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POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO  

 

Elastech Tecnologia de Informação S.A (“LadyBank”) 

CNPJ/MF nº 36.325.279/0001-20 

Data de Elaboração: 15 de maio de 2022 

Área responsável: Compliance & Risco 

Diretor responsável: Walter de Oliveira Freitas Neto 

Descrição: Trata-se de manual regulatório de política de prevenção de lavagem de dinheiro 

Aplicação: Todos os funcionários da ElasTech, bem como sócios, diretores, prestadores 
de serviços, funcionários temporários e estagiários. Determinadas políticas integrantes 
deste Manual também serão aplicadas a familiares diretos, fundos ou clubes de 
investimentos, e/ou sociedades direta ou indiretamente controlados ou geridos 
discriminatoriamente por Colaboradores, conforme definido nas próprias políticas deste 
Manual. 
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1 Introdução e Objetivo 
Os Colaboradores devem evitar o envolvimento involuntário da LadyBank em atividades 
criminosas, incluindo o uso inadvertido da LadyBank como intermediária em qualquer tipo 
de processo que vise ocultar a verdadeira fonte de recursos procedentes de atividades 
criminosas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (“Lavagem de Dinheiro”), 
observado especialmente o disposto na Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683/12 e na 
Instruc ̧ão CVM 301/1999 consolidada (“Instruc ̧ão CVM nº 301”) e a sua revogação pela 
Instrução CVM n° 617/19, e se vier a ser aplicável, USA PATRIOT Act e a Ordem Executiva 
13224, além de outras regulamentações norte-americanas a esse respeito. 

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por práticas econômico-financeiras que têm 
por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros 
ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma origem lícita ou a que, 
pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. O processo envolve, 
teoricamente, três fases ou etapas: Colocação, Ocultação e Integração. Ainda, a Lei nº 
9.613/1998 foi alterada pela Lei nº 12.683/2012 em que se modificou a lista taxativa dos 
crimes precedentes para o conceito mais amplo de "infração penal", assim, o crime se 
caracteriza sempre que os bens, direitos ou valores forem provenientes de qualquer 
infração penal. 

A Lei nº 9.613/1998 também institui medidas que conferem maior responsabilidade a 
intermediários econômicos e financeiros, inclusive Gestores de recursos de terceiros e 
Consultores de valores mobiliários, e cria, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, que é uma FIU - Financial Intelligence Unit 
(em português, Unidade de Inteligência Financeira), órgão criado em diversos países para 
a luta contra a lavagem de dinheiro. 

Para efeito desta política, entende-se como dos crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, 
Direitos e Valores, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de infração penal. 

Incorre na mesma infração quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos 
ou valores provenientes de infração penal:  
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(i) Os converte em ativos lícitos; 

(ii) Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em 

depósito, movimenta ou transfere; 

(iii) Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. 

Os mecanismos mais utilizados no processo de Lavagem de Dinheiro envolvem 
teoricamente essas três etapas independentes que, com frequência, ocorrem 
simultaneamente. 

1. Colocação – a primeira etapa do processo é a colocação do dinheiro no sistema 
econômico. A colocação se efetua por meio de depósitos, compra de instrumentos 
negociáveis ou compra de bens. Para dificultar a identificação da procedência do dinheiro, 
há técnicas sofisticadas e dinâmicas, tais como o fracionamento dos valores que transitam 
pelo sistema financeiro e a utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente 
trabalham com dinheiro em espécie. 

2. Ocultação – a segunda etapa do processo consiste em dificultar o rastreamento contábil 
dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da 
realização de investigações sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentá-
lo de forma eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas ou realizando 
depósitos em contas abertas em nome de "laranjas" ou utilizando empresas fictícias ou de 
fachada. 

3. Integração – nesta última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema 
econômico. As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que 
facilitem suas atividades – podendo tais sociedades prestarem serviços entre si. Uma vez 
formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal. 

2 Execução e Responsabilidades 
A LadyBank não aceita e tomará as medidas necessárias contra qualquer forma de 
transformação de recursos originados de atividades ilegais em ativos de origem 
aparentemente legal. Todo indício de Lavagem de Dinheiro será comunicado ao 
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Compliance, sendo este incumbido por verificar as informações disponibilizadas e, caso 
cabível, reportar aos órgãos reguladores. 

O COAF tem a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber examinar e 
identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas relacionadas à Lavagem de Dinheiro. 

O Diretor responsável pela área de Compliance é encarregado pelo cumprimento e 
fiscalização dos atos e realização das comunicações previstas na Lei 9.613/1998 e a 
Instrução CVM nº 617/19. 

A LadyBank nomeou, perante o público e de todos os órgãos oficiais como Banco Central 
do Brasil, o Sr. Walter de Oliveira Freitas Junior como o Diretor responsável por Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro e Combate no Financiamento ao Terrorismo. 

Tendo em vista a nova regulamentação da ICVM 617/19, ficou explícito no Art 3, parágrafo III, 
item b) que Consultores de Valores Mobiliários, como a Elastech são sujeitos a executar o 
processo de “Conheça seu Cliente” ou “Know Your Client - KYC”. Adicionalmente, vale lembrar 
que a LadyBank também oferece serviços auxiliares para os seus clientes, especialmente uma 
conta digital com serviços como TED/DOC/PIX, saque de dinheiro etc.  

