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1. OBJETIVO 
 

A presente política tem o objetivo de formalizar as diretrizes e definir os papéis 
e responsabilidades para prevenir a utilização das empresas do Conglomerado 
Prudencial Bari (Conglomerado) em práticas de lavagem de dinheiro e de 
financiamento do terrorismo, em conformidade com as exigências legais e 
regulamentares específicas constantes na Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998, 
alterada pela Lei nº 12.683 de 09 de julho de 2012, Lei nº 13.260 de 16 de março 
de 2016, Lei nº 13.170 de 16 de outubro de 2015, Instrução CVM nº 617 de 05 de 
dezembro de 2019, Circular BACEN nº 3.978 de 23 de janeiro de 2020, Carta-
Circular BACEN nº 4.001 de 29/01/2020 e pelas Normas emitidas pelo Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras – COAF. 

O Conglomerado Prudencial Bari (“Conglomerado”) é formado pelo Banco Bari 
de Investimentos e Financiamentos S.A (“Banco”), Bari Companhia Hipotecária 
(“Hipotecária”) e a Bari Securitizadora S.A (“Securitizadora”). 

 

2. ABRANGÊNCIA 
 

Esta política é aplicável a todos os administradores e colaboradores do 
Conglomerado Prudencial Bari, nos termos das leis e regulamentações 
aplicáveis e, ainda, aos prestadores de serviços e correspondentes bancários, 
que realizem atividades em nome das empresas do Conglomerado. 

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
O Conglomerado conta com uma estrutura de Prevenção à Lavagem de Dinheiro 
e do Financiamento ao Terrorismo autônoma e independente das áreas de 
negócios, com funcionários devidamente treinados, atualizados e preparados 
para tomada de providências sobre o assunto. 

Perante o BACEN, a CVM e a ANBIMA, foi indicado Diretor Estatutário do Banco, 
instituição líder do Conglomerado Prudencial Bari, como responsável pelo 
cumprimento de todas as normas aplicáveis sobre o tema, a saber: a) pela 
implementação dos procedimentos e dos mecanismos de controle delineados 
nesta Política; b) pela capacitação dos colaboradores e terceiros aplicáveis; e c) 
por reportar qualquer atividade suspeita ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (“COAF”) em relação a todas as empresas do Conglomerado. 
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Para uma adequada Governança, o Conglomerado definiu, de forma clara e 
objetiva, quais são as responsabilidades de cada ente envolvido, conforme 
indicado a seguir, considerando a existência de uma política única para o 
Conglomerado, bem como a centralização das atividades relacionadas ao tema, 
procedimentos, comunicações e relatórios.  

Para condução e controle do assunto destacam-se os Conselhos de 
Administração do Banco e da Securitizadora, Diretores Estatutários das 
empresas do Conglomerado, o Diretor de Riscos, Compliance e Controles 
Internos do Banco, apoiados pelo Departamento de Governança Corporativa do 
Banco, este composto pelas seguintes áreas: a) Controladoria; b)  
Gerenciamento Integrado de Riscos e Capital; e c) Compliance e Controles 
Internos, que exercem atribuições distintas e complementares entre si, e ainda 
às áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo e de Gestão de Cadastro. 

 

4. REGRAS E DIRETRIZES 
 

4.1. Definições 

4.1.1. Lavagem de Dinheiro 

A Lavagem de Dinheiro é um processo que encaminha dinheiro obtido 
ilegalmente (por exemplo, resultante de venda de entorpecentes, roubo, 
atividades do crime organizado, peculato, entre outros) para um ciclo de 
transações ou eventos que fazem com que ele pareça ser oriundo de fontes 
lícitas e não possa ser rastreado ou vinculado à sua origem ilícita. 
 
De acordo com a Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/12, lavagem de dinheiro 
é: “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta 
ou indiretamente, de infração penal”. 

O processo de lavagem de dinheiro envolve três etapas: colocação, ocultação e 
a integração. 

 
Colocação – a primeira etapa do processo é a inserção do dinheiro no sistema 
financeiro com o objetivo de ocultar ou dissimular a sua origem. 
 
Ocultação – a segunda etapa do processo consiste em movimentar e dividir os 
recursos para dificultar eventual rastreamento, seja por vários depósitos, 
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utiização de diferentes instituições financeiras, diversas contas bancárias e 
utiização de períodos de tempo, os criminosos aplicam técnicas sofisticadas e 
cada vez mais dinâmicas, tais como o fracionamento dos valores que transitam 
pelo sistema financeiro, buscam movimentá-lo de forma eletrônica, 
transferindo os ativos para contas anônimas, preferencialmente em países 
amparados por lei de sigilo bancário ou realizando depósitos em contas abertas 
em nome de "laranjas" ou utilizando empresas fictícias ou de fachada e 
estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em 
espécie. 
 
Integração – nesta última etapa, o dinheiro ilícito adquire a aparência de 
legitimidade para ser incorporado formalmente ao sistema econônico com 
aspecto de legalidade. As organizações criminosas buscam investir em 
empreendimentos que facilitem suas atividades, podendo tais sociedades 
prestar serviços entre si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais 
fácil legitimar o dinheiro ilegal. 
 
Para disfarçar os lucros ilícitos sem comprometer os envolvidos, a lavagem de 
dinheiro realiza-se por meio de um processo dinâmico que requer: primeiro, o 
distanciamento do dinheiro de sua origem, evitando uma associação direta 
deles com o crime; segundo, o disfarce de suas várias movimentações para 
dificultar o rastreamento desses recursos; e terceiro, a disponibilização do 
dinheiro novamente para os criminosos depois de ter sido suficientemente 
movimentado no ciclo de lavagem e poder ser considerado "limpo". 

