo 1 – Dos Objetivos 

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, fica instituída no âmbito da FAIR Corretora 

de Câmbio S/A e das empresas terceirizadas e parceiras, a presente Política de Prevenção à Lavagem 

de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Política de PLD/FT), tendo como objetivo principal 

criar uma cultura institucional para prevenir a utilização e o envolvimento da FAIR em práticas de 

crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, previstos na Lei 9.613, de 3.3.1998, 

com as alterações introduzidas pela Lei 12.683, de 9.7.2012. 

Para possibilitar a prevenção em toda a sua amplitude, esta política será complementada pelos 

Manuais Internos “Conheça Seu Cliente” (Manual KYC) e de “Prevenção de Lavagem de Dinheiro e de 

Financiamento do Terrorismo” (Manual de PLD/FT). 

 

Capítulo 2 – Do Público Alvo 

A presente política destina-se a incutir os princípios de PLD/FT na cultura organizacional da FAIR, de 

modo a despertar, nos pensamentos e nas atitudes comportamentais de todas as pessoas que se 

relacionam com a FAIR, a atenção no sentido de detectar indícios de LD/FT nas ações e nas atividades 

desenvolvidas dentro e fora da Corretora. 

Portanto, o público alvo desta Política de PLD/FT são todos os colaboradores da FAIR, aí incluídos os 

diretores, consultores e funcionários da FAIR, empresas e funcionários terceirizados, instituições e 

empresas parceiras. 

 

Capítulo 3 – Da Vigência 

Esta Política de PLD/FT entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria e permanecerá 

vigente por prazo indeterminado, devendo ser revisada anualmente. 

 

Capítulo 4 – Da Governança para Prevenção de Lavagem de Dinheiro e de 

Financiamento do Terrorismo e da Estrutura Organizacional 

A governança para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Governança 

de PLD/FT) será garantida pelas responsabilidades atribuídas aos componentes da estrutura 

organizacional relacionadas a seguir. 

1. Diretoria, à qual cabe: 

a. proteger o patrimônio e os interesses da FAIR e de seus acionistas; 

b. mitigar os riscos de imagem da FAIR; 

c. estabelecer o direcionamento estratégico dos negócios da FAIR; 

d. conduzir a atuação da FAIR, no Mercado Cambial Brasileiro, conforme direcionamento 

estratégico estabelecido, buscando assegurar o desenvolvimento, crescimento e 

continuidade da FAIR; 
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e. aprovar a Política e os manuais: Manual de PLD/FT e  Manual “Conheça Seu Cliente” 

f. determinar correções e ajustes na Política e nos manuais 

g. aprovar os membros indicados para o Comitê Permanente de Gestão de Risco (CPGR) pelo 

Diretor de PLD; 

h. acompanhar a avaliação periódica do nível de conscientização e de aderência à política e dos 

manuais implantadas; 

i. aprovar a disponibilização e comercialização de novos produtos e serviços ao mercado; 

j. protagonizar processos de mudanças na FAIR para conquistar o engajamento de todos os 

Colaboradores (diretores, consultores e assessores, funcionários, empresas e funcionários 

terceirizados e instituições e empresas parceiras) e consolidar uma cultura organizacional 

orientada para uma prestação de serviço eficiente, de qualidade e responsável, 

principalmente, em relação à PLD/FT. 

2. Diretor Responsável pela Prevenção de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do 

Terrorismo (Diretor de PLD), a quem cabe: 

a. representar a FAIR perante o Banco Central como Diretor Responsável pelo cumprimento das 

obrigações previstas na Circular 3.461 (24.7.2009) ou norma que venha a substitui-la; 

b. divulgar e operacionalizar a implantação da Política e do Manual de PLD/FT e do Manual 

“Conheça Seu Cliente” 

c. providenciar a revisão e atualização anual e propor à Diretoria, aprimoramentos na Política e 

no Manual de PLD/FT e nos manuais 

d. indicar os membros do CPGR para submeter à aprovação da Diretoria; 

e. presidir as reuniões do CPGR; 

f. decidir pela autorização ou não, após avaliação do risco de LD/FT, e comunicar ao COAF, em 

24 horas, independente da autorização, as propostas e as operações em espécie previstas na 

norma; 

g. decidir pela autorização ou não, após avaliação do risco de LD/FT, de outras operações e 

ações; 

h. promover e manter o controle da capacitação em PLD/FT fornecidos a cada um dos 

colaboradores da FAIR (funcionários, terceirizados e parceiros); 

i. decidir pela delegação formal de responsabilidade por autorizações ao Compliance Officer. 