A LadyBank conduz um processo de KYC no momento do registro dos clientes na 
plataforma com o objetivo de uma correta identificação de seus clientes e buscando 
identificar quaisquer indícios de atividades ilícitas relacionadas à Lavagem de Dinheiro. 

O cadastramento do cliente é um dos processos mais importantes no ponto de vista de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. O relacionamento com 
o cliente deve ser monitorado tanto na entrada, como ao longo de todo o processo de 
relacionamento.  

A LadyBank não prevê a contratação de terceiros para representá-la, decisão que 
contribuirá para mitigar os riscos relacionados a lavagem de dinheiro e práticas abusivas.  

Todos os clientes em relacionamento com a LadyBank usarão de forma terceirizada uma 
conta de pagamento, criada numa empresa de arranjo de pagamento, instituição de 
pagamento ou instituição financeira. Para a abertura dessa conta de pagamento é 
necessário seguir todos os critérios e regras definidos pelo Banco Central do Brasil 
referente à análise do cliente (Know Your Client, KYC). 
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Ressaltamos que não seja possível abrir uma conta na LadyBank sem o devido processo de 
cadastro, completando o processo de análise KYC. 

3 Procedimentos de Know your Client - KYC 
O processo de KYC começa com um cadastro na nossa plataforma. Após ter informado os 
dados necessários, eles serão submetidos a uma análise que verifica a veracidade da 
informação e executa uma checagem em bureau de dados. 

3.1 Telas de cadastro da plataforma 
Seguem as telas de cadastro da plataforma LadyBank: 
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3.2 Régua de análise 
Após receber as informações via a interface eletrônica, é aplicada a seguinte régua de 
análise: 
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Os investidores são classificados em três categorias, conforme grau de risco: 

1. Baixo risco, 
2. Médio risco, e  
3. Alto risco. 

Os investidores de baixo risco serão aceitos na plataforma sem uma análise adicional, 
porém mantendo as regras de monitoramento e revisão de perfil de risco conforme LDFT. 

Os investidores de médio e alto risco não serão aceitos diretamente e precisam de uma 
revisão. A revisão dos investidores de médio risco pode ser feita pelo analistas, enquanto 
investidores de alto risco precisam ser reportados e revisados pelo Diretor de Compliance. 

3.3 Investidores de Alto Risco 
No caso de investidores considerados como de alto risco, a área de Compliance deverá ser 
consultada previamente e realizar suas próprias verificações adicionais, conforme os 
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procedimentos mínimos previstos no capítulo 7 desta Política. Neste sentido, o Compliance 
dispensará especial atenção aos Investidores de Alto Risco, assim considerados: 

● Investidores não residentes, em especial aqueles constituídos sob a forma de trusts 
e sociedades com títulos ao portador; e 

● Investidores residentes, constituídos, sediados ou, ainda, que utilizem em sua 
relação com os Fundos de Investimentos contas bancárias mantidas em países que 
não aplicam ou aplicam insuficientemente as recomendações do GAFI. 

● Pessoas consideradas politicamente expostas (“PPEs”). O Compliance deverá 
supervisionar de maneira mais rigorosa a relação de negócio mantida com tais 
pessoas. Nos termos da legislação em vigor e para fins de interpretação do presente 
Manual, são consideradas PPEs aquelas pessoas que desempenharam cargos, 
empregos ou funções públicas relevantes no Brasil ou em outros países, territórios 
e dependências estrangeiras nos últimos 5 (cinco) anos, bem como seus 
representantes, familiares na linha direta até o primeiro grau, cônjuge, 
companheiro(a), enteado(a) e outras pessoas de seu relacionamento próximo. 

Nos casos de investidores considerados de Alto Risco, a LadyBank buscará informações 
sobre a origem de recursos que serão investidos a partir dos conselhos da LadyBank e sua 
compatibilidade com o patrimônio declarado pelo investidor em seu Cadastro, nos termos 
da Instrução CVM nº 301. Para tanto, poderá requerer a última declaração de IR e bens no 
exterior do investidor (se aplicável), solicitando adicionalmente documentos que 
comprovem tais declarações, se necessário. Vale ressaltar que a LadyBank não terá acesso 
aos clientes/investidores do fundo de investimento por ela investido, tendo em visto a 
natureza de suas atividades. 

3.4 Possibilidade de Veto em Razão do Risco 
Caso quaisquer das informações fornecidas pelos investidores estejam incompletas ou 
inconsistentes em relação à documentação apresentada e demais informações obtidas 
publicamente pela LadyBank, a área de Compliance deverá descrever as inconsistências 
identificadas e sugerir medidas a serem adotadas para o seu saneamento. 

Se for o caso, o investidor deverá ser notificado a respeito de tais inconsistências, para que 
as mesmas possam ser sanadas. Caso tais inconsistências não possam ser sanadas ou se 
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verifique restrição ou preocupação quanto a crimes financeiros, o investidor em questão 
deverá ser rejeitado. Se o processo KYC for interrompido nessas circunstâncias, a área de 
Compliance deverá ser necessariamente informada a respeito da ocorrência e será 
responsável por avaliar se há necessidade de reporte de atividade suspeita aos órgãos 
reguladores, nos termos do item. 