 

4.1.2. Financiamento ao Terrorismo 

O Financiamento ao Terrorismo pode ser definido como a reunião de fundos ou 
de capital para a realização de atividades terroristas. Esses fundos podem ter 
origem legal, como doações, ganho de atividades econômicas lícitas diversas, 
ou ilegais, como aqueles procedentes de atividades criminais (crime 
organizado, fraudes, contrabando, extorsões, sequestros, etc.). 
 
Conforme a Lei 13.260/16, o terrorismo consiste na prática por um ou mais 
indivíduos dos atos abaixo descritos, 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. 
 
São atos de terrorismo: 
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 Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo 
explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, 
nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover 
destruição em massa;  

 
 Sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, caracterizando 

grave ameaça à 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 ou rodoviárias, 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 ou a integridade física de pessoa;  

 
 Quem oferecer ou receber, obtiver, guardar, mantiver em depósito, 

solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção de 
ativo, bem ou recurso financeiro, com a finalidade de financiar, total ou 
parcialmente, pessoa, grupo de pessoas, associação, entidade, 
organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, 
mesmo em caráter eventual.  
 

4.1.3. GAFI/FATF 

Criado em 1989, o GAFI/FATF - Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de 
Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo é uma organização 
intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas 
nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo, visando gerar a vontade política necessária para 
realizar reformas legislativas e regulatórias nesta área.  
 

4.1.4. COAF 

O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), criado pela Lei 
9.613/98, vinculado ao Ministério da Fazenda, e com vinculação administrativa 
ao Banco Central do Brasil (BC), dispondo de autonomia técnica e operacional, 
possui um papel central no sistema brasileiro de prevenção e combate à 
“lavagem de dinheiro” e ao “financiamento do terrorismo”, tendo a incumbência 
de coordenar mecanismos de cooperação e de troca de informações que 
viabilizem ações rápidas e eficientes no combate a estes ilícitos. É a unidade de 
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inteligência financeira do Brasil, que coordena a participação do Brasil em 
organizações internacionais que lidam com o tema, e, ainda regula os setores 
que não contam com órgão supervisor ou fiscalizador próprio. 

 
Tem a função de disciplinar, analisar atividades ou suspeitas de atividades 
ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro e aplicar penas administrativas. A 
ferramenta de comunicação mais utilizada pelo COAF é o Sistema de Controle 
de Atividades Financeiras (SISCOAF). 

4.1.5. Beneficiário Final 

Beneficiário final é a pessoa natural que, na cadeia societária do cliente pessoa 
jurídica, seja identificada como controladora final e/ou beneficiada 
indiretamente com os recursos oriundos da operação, ou um cliente em nome 
do qual a transação esteja sendo conduzida ou dela se beneficie, ou ainda 
pessoa jurídica em relação à qual não se aplica o conceito de proprietários, 
acionistas, sócios ou cotistas. 
 

4.1.6. Pessoa Exposta Politicamente – PEP 

O Cliente PEP é um indivíduo que ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos, ou está 
sendo considerado para uma posição elevada em um governo (ou partido 
político) de um país, estado ou município ou qualquer departamento (inclusive 
militar), agência ou órgãos de administração indireta (p. ex.: presidente de uma 
empresa estatal), assim como seus representantes, familiares e outras pessoas 
de seu relacionamento próximo.  

O prazo de cinco anos deve ser contado, retroativamente, a partir da data de 
início da relação de negócio ou da data em que o cliente passou a se enquadrar 
como PEP. 

Cabe ressaltar, ainda, a obrigatoriedade legal de identificar e monitorar de 
forma mais diligente os clientes que se enquadrarem como PEP’s, assim como, 
os clientes que sejam representantes, familiares ou pessoas do relacionamento 
próximo de PEP’s. 

4.1.7. Paraísos Fiscais 

É considerado paraíso fiscal qualquer país que não tribute a renda, ou que tenha 
tributos sobre a renda inferiores a 20% (segundo as regras brasileiras).   

 
A listagem contendo os nomes dos países considerados paraísos fiscais estão 
discriminados na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 
1.037/10.  
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Os colaboradores devem se atentar quando realizarem negócios com clientes 
que sejam provenientes de paraísos fiscais, tomando medidas apropriadas que 
garantam a identificação dos clientes, beneficiários finais, além do 
monitoramento contínuo das transações da espécie, a requeirerem especial 
atenção. 

4.2. Diretrizes 

Com o objetivo de viabilizar o cumprimento das diretrizes desta Política, o 
Conglomerado estabeleceu um Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro 
e Combate ao Financiamento do Terrorismo, compatível com os perfis de riscos 
dos clientes, da própria instituição, das suas operações, transações, produtos e 
serviços e, também, dos seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços 
terceirizados.  

4.2.1 Processo de Conheça seu Cliente – Know Your Customer 
(“KYC”) 

O Conglomerado deve estabelecer procedimentos destinados a conhecer seus 
clientes, incluindo procedimentos que assegurem a devida diligência na sua 
identificação, qualificação e classificação, compatíveis com os perfis de riscos 
respectivos, contemplando medidas reforçadas para aqueles classificados em 
categorias de maior risco, de acordo com avaliação própria referida no item 
4.2.2. 

4.2.1.1 Identificação de Clientes 

O procedimento de identificação deve incluir a obtenção, a verificação e a 
validação da autenticidade de informações de identificação do cliente, inclusive, 
se necessário, mediante confrontação dessas informações com as disponíveis 
em bancos de dados de caráter público e privado.  
 
 A identificação dos clientes deve compreender no mínimo as informações 
requeridas através da Instrução CVM 617/19 Anexo 11-A, no âmbito do mercado 
de valores mobiliários e da Circular Bacen 3.978/20 e devem ser mantidas 
atualizadas.  
 