3. Comitê Permanente de Gestão de Risco (CPGR), que será constituído pelos membros natos, 

Diretor de PLD e Chefe Setor de Compliance e Controles Internos, e por até cinco membros 

indicados pela Diretor de PLD. Ao CPGR caberá: 

a. analisar os produtos e serviços para avaliar os aspectos relacionados ao risco de 

envolvimento da FAIR em crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo; 

b. subsidiar a Diretoria na aprovação dos produtos e serviços ofertados pela FAIR, realizando a 

análise dos riscos, inclusive sob a ótica de LD 

c. propor os controles e as ações de mitigação dos riscos identificados nos produtos e serviços, 

no processo de aprovação dos produtos e serviços; 

d. analisar as operações suspeitas capturadas pelos sistemas e os indícios de LD/FT reportados 

pelos Agentes de PLD/FT; 

e. decidir pelas comunicações ao COAF em reuniões periódicas; 

f. revisar e atualizar o Manual de PLD/FT, anualmente; 
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g. mapear as necessidades de capacitação dos funcionários em PLD/FT. 

 

4.  Coordenador de Compliance 

a.   monitorar a efetividade dos procedimentos e controles aqui estabelecidos 

b.  promover e acompanhar o treinamento dos funcionários e colaboradores em PLD/CFT 

c.   efetuar as comunicações decididas pelo CPGR, ao COAF 

 

5. Analistas:  

a. identificar situações suspeitas nos relacionamentos mantidos com os clientes e 

colaboradores e na análise das informações e documentos envolvidos nas operações; 

b. examinar documentos que possam indicar a ocorrência de envolvimento em LD/FT. 

 

6. Auditor Interno, que será responsável:  

a. pela avaliação periódica da Estrutura de Gerenciamento de PLD/FT da FAIR e da aderência 

das ações à Política e ao Manual de PLD/FT;  

b. pelo reporte ao Diretor de PLD das deficiências detectadas no âmbito do PLD/FT. 

 

 

Capítulo 5 – Dos Procedimentos de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e de 

Financiamento do Terrorismo 

 

Independentemente de a operação ser de intermediação ou de carteira própria, excetuando as 

interbancárias, todas as operações de câmbio negociadas pela FAIR apresentam risco de ocorrência, 

em menor ou maior grau, de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo. 

No estabelecimento do nível de risco e dos correspondentes procedimentos de PLD/FT em operações 

de câmbio, no mínimo, deverão ser consideradas as verificações relacionadas a seguir. 

1. Cliente 

a. na operação com cliente eventual devem ser observados os limites de valores estabelecidos 

e, caso necessite ultrapassar alguma restrição, deve ser providenciada a complementação 

das informações cadastrais e apresentação das respectivas comprovações documentais, 

exigidas para cliente permanente. 

b. na operação com cliente permanente deve ser observado se ele é pessoa exposta 

politicamente (PEP) e se o tipo, risco e o valor da operação são compatíveis com a declaração 

de propósitos e com a capacidade financeira do cliente; 

c. verificar se o cliente é pessoa exposta politicamente (Lista PEP) ou pessoa que consta nas 

Lista Restritiva ou Lista FAIR. 
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2. Contraparte no exterior 

Nas propostas e operações de valores relevantes, o cliente deverá identificar o 

recebedor/pagador no exterior, bem como o país e o canal bancário, para possibilitar verificar se: 

a. o remetente tem envolvimento em lavagem de dinheiro e atos terroristas (consta na Lista de 

Sanções); 

b. a origem ou o destino dos recursos é um paraíso fiscal ou país que consta na Lista GAFI. 

3. Valor da operação 

a. Todas as emissões ou recargas em um ou mais cartões pré-pagos, quando o montante 

acumulado no mês calendário atingir ou ultrapassar R$ 50 mil ou o equivalente em moeda 

estrangeira, deverão ser reportadas e autorizadas previamente pelo Diretor de PLD; 

b. Qualquer solicitação ou operação, envolvendo recebimento em espécie ou transferência de 

fundos contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$ 50 mil ou o equivalente 

em moeda estrangeira deverão ser reportadas e autorizadas previamente pelo Diretor de 

PLD; 

c. As operações de valores próximos de limites regulamentares (US$ 3 mil, R$ 10 mil ou R$ 50 

mil), com características de fracionamento para burlar as disposições normativas deverão ser 

reportadas ao CPGR. 

4. Fundamentação econômica 

a. Verificar a legitimidade da operação (amparo legal e regulamentar); 

b. Comprovar na documentação a compatibilidade dos dados da operação (amparo 

documental): 

 de quem e para quem (pagador e recebedor); 

 quanto (valor da operação); 

 como (forma de pagamento); 

 quando (vencimento); 

c. Manter um sistema/procedimento para controlar e cobrar a comprovação do encerramento 

do processo de importação/exportação, envolvendo pagamento ou recebimento antecipado 

ou à vista, mediante apresentação de documentação comprobatório do desembaraço da 

mercadoria. 

5. Origem dos recursos 

a. Observar os limites e a necessidade de autorização prévia do Diretor de PLD nas operações 

onde o pagamento ou recebimento ocorre com recursos em espécie (MN ou ME); 

b. Nos recebimentos do exterior verificar se os recursos têm origem em paraíso fiscal ou em 

país que consta na Lista GAFI e, caso afirmativo, reportar ao Diretor de PLD; 

c. Nos recebimentos de ordens de pagamento do exterior e de transferências bancárias no País 

identificar e manter o registro do canal bancário e da conta corrente de origem, 

respectivamente. 

6. Compatibilidade da operação com a atividade econômica e a capacidade financeira 

a. Verificar se a natureza da operação de câmbio é compatível com os propósitos e a natureza 

da relação de negócios declarados pelo cliente; 



5 
 

b. Verificar se a natureza da operação de câmbio é compatível com a atividade econômica do 

cliente; 

c. Verificar se o valor da operação é compatível com a capacidade econômico-financeira do 

cliente. 

 

Capítulo 6 – Da Seleção e Análise das Operações com Indícios de LD/FT 

Os critérios para seleção de situações e operações para que sejam analisadas pelo CPGR para 

detecção de indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo serão estabelecidos 

no Manual de PLD/FT, mediante a observâncias dos seguintes critérios: 

1. Exigência regulamentar – situações em que a norma exige comunicação automática ao COAF. 

2. Pessoas envolvidas – operações com partes que apresentam maior risco de envolvimento em 

operações de LD/FT, tais como: 

a. pagador e/ou recebedor PEP, envolvida em LD/FT ou atos terroristas ou citadas negativamente 

na mídia; 

b. cliente que exerça atividade de maior risco, tais como: 

 lotérica ou empresa ligada a jogos e sorteios; 

 clube ou praticante de esportes em que ocorre muita transação comercial com o exterior  

 empresa de fomento mercantil (factoring); 

 agência de turismo; 

 empresas de afretamento e logística; 

 igreja, templo ou entidade religiosa; 

 partido político; 

 fundos de pensão; 

 organização não governamental (ONG); 

c. pessoa residente: 

 em paraíso fiscal; 

 em país na Lista GAFI; 

 em municípios de fronteira; 

 em município da região da tríplice fronteira de Foz de Iguaçu. 

3. Tipos de operação – operações que apresentam maior risco de envolvimento em operações de 

LD/FT, tais como: 

a. operações incompatíveis com a atividade econômica do cliente ou com os propósitos e a 

natureza da relação de negócios declarados pelo cliente; 

b. pagamento antecipado ou à vista de importação ou recebimento antecipado ou à vista de 

exportação; 

c. pagamento de frete internacional; 

d. investimento brasileiro no exterior; 

e. remessa financeiras isentas de Imposto de Renda 

f. doação. 