Os administradores de clientes pessoas jurídicas e os representantes de 
clientes devem ser objeto dos procedimentos de identificação, qualificação e 
classificação compatíveis com as funções exercidas e levando em conta 
também a abrangência da representação. 
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Para os fins da ICVM 617/19, cliente é o investidor que mantém relacionamento 
comercial direto com as pessoas consideradas sujeitas às regras de PLDFT, 
sendo considerado cliente ativo aquele que nos últimos 12 (doze) meses tenha:  

 efetuado movimentação em sua conta-corrente ou posição de custódia; 
 realizado operação no mercado de valores mobiliários; ou 
 apresentado saldo em sua posição de custódia. 

 
As informações disponibilizadas pelos Clientes/ Investidores, visam:  
 

a) avaliar se os dados por ele fornecidos são verídicos e minimizar a 
possibilidade de aceitação de pessoas envolvidas em crimes de 
lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou com outros 
tipos de atos ilícitos; 

b) colher informações baseadas em documentos, quando existirem 
indícios ou certeza de que os clientes ou pessoas são representados 
legalmente por terceiros, verificando e registrando a identidade dos 
representantes, procuradores e autorizados; 

c) verificar se a natureza do negócio ou atividade do cliente não se opõe 
às normas sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento 
ao terrorismo, estabelecidas nesta política;  

d) colher e validar as informações e documentos que permitam a 
completa identificação dos clientes, devendo adotar as medidas que 
permitam comprovar a veracidade das informações fornecidas; 

e) validar poderes expressos nos documentos solicitados; 
f) evitar o recebimento de informações falsas ou omissão de 

informações; 
g) possibilitar a classificação de risco de acordo com a política de AIR de 

cada empresa do Conglomerado; 
h) identificar possíveis clientes ou beneficiários finais, pessoas físicas, 

jurídicas, ou entidades, nos termos da Lei 13.810, de 2019, que tenham 
seus bens, valores e direitos de posse ou propriedade, de titularidade 
direta ou indireta em situação de indisponibilidade por sanções 
impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU). 

 
Não obstante o enquadramento da Securitizadora no rol de entidades obrigadas 
a ter políticas de PLDFT, vale dizer que aquela sociedade não atua, até aqui, 
como distribuidora de valores mobiliários de sua emissão, como lhe é permitido 
nos termos da ICVM 414/2004. Assim, fica estabelecido nesta política que em 
sendo realizada a distribuição dos valores mobiliários de emissão da 
Securitizadora por terceiros, mercados primário e secundário, a Securitizadora 
irá considerar para fins da abordagem da matéria de que se trata, a política de 
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PLDFT, e as respectivas regras, procedimentos e controles internos adotados 
pelo distribuidor dos valores mobiliários de sua emissão, mais precisamente ao 
Coordenador Líder da oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), 
e/ou da instituição financeira responsável pela escrituração dos CRI.  

 
A Securitizadora por sua vez, deverá buscar que os contratos que forem 
firmados com essas instituições tenham dispostos os canais de intercâmbio de 
informações sobre os clientes e sobre a avaliação interna de risco realizada nos 
termos do art. 17, §1º da ICVM 617, bem como a declaração destas empresas de 
que: 

 realizem cadastro e a verificação adequada de risco de seus clientes, 
observados os termos da lei federal 9.613/98, conforme alteração dada 
pela Lei 12.683/12, e da ICVM 617; 

 possuem controles de PLDFT adequados; 
 se comprometem a realizar as necessárias atualizações cadastrais e de 

avaliação interna de risco e informar a Securitizadora caso a 
classificação de risco inicial do cliente venha a ser alterada; 

 se comprometem a monitorar de forma contínua as operações realizadas 
pelos investidores, estabelecendo procedimento regular e tempestivo 
para análise de situações detectadas; 

 comunicar as situações detectadas ao COAF, informando a 
Securitizadora a respeito; 

 se comprometem a observar a lista dos países e das jurisdições que, de 
acordo com o organismo responsável, possuem deficiências estratégicas 
na prevenção deste tipo de crime divulgada pela Superintendências de 
Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com 
Investidores Institucionais (SIN), ambas da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) e pelo GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra 
Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo); 

 as empresas distribuidoras em questão se comprometem, ainda, a 
informar à Securitizadora caso forem identificados ativos pertencentes a 
alguma pessoa elencada nas listas do Conselho Nacional de Segurança 
das Nações Unidas para que seja providenciado o imediato bloqueio 
desses ativos, e ainda, que facultam à Securitizadora a solicitação de 
informações de seus cadastros para verificação do atendimento das 
normas estabelecidas pela ICVM 617; 

 até 15 de janeiro de cada ano prestar para a Securitizadora as 
informações necessárias ao embasamento para prestar a comunicação 
de não ocorrência ou declaração negativa ao sistema de informações do 
Coaf (Siscoaf), relatando eventuais ocorrências (com as informações do 
art. 6 da ICVM 617), se houver, informação que será utilizada para a 
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elaboração do relatório anual de avaliação interna de risco. 
 

O Conglomerado não deve aceitar ordens de movimentação de contas de 
clientes que estejam com os cadastros desatualizados, exceto nas hipóteses de 
pedidos de encerramento de conta ou de alienação ou resgate de ativos. 

 
4.2.1.2 Qualificação dos Clientes 

O procedimento de qualificação deve incluir a coleta, a verificação e a validação 
de informações compatíveis com o perfil de risco do cliente e com a natureza da 
relação de negócio e deve incluir a coleta de informações que permitam avaliar 
a capacidade financeira do cliente, incluindo a renda, no caso de pessoa natural, 
ou faturamento, no caso de pessoa jurídica. As informações coletadas na 
qualificação devem ser mantidas atualizadas. 
 