4. Valores da operação – operações cujos valores são: 
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a. incompatíveis com a capacidade econômico-financeira do cliente; 

b. incompatíveis com limites do RADAR; 

c. incompatíveis com desempenho cambial; 

d. próximos a limites estabelecidos em norma; 

e. com indícios de fracionamento 

 

 

Capítulo 7 – Do Canal de Denúncia 

Para possibilitar a qualquer Colaborador da FAIR (diretores, consultores, assessores e funcionários, 

empresa e funcionários terceirizados e instituições e empresas parceiras) levar ao conhecimento da 

Alta Administração e do CPGR qualquer evento estranho ou suspeito de que tenha conhecimento e 

que, a seu juízo, possa comprometer ou vir a comprometer de alguma forma, não só, mas 

principalmente,  a imagem da FAIR perante seus Clientes e o Mercado Financeiro, será 

disponibilizado um canal de comunicação direta e sigilosa de fácil acesso aos Colaboradores. 

A comunicação deverá ser de fácil preenchimento, mas deverá conter informações como 

identificação dos envolvidos, o fato e respectiva descrição (sucinta) documentação comprobatória, se 

tiver, e forma de contato com o denunciante para eventuais esclarecimentos. 

 

Capítulo 8 – Das Comunicações ao COAF 

Uma vez definidas, pelo CPGR, as operações e situações a serem comunicadas ao COAF, caberá ao 

Coordenador de PLD efetuar as devidas comunicações. 

As comunicações deverão ser autossuficientes, ou seja, cada comunicação deverá ter todas as 

informações necessárias para o entendimento dos indícios que levaram à decisão de comunicar ao 

COAF, desde as informações cadastrais dos envolvidos, o histórico do relacionamento mantido com a 

instituição e os detalhes dos indícios que levaram à decisão de comunicar ao COAF. 

As notas atribuídas pelo COAF deverão ser permanente analisadas e utilizadas para o 

aperfeiçoamento das comunicações. 

 

Capítulo 9 – Dos Riscos de LD/FT em novos produtos e serviços 

Caberá ao CPGR avaliar os novos produtos e serviços sob o aspecto dos riscos de envolvimento da 

FAIR em operações de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, bem como mapear o 

processo e identificar os pontos de controle para mitigação desses riscos para subsidiar a Diretoria na 

aprovação do produto ou do serviço. 
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Capítulo 10 – Da Manutenção dos Documentos, Informações e Registros 

Em todas as situações selecionadas ou comunicadas e analisadas sob o enfoque de PLD/FT deverão 

ser constituídos dossiês com todas as informações e documentação que embasaram o entendimento 

de haver ou não indício de LD/FT e, consequentemente, a decisão de comunicar ou não ao COAF. 

O dossiê (documentação original) deverá ser guardado por um período mínimo de 5 (cinco) anos, 

contado a partir do ano subsequente ao ano de ocorrência da operação, após o qual poderá ser 

substituído por arquivo digitalizado e mantido por período adicional de 5 (cinco) anos, quando então 

poderá ser descartado. 

As informações e respectiva documentação que possibilita o rastreamento (origem e destino dos 

recursos) deverão ser guardadas por um período mínimo de 05 (cinco) anos, contado a partir do ano 

subsequente ao ano de ocorrência da operação, após o qual poderá ser substituído por arquivo 

digitalizado e mantido por período adicional de 5 (cinco) anos, totalizando 10 (dez) anos, quando 

então poderá ser descartado. 

A documentação cadastral deverá ser guardada por um período mínimo de 5 (cinco) anos, contado a 

partir do ano subsequente ao ano de término do relacionamento. 

 

Capítulo 11 – Da Adequação das Ferramentas e Sistemas de PLD/FT 

As ferramentas e sistemas de PLD/FT deverão ser capazes de detectar automaticamente e sinalizar o 

máximo das situações relacionadas no Capítulo 6, além de outras previstas no Manual de PLD/FT. 

 

Capítulo 12 – Da Capacitação em PLD/FT 

1. Treinamento básico 

Todos os Colaboradores da FAIR (diretores, assessores, consultores e funcionários, empresas e 

funcionários terceirizados e instituições e empresas parceiras), inclusive aqueles não envolvidos na 

Estrutura de Gerenciamento de PLD/FT, receberão um treinamento básico de PLD/FT voltado ao 

conhecimento de conceitos e definições, legislação e regulamentação, órgãos envolvidos, obrigações 

das instituições financeiras e seus administradores e as penalidades correspondentes, situações 

práticas de LD/FT e orientações para detecção de indícios de LD/FT. 