A qualificação do cliente deve ser reavaliada de forma permanente, de acordo 
com a evolução da relação de negócio e do perfil de risco. 

É vedado o início de relação de negócios sem que os procedimentos de 
identificação e de qualificação do cliente estejam concluídos. Contudo, é 
admitido o início de relação de negócio em caso de insuficiência de informações 
relativas à qualificação do cliente, por um período máximo de 30 dias, desde que 
não haja prejuízo dos procedimentos de monitoramento e seleção de operações 
e situações suspeitas. 

4.2.1.3 Identificação e Qualificação do Beneficiário final 

Os procedimentos de qualificação do cliente pessoa jurídica devem incluir a 
análise da cadeia de participação societária até a identificação da pessoa 
natural caracterizada como seu beneficiário final, considerando o percentual 
mínimo de 25% para caracterização de controle direto ou indireto, sendo que 
este percentual deve ser analisado em conjunto com o risco avaliado.  

Para os casos em que haja relacionamento direto com o investidor, deve-se 
dispensar especial atenção às situações em que não seja possível identificar o 
beneficiário final, considerando as regras do Conglomerado e a avaliação 
interna de risco. 

Equivalem ao Beneficiário final, para fins da Instrução CVM 617/19, os 
prepostos, procuradores ou representantes legais. 

4.2.1.4 Pessoa Exposta Politicamente (PEPs) 
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O Conglomerado deve implementar procedimentos que permitam qualificar 
seus clientes como pessoa exposta politicamente, de acordo com os critérios 
estabelecidos na legislação pertinente.  

4.2.2 Avaliação interna de risco 

A avaliação interna tem o objetivo de identificar e mensurar os riscos de 
utilização dos produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado, na prática de 
lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo e para tanto, devem ser 
considerados, no mínimo, os seguintes perfis de risco: 

 Dos clientes 
 Da instituição, incluindo o modelo de negócio e a área geográfica de 

atuação; 
 Das operações, transações, produtos e serviços, abrangendo todos os 

canais de distribuição e a utilização de novas tecnologias; 
 Das atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de 

serviços terceirizados. 

Os riscos identificados devem ser avaliados quanto à sua probabilidade de 
ocorrência e à magnitude dos impactos financeiro, jurídico, reputacional e 
socioambiental para a instituição. Para as situações de maior risco, devem ser 
adotados controles de gerenciamento e de mitigação reforçados e controles 
simplificados nas situações de menor risco, utilizando-se de categoria 
específica de risco para esta finalidade. 

Deve-se ainda, considerar os seguintes fatores: 

I. o tipo de cliente e sua natureza jurídica, a sua atividade, sua localização 
geográfica, os produtos, serviços, operações e canais de distribuição por 
ele utilizados; 

II. o relacionamento com outras pessoas; 
III. a contraparte das operações realizadas em nome do cliente, no caso de 

operações realizadas em ambientes de registro. 

Quando disponíveis, devem ser utilizadas como subsídio à avaliação interna de 
risco, avaliações realizadas por entidades públicas do País relativas ao risco de 
lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. 
 
A avaliação interna de risco poderá ser realizada de forma centralizada na 
instituição líder do Conglomerado Prudencial Bari, ou seja, Banco Bari de 
Investimentos e Financiamentos S.A. Essa opção deve ser formalizada em 
reunião do conselho de administração ou, se inexistente, da diretoria da 
instituição.  
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Adicionalmente, a avaliação interna de risco deve ser documentada e aprovada 
pelo diretor responsável pelos assuntos relacionados à prevenção à lavagem 
de dinheiro e financiamento ao terrorismo, em atendimento à Circular Bacen 
3.978/20 e à Instrução CVM 617/19. Deve também ser encaminhada para ciência 
do comitê de risco, quando houver, e ao conselho de administração ou, se 
inexistente, á diretoria da instituição.  
 
O documento deve ser revisado a cada dois anos, bem como quando ocorrerem 
alterações significativas nos perfis de risco mencionados nesta política. 
 
O processo de aceitação de clientes e o monitoramento de transações devem 
ser compatíveis com o perfil de cada cliente. A classificação do risco do 
potencial cliente leva em consideração os seguintes critérios:  

 Localização; 
 Lista PEP; 
 Ocupação/Cargo para PEP; 
 Nacionalidade; 
 Cidade de fronteira; 
 País Sancionado; 
 Listas Restritivas (OFAC, CSNU, BC Correio); 
 CNAE Fiscal principal; 
 Produtos ativos e canais de venda. 

 
A avaliação interna de riscos também deve ser objeto de relatório anual 
contemplando as análises realizadas, medidas adotadas e apresentação de 
indicadores. 
 

4.2.3 Relacionamentos Não Permitidos 

Não será permitida a realização de negócios com:  
a) Pessoa física ou jurídica, cuja identidade não possa ser confirmada; 
b) Segmentos econômicos nos quais a renda seja proveniente de jogos de 

azar ou atividades afins; 
c) Segmentos econômicos cuja renda seja proveniente de crimes: 

terrorismo e seu financiamento; contrabando ou tráfico ilícito de armas 
e munições, de material destinado à sua produção e de substâncias 
entorpecentes; de extorsão mediante sequestro; contra o Sistema 
Financeiro Nacional e cometido por organização criminosa;  

d) Associações sindicais; 
e) Partidos políticos; 
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f) Empresas ou pessoas que não apresentarem todos os documentos 
exigidos; 

g) Empresas fabricantes de armamentos. 
 

4.2.4 Conheça o Seu Funcionário - Know Your Employee (“KYE”) 

Consiste em adotar procedimentos, desde a contratação do colaborador, que 
garantam aderência aos padrões de ética e conduta, identificando eventual 
envolvimento do funcionário em atividades ilícitas ou de lavagem de dinheiro. 
 
O acompanhamento começa na análise e validação dos documentos cadastrais 
do colaborador, realizada pelo Setor de Recursos Humanos e continua no dia a 
dia sendo realizado pelos próprios colegas de trabalho que, ao notar qualquer 
mudança, devem comunicar imediatamente ao seu Gestor e ao Departamento 
de Governança Corporativa e á Área de PLDFT. 
 
Especial atenção deve ser dedicada na vigilância da conduta dos funcionários, 
especialmente daqueles que desempenhem funções relacionadas com o 
manuseio de instrumentos financeiros, relacionamento com clientes e controle 
de informações. 
 
Exemplos de situações incomuns relacionadas com colaboradores e 
representantes legais: 
 

 Alteração inusitada nos padrões de vida e de comportamento do 
colaborador; 

 Modificação inusitada do resultado operacional do colaborador;  
 Qualquer negócio realizado por colaborador, administrador ou 

representante da instituição, ou por pessoa por ele apresentada e com a 
qual o mesmo sabidamente mantenha vínculo familiar ou de negócios, 
em que seja desconhecida a identidade do beneficiário final ou que 
contrarie o procedimento normal para o tipo de operação de que se trata. 

 
Os colaboradores que tiverem suas situações econômicas alteradas 
expressivamente devem reportar os motivos ao seu supervisor imediato. 
 

4.2.5 Conheça o Seu Parceiro - Know Your Partner (“KYP”) 

Consiste em analisar os dados cadastrais dos Parceiros e Fornecedores, a 
idoneidade financeira e os procedimentos de PLDFT dos mesmos.  
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O Conglomerado poderá aplicar o questionário de diligências utilizado pelo 
mercado, como, por exemplo, Wolfsberg, questionário due diligence ANBIMA, ou 
efetuar visita de diligência até a empresa para garantir o seu não envolvimento 
em atividades ilícitas e inclusão de cláusulas contratuais com relação ao 
cumprimento das Leis nº 9.613 e nº 13.260. 
 
O processo de KYP tem o objetivo de adquirir melhor conhecimento da empresa, 
como:  
 

 Identificação de regularidade fiscal junto à Receita Federal do Brasil;  
 Identificação da situação de crédito junto aos “bureaus” de crédito;  
 Pesquisas sobre a situação jurídica, verificando se o nome da figura em 

análise está envolvido em processos na justiça brasileira;  
 Lista de Trabalho Escravo; 
 Lista Crimes e infrações socioambientais; 
 Lista PEP (Pessoas Politicamente Expostas) Titulares e Relacionados; 
 Lista de Terrorismo e seu financiamento; 
 Pesquisas na internet que relacionam as figuras em análise a 

informações desabonadoras. 

4.2.6 Avaliação de Novos Produtos, Serviços e Operações 

O Departamento de Governança Corporativa (Gerenciamento de Riscos, 
Compliance e Controles Internos) deve avaliar de forma prévia, os novos 
produtos, serviços e novas tecnologias, tendo em vista o risco deles serem 
utilizados na prática de crimes de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao 
terrorismo.   
 

4.2.7 Monitoramento de Transações Atípicas 

O Conglomerado deve implementar procedimentos de monitoramento e 
seleção que permitam identificar operações e situações que possam indicar 
suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, 
especialmente: 
 
I - as operações realizadas e os produtos e serviços contratados que, 
considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os 
instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam 
configurar a existência de indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento 
do terrorismo, inclusive:  

a) as operações realizadas ou os serviços prestados que, por sua 
habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive burlar os 
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procedimentos de identificação, qualificação, registro, monitoramento e 
seleção previstos nas normas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo; 
 

b) as operações de depósito ou aporte em espécie, saque em espécie, ou 
pedido de provisionamento para saque que apresentem indícios de 
ocultação ou dissimulação da natureza, da origem, da localização, da 
disposição, da movimentação ou da propriedade de bens, direitos e 
valores;  
 

c) as operações realizadas e os produtos e serviços contratados que, 
considerando as partes e os valores envolvidos, apresentem 
incompatibilidade com a capacidade financeira do cliente, incluindo a 
renda, no caso de pessoa natural, ou o faturamento, no caso de pessoa 
jurídica, e o patrimônio;  
 

d) as operações com pessoas expostas politicamente de nacionalidade 
brasileira e com representantes, familiares ou estreitos colaboradores 
de pessoas expostas politicamente;  
 

e) as operações com pessoas expostas politicamente estrangeiras;  
 

f) os clientes e as operações em relação aos quais não seja possível 
identificar o beneficiário final;  
 

g) as operações oriundas ou destinadas a países ou territórios com 
deficiências estratégicas na implementação das recomendações do 
Grupo de Ação Financeira (Gafi); e  
 

h) as situações em que não seja possível manter atualizadas as 
informações cadastrais de seus clientes; 

 
II - as operações e situações que possam indicar suspeitas de financiamento do 
terrorismo.  
 
O período para a execução dos procedimentos de monitoramento e de seleção 
das operações e situações suspeitas não pode exceder o prazo de quarenta e 
cinco dias, contados a partir da data de ocorrência da operação ou da situação. 
 
Os sistemas utilizados no monitoramento e na seleção de operações e 
situações suspeitas devem conter informações detalhadas das operações 
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realizadas e das situações ocorridas, inclusive informações sobre a 
identificação e a qualificação dos envolvidos.  
 