2. Treinamento avançado 

Os funcionários das áreas com maior capacidade de detecção de indícios de LD/FT (Cadastro, 

Tesouraria, Mesa de Operações, Back Office, Câmbio Turismo, Comercial, CPGR, Diretor de PLD, 

Auditoria) receberão treinamento avançado voltado à análise de operações de câmbio que possibilite 

identificar indícios de ocorrências de LD/FT. 

3. Atualização e reciclagem 

Considerando que os cursos ofertados pelo mercado têm caráter geral, para fins de atualização e 

reciclagem de conhecimento, a FAIR procurará desenvolver eventos internos, tais como reuniões 

para divulgação e discussão de cases que suscitaram comunicações ao COAF, treinamentos 
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customizados para pequenos grupos de funcionários e treinamento em serviço, principalmente para 

funcionários novos. 

4. Avaliações periódicas 

Anualmente será realizada uma avaliação da efetividade da política, dos procedimentos e dos 

controles internos para PLD/FT. 

Bianualmente deverá ser feita uma avaliação específica sobre PLD/FT de todos os colaboradores da 

FAIR para identificar a necessidade de atualização e reciclagem de conhecimento. 

5. Participação em workshops, seminários e congressos 

A participação em workshop, seminários e congressos de PLD/FT terá incentivo permanente, 

principalmente para os dirigentes e funcionários envolvidos diretamente nos controles internos para 

detecção de indícios de LD/FT. 

 

Capítulo 13 – Dos Relatórios de Gestão da PLD/FT 

Caberá ao CPGR elaborar o Relatório de Gestão da Estrutura de Gerenciamento de PLD/FT com 

periodicidade semestral para apresentação ao Diretor de PLD para encaminhamento à Diretoria. 

 

Capítulo 14 – Dos Processos de Conscientização e Assimilação de PLD/FT 

O CPGR deverá desenvolver ações para conscientizar os Colaboradores da importância do assunto e 

propiciar a criação de uma cultura institucional de PLD/FT. 

Considerando que o descumprimento da legislação relativa à PLD/FT expõe a FAIR ao risco de 

reputação e imagem e a sanções administrativas por parte do BCB, cabe a todo Colaborador observar 

e cumprir as disposições da Política e do Manual de PLD/FT e do Manual “Conheça Seu Cliente”. 

Qualquer negligência em suas atividades deixando de detectar e, consequentemente, de levar ao 

conhecimento do CPGR eventuais indícios de LD/FT de seu conhecimento, poderá sujeitar o 

Colaborador a medidas disciplinares previstas na legislação trabalhista, ao encerramento de contrato 

ou de relacionamento comercial. 

 

Capítulo 15 – Da Divulgação da Política de PLD/FT 

Caberá ao Diretor de PLD dar ampla divulgação da implantação desta Política, bem como dos 

Manuais de PLD/FT e “Conheça Seu Cliente” 

a. comunicado; 

b. disponibilização na intranet; 

c. divulgação dos Relatórios de Gestão da PLD/FT; 

d. elaboração, divulgação e disponibilização de FAQ; 

e. divulgação de cases. 
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Caberá, ainda, estabelecer a forma de dar conhecimento sobre o assunto e, principalmente, da sua 

importância para os funcionários novos. 

 

Capítulo 16 – Das Situações Transitórias 

Considerando que a implantação da presente Política de PLD/FT requer um prazo para adequação, 

durante esse período serão administradas as situações transitórias relacionadas a seguir. 

1. Da Atualização Cadastral 

Considerando a exigência de novos procedimentos para compor o cadastro dos clientes 

permanentes, a FAIR irá promover um recadastramento ao longo deste e do próximo ano. 

Durante o desenvolvimento desse processo, nas operações negociadas a partir da implantação da 

presente Política de PLD/FT um dos pré-requisitos será a exigência da atualização cadastral, o qual 

poderá ocorrer até a operação seguinte para não prejudicar a tempestividade da operação. 

2. Contratação de operação em caráter excepcional 

Caso algum dos requisitos previstos na presente política não seja plenamente atendido, o Diretor de 

PLD poderá, em caráter excepcional, autorizar o fechamento do negócio, após avaliar os riscos de 

LD/FT envolvidos na operação. A autorização, devidamente formalizada com a justificativa que a 

embasou, deverá compor o dossiê da operação. 