As instituições devem manter documentação detalhada dos parâmetros, 
variáveis, regras e cenários utilizados no monitoramento e seleção de 
operações e situações que possam indicar suspeitas de lavagem de dinheiro e 
de financiamento do terrorismo.  
 
Os sistemas e os procedimentos utilizados no monitoramento e na seleção de 
operações e situações suspeitas devem ser passíveis de verificação quanto à 
sua adequação e efetividade.  
 
Os procedimentos de monitoramento e seleção poderão ser realizados de 
forma centralizada em instituição líder do conglomerado prudencial, e essa 
opção deverá ser formalizada em reunião do conselho de administração ou, se 
inexistente, da diretoria da instituição. 
 

4.2.8 Procedimentos de Análise de Operações e Situações 
Suspeitas e Comunicação ao COAF 

Os procedimentos de análise das operações e situações suspeitas selecionadas 
por meio dos procedimentos de monitoramento e seleção, devem ser realizados 
com o objetivo de caracterizá-las ou não como suspeitas de lavagem de 
dinheiro e de financiamento do terrorismo. 
 
O período para a execução dos procedimentos de análise das operações e 
situações selecionadas não podem exceder o prazo de quarenta e cinco dias, 
contados a partir da data da seleção da operação ou situação. A decisão de 
comunicação da operação ou situação ao Coaf deve ocorrer até o final do prazo 
de análise. 
 
Como resultado da análise, as situações atípicas identificadas devem ser 
sempre submetidas à Diretoria, que decidirá sobre a comunicação ao órgão 
regulador e sobre a manutenção – ou não - do relacionamento com aquele 
cliente.  

Todos os registros que fundamentaram a comunicação devem ser arquivados e 
mantidos adequadamente em formato de dossiê, por cliente. Esta comunicação 
tem caráter confidencial e, portanto, deve ser restrita aos colaboradores 
envolvidos no processo de análise e não deve ser informado, por exemplo, ao 
cliente ou a terceiros. Deve ser realizada até o dia útil seguinte ao da decisão de 
comunicação. 
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É vedada a contratação de terceiros para a realização da análise das operações 
e situações suspeitas, bem como, realizá-las no exterior. Admite-se a 
contratação de terceiros para a realização de serviços auxiliares à referida 
análise. 
 
Caso não tenha ocorrido comunicação ao COAF sobre operações incomuns ou 
passíveis de comunicação em cada ano civil, em caso de operações 
regulamentadas pelo Bacen e pela CVM, as áreas de PLDFT e Compliance e 
Controles Internos deverão prestar declaração negativa, conforme prazo 
regulamentar. 

4.2.9 Proibição de Divulgação de Atividades Atípicas 

Todas as informações que tratam de indícios / suspeitas de lavagem de dinheiro 
e financiamento ao terrorismo são de caráter confidencial, não devendo, em 
hipótese alguma, serem disponibilizadas a terceiros.  
 
As comunicações de operações ou situações suspeitas de que tratam as normas 
relacionadas a esta política não devem ser levadas ao conhecimento do cliente 
envolvido.  
 
Os colaboradores do Departamento de Governança Corporativa (Compliance e 
Controles Internos) e PLDFT (dentro de suas responsabilidades e suas funções) 
estão autorizados a participar do processo de identificação e reporte para o 
envio e uso exclusivo dos Órgãos Reguladores no âmbito de análise e 
investigação. 

4.2.9 Manutenção de Informações e Registros 

As informações e registros das operações e serviços prestados deverão ser 
mantidos em meios físicos ou eletrônicos pelo prazo estabelecido na legislação 
pertinente. Os arquivos mantidos deverão permitir a verificação da 
movimentação financeira dos clientes, a avaliação interna de risco, as 
informações obtidas no processo de identificação dos clientes e as regras, 
procedimentos e controles utilizados pelo Conglomerado para realizar as 
atividades descritas nesta política. 

5 RESPONSABILIDADES 
 

5.1 Conselhos de Administração do Banco e da Securitizadora e 
Diretoria da Hipotecaria 
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 Formalizar em reunião dos órgãos pertinentes: 
i. A adoção de política de PLDFT única para o Conglomerado 

Prudencial; 
ii. A opção da realização da avaliação interna de risco, dos 

procedimentos de monitoramento e seleção, dos 
procedimentos de análise de operações e situações suspeitas, 
e dos procedimentos de comunicação de operações e 
situações suspeitas e de operações em espécie de forma 
centralizada em instituição do Conglomerado Prudencial;  

iii. A opção de elaboração de um único relatório de avaliação de 
efetividade relativo às instituições do conglomerado; 

 Ter ciência sobre o relatório especifico de avaliação da efetividade da 
política, dos procedimentos e dos controles até 31 de março de cada ano; 

 Ter ciência e efetuar a avaliação do acompanhamento da implementação 
do plano de ação destinado a solucionar as deficiências identificadas por 
meio da avaliação de efetividade até 30 de junho do ano seguinte ao da 
data base do relatório. 

 Aprovar a Política de PLDFT do Conglomerado e suas respectivas 
alterações; 

 Ter ciência do procedimento de avaliação interna de risco. 

5.2 Diretoria 

 Indicação ao BACEN de um único diretor responsável pelo cumprimento 
das obrigações estabelecidas a propósito, que responderá pelas 
instituições integrantes do Conglomerado Prudencial Bari; 

 Aprovação dos manuais de procedimentos destinados a conhecer seus 
clientes, de monitoramento, seleção e análise de operações e situações, 
procedimentos destinados a conhecer seus funcionários, parceiros e 
prestadores de serviços terceirizados; 

 Prover os meios necessários para que as atividades relacionadas à 
função de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento 
do terrorismo sejam exercidas adequadamente, nos termos das 
legislações vigentes; 

 Acompanhar os resultados dos processos e atividades decorrentes do 
Programa PLDFT. 
 

5.3 Diretor Responsável 

 Cumprir as normas estabelecidas na Circular Bacen nº 3.978/2020 e 
ICVM nº 617/2019, em especial a implementação e manutenção da 
política de PLDFT compatível com a natureza, o porte, a complexidade, a 
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estrutura, o perfil de risco e o modelo de negócio da instituição, de forma 
a assegurar o efetivo gerenciamento dos riscos de LDFT apontados; 

 É a alçada máxima de decisão quanto à aprovação ou veto para a 
aceitação de relacionamentos classificados como alto risco; 

 Revisar anualmente esta política e submeter à aprovação da Diretoria e 
do Conselho de Administração; 

 Receber e avaliar os relatórios das Auditorias Interna e Externa, 
adotando as medidas cabíveis no tocante ao assunto em foco. 

 Aprovação do procedimento de avaliação interna de risco. 
 Ter ciência do contrato de parceria com instituições financeiras sediadas 

no exterior, inclusive às relações de parceria estabelecidas com bancos 
correspondentes no exterior. 

 Elaborar relatório anual relativo à avaliação interna de risco de LDFT e 
encaminhar ao Conselho de Administração até o último dia útil do mês de 
abril. 

5.4 Áreas de Gestão de Cadastro e de Negócios 

 Zelar pela conformidade com a legislação e as normas complementares 
aplicáveis, bem como cadastrar todos os clientes do Conglomerado, 
mantendo as respectivas fichas cadastrais, documentos comprobatórios 
e dados, devidamente preenchidos, atualizados e guardados pelo prazo 
regulamentar; 

 Adotar procedimentos para devida identificação de clientes PPEs, 
inclusive seus parentes até terceiro grau e pessoas de seu 
relacionamento próximo e solicitar aprovação nos níveis adequados; 

 Conferir e atestar a autenticidade dos documentos e informações 
fornecidos pelo cliente, bem como das assinaturas constantes na Ficha 
Cadastral e no Cartão de Assinaturas; 

 Quando da ocorrência de propostas com clientes com indícios de 
envolvimento em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ou 
ainda transações já existentes, reportar imediata e formalmente à área 
de PLDFT. 
 

5.5 Área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento 
do Terrorismo 

 Disseminar a política, legislação, normas e procedimentos relacionados 
à PLDFT;  

 Elaborar e conduzir programa de treinamento e de conscientização de 
todos os funcionários; 
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 Assegurar o cumprimento das exigências legais e normativas 
relacionadas ao assunto e avaliar periodicamente a qualidade dos 
procedimentos e controles implementados para PLDFT, além de outras 
exigências; 

 Verificar e acompanhar a atualização das listas de verificação e controle, 
entre elas aquelas que se reportam PPEs (Pessoas Politicamente 
Expostas), CSNU, restritivos internos, e outras; 

 Manter registro dos casos analisados, bem como da decisão de 
arquivamento ou comunicação aos reguladores; 

 Realizar a comunicação ao COAF das situações que atendam aos critérios 
objetivos estabelecidos em legislação/regulamentação, como por 
exemplo, as transações em espécie acima dos limites fixados, sem que 
seja dada ciência aos envolvidos ou a terceiros;  

 Verificar e considerar as notas atribuídas pelo COAF para aprimoramento 
das comunicações de indícios através do sistema SISCOAF, quando 
ocorrerem; 

 Monitorar as movimentações dos clientes, objetivando a detecção de 
operações e/ou de situações anormais ou atípicas que recomendem 
providências. 

5.6 Jurídico 

 Apoiar a avaliação de risco e providências necessárias para tratamento 
de ocorrências de transações ou operações suspeitas de lavagem de 
dinheiro ou financiamento ao terrorismo; 

 Realizar, quando julgada necessária, due diligence dos Terceiros que 
possuem relacionamento com o Conglomerado, seguindo as políticas, 
procedimentos e controles internos que garantam a observação do 
padrão de prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Combate ao 
Financiamento do Terrorismo, em conjunto com as demais áreas 
pertinentes. 
 

5.7 Funcionários/Estagiários/Terceiros 

 Realizar os treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento do Terrorismo tempestivamente; 

 Cumprir a legislação e regulamentação vigentes, bem como seguir as 
diretrizes e procedimentos presentes nesta Política e no Código de 
Conduta e Ética do Conglomerado; 

 Identificar e monitorar, em suas respectivas atividades, eventuais 
indícios de crime de lavagem de dinheiro e de financiamento do 
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terrorismo, envolvendo clientes, terceiros e outras partes relacionadas, 
bem como prevenir a ocorrência de situações propícias a esses crimes;  

 Quando da identificação de indício de operação suspeita, obter a maior 
quantidade de evidências possíveis e levá-las imediatamente ao 
conhecimento de seu gestor, que fará a devida comunicação a área de 
PLDFT para análise e providências pertinentes; 

 Naqueles casos em que houver conflitos de interesses ou possibilidade 
de envolvimento de gestores, os colaboradores, estagiários e 
prestadores de serviços do Conglomerado também poderão registrar 
qualquer não conformidade com esta Política ou qualquer outra 
suspeição de ocorrência desses ilícitos, através do Canal de Denúncia ou 
por meio de comunicação direta aos responsáveis do setor de 
Compliance e Controles Internos.  Esta comunicação deverá também 
ocorrer com a maior brevidade possível.   

 
5.8 Recursos Humanos 

 Responsável pelos procedimentos e controles que assegurem que as 
empresas do Conglomerado conheçam seu colaborador, a partir das 
respectivas admissões bem como manter atualizados os dados 
cadastrais dos mesmos; 

 Definir critérios e procedimentos para seleção, treinamento e 
acompanhamento de situação econômico-financeira dos empregados da 
instituição. 