3. Ferramentas e sistemas de PLD/FT 

Enquanto as ferramentas e sistemas não forem adequados para detecção automática e sinalização 

das situações relacionadas no “Capítulo 6 – Da Seleção e Análise das Operações com Indícios de 

LD/FT”, caberá à área comercial, à mesa de operações, ao back office, à tesouraria e à área de 

cadastro atuarem com maior atenção durante a negociação, o fechamento do negócio e a análise da 

operação e dos documentos, para detectar essas situações e sinalizar ao CPGR. 

 

Capítulo 17 – Das Definições e dos Conceitos 

 Estrutura de Gerenciamento de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do 

Terrorismo: compreende todos os aspectos relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro e 

de financiamento do terrorismo no âmbito da FAIR, das empresas terceirizadas e das instituições 

e empresas parceiras, tais como, estrutura organizacional de controles internos com as 

respectivas responsabilidades, procedimentos operacionais de PLD/FT (definição de critérios para 

seleção e análise de operações para detecção de indícios de LD/FT e de comunicações ao COAF), 

adequação das ferramentas e sistemas para PLD/FT, capacitações dos dirigentes e funcionários 

em PLD/FT (cursos, treinamento em serviço, participações em workshop, seminários e 

congressos), processos de conscientização, assimilação e divulgação da política e das orientações; 

 Crime de ocultação: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
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indiretamente, de infração penal (independente do processo e julgamento dessa infração penal 

antecedente); 

 Crime de lavagem: praticar ações para dissimular a origem de bens, direitos ou valores 

provenientes de infração legal, tais como, converter em ativos lícitos, utilizar em atividade 

econômica ou financeira, adquirir, receber, trocar, negociar, dar ou receber em garantia, guardar, 

ter em depósito, movimentar ou transferir e, ainda, importar ou exportar com valores não 

correspondentes aos verdadeiros; 

 Terrorismo: consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos de terrorismo, por razões de 

xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a 

finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz 

pública ou a incolumidade pública; 

 Ato de terrorismo: usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo 

explosivos, gases tóxicos, venenosos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios 

capazes de causar danos ou promover destruição em massa; sabotar o funcionamento ou 

apoderar-se, com violência, grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, 

do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de 

transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, 

estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, 

instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de 

exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de 

atendimento; atentar contra a vida e integridade física de pessoas (conforme §1º do art. 2º da Lei 

13.260, 16.3.2016); ou ainda, qualquer ato com intenção de causar a morte de ou lesões corporais 

graves a um civil, ou a qualquer outra pessoa que não participe ativamente das hostilidades em 

situação de conflito armado, quando o propósito do referido ato, por sua natureza e contexto, for 

intimidar uma população, ou compelir um governo ou uma organização internacional a agir ou 

abster-se de agir (conforme alínea b do inciso 1 do art. 2º da Convenção Internacional para a 

Supressão do Financiamento do Terrorismo, recepcionada pelo Decreto 5.640/2005); 

 Financiamento do terrorismo: receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, 

solicitar, investir, de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, 

valores, ou serviços de qualquer natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução dos 

crimes previstos na Lei 13.260, de 16.3.2016; ou ainda, prover ou receber fundos por qualquer 

meio, direta ou indiretamente, ilegal e intencionalmente, com a intenção de empregá-los, ou 

ciente de que os mesmos serão empregados, no todo ou em parte, para levar a cabo um ato de 

terrorismo ou ato que constitua delito no âmbito de diversos tratados e convenções 

internacionais em vigor (conforme inciso 1 do art. 2º da Convenção Internacional para a 

Supressão do Financiamento do Terrorismo, recepcionada pelo Decreto 5.640/2005); 

 Fundos (para financiamento do terrorismo): ativos de qualquer espécie, tangíveis ou intangíveis, 

móveis ou imóveis, independente da forma como tenham sido adquiridos, e documentos ou 

instrumentos jurídicos sob qualquer forma, inclusive eletrônica ou digital, que evidenciem o 

direito a ou o interesse em tais ativos, créditos bancários, cheques viagem, cheques bancários, 

ordens de pagamento, ações, títulos de crédito, obrigações, saques, cartas de crédito (conforme 

inciso 1 do art. 1º da Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo, 

recepcionada pelo Decreto 5.640/2005); 
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 Fase de “colocação” ou “ocultação” da LD: fase em que os envolvidos buscam converter os 

valores obtidos em atividades ilícitas em algum ativo lícito, para afastá-los da origem ilícita e 

dificultar o rastreamento do crime; a “colocação” se efetua por meio de depósitos, aplicações 

financeiras, compra de instrumentos negociáveis, conversão em outro meio de pagamentos 