 
5.9 Tecnologia da Informação 

 Garantir que os controles que suportam o cumprimento das diretrizes da 
Política de Segurança da Informação estejam adequadamente em 
operação, inclusive de forma a garantir a confidencialidade necessária 
dos processos envolvendo indícios de PLDFT; 

 Garantir o adequado funcionamento de todos os sistemas que suportam 
os processos definidos nesta Política, bem como a rápida resolução de 
eventuais falhas no menor tempo de resposta possível. 
 

5.10 Auditoria Interna 

 Todos os processos administrativos relacionados à Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e ao Combate do Terrorismo devem fazer parte do 
Planejamento Anual da Auditoria Interna Terceirizada do Conglomerado; 

 Serão realizadas procedimentos de auditoria internas (condução por 
meio de contratação de auditoria terceirizada), para as empresas 
aplicáveis, no mínimo anuais, para testes de verificação por amostragem 
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de cadastros de clientes, propostas de operações e operações 
realizadas, comunicações ao COAF e da eficiência quanto à 
implementação e controles da Política de PLDFT, identificando pontos de 
falha, inconsistência e não conformidade, se houver, e recomendando os 
respectivos planos de correção ou melhoria; 

 Os relatórios das auditorias internas de PLDFT deverão ser submetidos 
aos gestores das áreas envolvidas, à Diretoria e ao Conselho de 
Administração, objetivando os devidos ajustes, quando necessários. 

 

6 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Em caso de dúvidas relacionadas ao assunto tratado nesta Política, entrar em 
contato com a área de Compliance e Controles Internos 
(compliance@bancobari.com.br). 

As informações e registros pertinentes deverão ser mantidos pelo prazo 
regulamentar. 
 

7 VIGÊNCIA 
 

Esta Política entra em vigor em 01/10/2020, após a sua aprovação pelo 
Conselho de Administração do Banco Bari e Bari Securitizadora e, pela Diretoria 
da Bari Cia. Hipotecária e permanece vigente até sua atualização. 
 

8 BASE REGULATÓRIA 
 

 Lei nº 9.613 do Congresso Nacional, de 03.03.1998 - 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 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras 
providências. 

 Lei nº 12.683 do Congresso Nacional, de 09.07.2012 – Altera a Lei nº 9.613, de 
03 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos 
crimes de lavagem de dinheiro. 

 Lei nº 13.260 do Congresso Nacional, de 16.03.2016 – Regulamenta o disposto 
no Inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, 
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tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o 
conceito de organização terrorista. 

 Comunicado nº. 31.779 do Conselho Monetário Nacional, de 19.03.2018 - 
Divulga comunicado do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de 
Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) e presta 
esclarecimentos. 

 Circular nº 3.858 do Banco Central do Brasil, de 14.11.2017 - Regulamenta os 
parâmetros para a aplicação das penalidades administrativas previstas na 
Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998. 

 Circular nº 3.978 do Banco Central do Brasil, de 23.01.2020 – Dispõe sobre a 
política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à 
prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, 
de 03 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei 
13.260, de 16.03.2016. 

 Carta-Circular nº 4.001 do Departamento de Supervisão de Conduta (Decon), 
de 29.01.2020 – Divulga relação de operações e situações que podem 
configurar indícios de ocorrência dos crimes de “lavagem” ou ocultação de 
bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, e 
de financiamento ao terrorismo, previstos na Lei nº 13.260, de 16.03.2016, 
passíveis de comunicação ao Conselho de Controles de Atividades 
Financeiras (Coaf). 

 Instrução CVM 617 de 05.12.2019 – Dispõe sobre a prevenção à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo – PLDFT no âmbito do mercado de 
valores mobiliários. 

 Resolução COAF nº 29, de 07.12.2017 - Dispõe sobre os procedimentos a 
serem observados pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do § 1° do 
artigo 14 da Lei n° 9.613, de 03.03.1998, relativamente a pessoas 
politicamente expostas. 

 Resolução COAF nº 31, de 07.06.2019 - Dispõe sobre os procedimentos a 
serem observados pelas pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF, na 
forma do § 1° do artigo 14 da Lei n° 9.613, de 03.03.1998, para cumprimento de 
sanções impostas nos termos da Lei nº 13.810, de 08.03.2019; e para as 
comunicações de que trata o art. 11 da Lei nº 9.613, de 03.03.1998, 
relacionadas a terrorismo e seu financiamento. 

 Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 
no Mercado de Capitais Brasileiro, de 06 de outubro de 2014 e atualizações: 
Divulgado pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais, que tem o objetivo de contribuir para o 
aprimoramento das práticas de PLDFT no mercado de capitais brasileiro. 
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 Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de 
Produtos de Investimento, de 02.01.2019 - Dispõe sobre a atividade de 
Distribuição de Produtos de Investimento e determina, entre outros aspectos, 
boas práticas para que as instituições financeiras conheçam seus 
investidores e clientes. 
 

9 CONTROLE DE ALTERAÇÕES 
 

VERSÃO MOTIVO DATA 
001 Criação da Política 29.12.2017 
002 Revisão Geral e Atualização 30.05.2018 
003 Revisão Geral e Atualização 31.10.2018 
004 Revisão Geral e Associação Anbima 28.02.2019 
005 Revisão Geral devido a novas normas  01.10.2020 

 

10 APROVAÇÕES 
 

A presente política foi revisada, no que se refere ao Banco Bari e Bari 

Securitizadora, por suas Diretorias e aprovada pelos respectivos Conselhos de 

Administração e mereceu acolhimento da Diretoria da Bari Cia. Hipotecária.  