(cheque bancário, cheques de viagem, títulos de crédito, ouro financeiro, moeda estrangeira, etc.) 

ou compra de bens; para dificultar a identificação da procedência do dinheiro, os criminosos 

aplicam técnicas sofisticadas e cada vez mais dinâmicas, tais como transformações em ativos em 

paraísos fiscais, o fracionamento dos valores que transitam pelo sistema financeiro e a utilização 

de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie; 

 Fase de “dissimulação” ou “estratificação” da LD: o segundo estágio da lavagem de dinheiro é o 

distanciamento dos recursos de sua origem por meio de uma série (ou camadas) de transações, 

conversões e movimentações, destinadas a dificultar o rastreamento da origem do dinheiro por 

parte das autoridades, constituindo a “lavagem” propriamente dita; 

 Fase de “integração” da LD: esta fase presta-se a conferir uma aparência de legalidade a um 

patrimônio de origem criminosa, incorporando-o à economia formal, geralmente, por meio de 

compras de bens, criação ou aquisição de empresas, investimento em negócios, tudo com 

registros contábeis e tributários capazes de justificar o capital de forma legal; trata-se do último 

estágio de conversão do ativo ilícito em lícito, mormente pelas sucessivas e complexas etapas de 

mascaramento;   

 Cliente Eventual e Cliente Permanente: Cliente pessoa física ou jurídica que realiza negócios com 

a FAIR conforme limites e condições estabelecidos no Manual  “Conheça o seu Cliente” 

 Pessoa Exposta Politicamente (PEP): agentes públicos que desempenham ou tenham 

desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências 

estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, 

familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, mais bem detalhado na Circular 

3.461/2009; 

 Dados de identificação de pessoa física: nome completo, número do Registro Geral (RG) e 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

 Dados de identificação de pessoa jurídica: razão social, Número de Identificação do Registro 

Empresarial (NIRE) e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 Dados de qualificação de pessoa física: nacionalidade, filiação, data e local de nascimento, sexo, 

estado civil, profissão, atividade profissional; 

 Dados de qualificação de pessoa jurídica: nacionalidade, forma e data de constituição, objeto 

social, atividade principal; cadeia de participação societária até pessoa física; identificação de 

administradores e procuradores  

 Dados de localização e contato de pessoa física: endereço completo, telefones residencial e 

comercial, celular, e-mail pessoal e comercial; 

 Dados de localização e contato de pessoa jurídica: endereço completo, telefone principal, 

nome(s), ramal(is) e e-mail(s) da(s) pessoa(s) de contato; 

 Dados patrimoniais de pessoa física: veículos, imóveis, terrenos e participações societárias em 

empresas; 
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 Dados patrimoniais de pessoa jurídica: instalações, equipamentos e outros ativos permanentes 

(veículos, imóveis, terrenos e participações societárias em outras empresas); 

 Dados financeiros de pessoa física: renda anual, aplicações financeiras, receita e despesa mensal 

média (últimos 12 meses), extrato bancário dos últimos 6 meses; 

 Dados financeiros de pessoa jurídica: faturamento anual, capital de giro mensal, receita e 

despesa mensal média (últimos 12 meses), extrato bancário dos últimos 6 meses; 

 Informações cadastrais completa de pessoa jurídica: dados de identificação, qualificação, 

localização, forma de contato, patrimoniais e financeiros do cliente pessoa jurídica e dados de 

identificação, qualificação, localização e forma de contato de representante, procurador e 

contador; 

 Informações cadastrais completa de companhia aberta ou entidade sem fins lucrativos: dados 

de identificação, qualificação sem a participação societária, localização, forma de contato, 

patrimoniais e financeiros do cliente pessoa jurídica e dados de identificação, qualificação, 

localização e forma de contato de representante, controladores, administradores e diretores; 

 Informações cadastrais de fundos de investimento: dados de identificação, qualificação, 

localização, forma de contato, patrimoniais e financeiros do fundo e dados de identificação, 

localização e forma de contato de pessoa responsáveis por sua administração. 

 Lista PEP: Relação disponibilizada pelo SISCOAF com informações sobre Pessoas Expostas 

Politicamente (PEP); 

 Lista GAFI: Relação de países que não observam ou aplicam insuficientemente as recomendações 

do GAFI e, portanto, apresentam deficiências estratégicas na prevenção de lavagem de dinheiro e 

de financiamento do terrorismo; 

 Lista Restritiva: Relação com nomes de pessoas físicas ou jurídicas, com apontamentos e 

informações, tais como: cidades de fronteira, IBAMA, SEPIM, CEAF, LAGARDE, políticos com 

citações na justiça, servidores civis/militares, trabalho escravo, etc.; 

 Lista de Sanções: Relação com nomes de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas com terrorismo, 

tais como, OFAC, ONU e outras; 

 Lista FAIR: Relação de pessoas físicas ou jurídicas cujos cadastros foram bloqueados pela FAIR por 

razões comerciais ou comunicadas ao COAF por indícios de envolvimento em crimes de LD/FT; 

 FAIR: FAIR Corretora de Câmbio S/A; 

 BCB: Banco Central do Brasil; 

 RFB: Receita Federal do Brasil; 

 COAF: Conselho de Controle de Atividades Financeiras; 

 GAFI: Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF – Financial Action Task Force); 

 OFAC: Office of Foreign Assets Controls ou Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros; 

 ONU: Organização das Nações Unidas; 

 LD: Lavagem de Dinheiro; 

 FT: Financiamento do Terrorismo; 
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 PLD: Prevenção à Lavagem de Dinheiro; 

 PLD/FT: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. 

Capítulo 18 – Da Legislação Aplicável 

Lei nº 9.613, de 3.3.1998 

Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção 

da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o COAF - Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras, e dá outras providências. 

Lei nº 12.683, de 9.7.2012 

Altera a Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal 

dos crimes de lavagem de dinheiro. 

Lei nº 13.260, de 16.3.2016 

Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o 

terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito 

de organização terrorista; e altera as Leis nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e nº 12.850, 

de 2 de agosto de 2013. 

Decreto nº 5.640, de 26.12.2005 

Promulga a Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo, 

adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 1999 e assinada 

pelo Brasil em 10 de novembro de 2001. 

Decreto nº 8.799, de 6.7.2016 

Dispõe sobre a execução, no território nacional, da Resolução 2.252, de 17 de dezembro de 

2015, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que atualiza a fortalece o regime de 

sanções, imposto pelo Resolução 1.267/1999, relativo ao Estado Islâmico no Iraque e no 

Levante e à Al-Qaeda. 

Decreto nº 9.663, de 1º.1.2019 

Aprova o Estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf. 

Resolução CMN nº 2.554, de 24.9.1998 

Dispõe sobre a implantação e implementação de sistemas de controles internos. 

Resolução CMN nº 3.056, de 19.12.2002 

Dispõe sobre a auditoria interna das instituições financeiras e demais instituições autorizadas 

a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Resolução CMN nº 3.568, de 29.5.2008 

Dispõe sobre o mercado de câmbio e dá outras providências. 

Circular BACEN nº 3.461, de 24.7.2009 

Consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às 

atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

Circular BACEN nº 3.517, de 7.12.2010 
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Altera a Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os 

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

crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

Circular BACEN nº 3.654, de 27.3.2013 

Altera a Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os 

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

crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

Circular BACEN nº 3.691, de 16.12.2013 

Regulamenta a Resolução nº 3.568, de 29 de maio de 2008, que dispõe sobre o mercado de 

câmbio e dá outras providências. 

Circular BACEN nº 3.839, de 28.6.2017 

Altera a Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os 

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

crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

Circular BACEN nº 3.858, de 14.11.2017 

Regulamenta os parâmetros para a aplicação das penalidades administrativas previstas na Lei 

nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

Carta-Circular BACEN nº 3.342, de 2.10.2008 

Dispõe sobre a comunicação de movimentações financeiras ligadas ao terrorismo e ao seu 

financiamento. 

Carta-Circular BACEN nº 3.430, de 11.2.2010 

Esclarece aspectos relacionados à prevenção e combate às atividades relacionadas com os 

crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, tratados na Circular nº 3.461, de 24 

de julho de 2009. 
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