Neste mesmo sentido, os Colaboradores não poderão aceitar transações ou realizar 
qualquer tipo de negócio ou atividade com investidores que não consigam atestar a origem 
dos recursos que pretendem sujeitar aos conselhos da LadyBank. 

3.5 Processo de Identificação de Contrapartes (Cadastro) 
A LadyBank irá estabelecer processo de identificação de contraparte adequado às 
características e especificidades dos seus negócios. Vale ressaltar que os ativos e valores 
mobiliários elencados abaixo, em função de sua contraparte e do mercado nos quais são 
negociados, já passaram pelo processo de prevenção à Lavagem de Dinheiro, eximindo, 
portanto, a LadyBank de diligência adicional em relação ao controle da contraparte, a saber: 

● Ofertas públicas iniciais e secundárias de valores mobiliários, registradas de acordo 
com as normas emitidas pela CVM; 

● Ofertas públicas de esforços restritos, dispensadas de registro de acordo com as 
normas emitidas pela CVM; 

● Ativos e valores mobiliários admitidos à negociação em bolsas de valores, de 
mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de registro, custódia ou de 
liquidação financeira, devidamente autorizados em seus países de origem e 
supervisionados por autoridade local reconhecida; 

● Ativos e valores mobiliários cuja contraparte seja instituição financeira ou 
equiparada; 

● Ativos e valores mobiliários de mesma natureza econômica daqueles acima listados, 
quando negociados no exterior, desde que 

o sejam admitidos à negociação em bolsas de valores, de mercadorias e futuros, 
ou registrados em sistema de registro, custódia ou de liquidação financeira, 
devidamente autorizados em seus países de origem e supervisionados por 
autoridade local reconhecida pela CVM, ou  
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o cuja existência tenha sido assegurada por terceiros devidamente autorizados 
para o exercício da atividade de custódia em países signatários do Tratado de 
Assunção ou em outras jurisdições, ou supervisionados por autoridade local 
reconhecida pela CVM. 

Como exceção ao acima disposto, e de acordo com as recomendações do Ofício-Circular 
CVM/SIN/N. 5/2015, a LadyBank dispensará especial atenção às operações suspeitas e 
passiveis de serem reportadas ao COAF nos casos de negociações realizadas em bolsa de 
valores em que seja possível, considerando circunstancias próprias da negociação, 
determinar a contraparte dos negócios, como por exemplo quando da negociação de ativos 
de liquidez muito baixa ou quando se tratar de uma operação entre os Fundos de 
Investimentos pela LadyBank. 

Além disso, a LadyBank adota também rotinas próprias de verificação de operações 
suspeitas cursadas em mercados de balcão organizado, devido à possibilidade de 
determinar a contraparte da operação (sempre que isso for possível) e, por consequência, 
a possibilidade de detectar um eventual direcionamento a ganhos ou perdas. 

Para os demais ativos e valores mobiliários, como títulos e valores mobiliários objeto de 
distribuição privada (renda fixa ou ações), direitos creditórios, empreendimentos 
imobiliários etc., a LadyBank irá adotar, além do Processo de Identificação de Contrapartes, 
outros procedimentos, de acordo com o estabelecido neste Manual com vistas a garantir a 
observação do mínimo padrão de prevenção à Lavagem de Dinheiro, ou verificar se a 
contraparte dispõe de mecanismos mínimos para tal análise. 

4 Monitoramento de Situações Atípicas 
A conta de pagamento criada para cada cliente é o veículo necessário para a transição dos 
recursos dos clientes. Não é possível que a LadyBank receba recursos em contas próprias 
via qualquer meio de transferência.  

Portanto, estabelecemos em parceria com o fornecedor da conta de pagamento processos 
de monitoramentos das transações financeiras, podendo a qualquer hora bloquear e 
desativar contas em razão de atividades suspeitas. 
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Vale ressaltar também o fato que o recebimento de quaisquer valores financeiros na conta 
de pagamento é unicamente possível via envio de recursos de contas oficiais de outras 
instituições financeiras no país – ou seja, não é possível o aporte de recursos em espécies 
reais. 

Por meio dos mecanismos de controles estabelecidos acima, será realizado o 
monitoramento das operações e situações previstas na Instrução CVM nº 617/19, em 
especial de operações realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho, para as quais 
falte, objetivamente, fundamento econômico. 

Qualquer operação que fuja aos preceitos acima não deverá ser realizada e a ocorrência 
deve ser imediatamente comunicada à área de Compliance. 

4.1 Monitoramento de Preços 
Controle do Preço dos Ativos e Valores Mobiliários Negociados: a LadyBank adotará 
procedimentos com vistas a controlar e monitorar a faixa de preços dos ativos e valores 
mobiliários negociados para os Fundos de Investimentos, de modo que eventuais 
operações efetuadas fora dos padrões praticados no mercado, de acordo com as 
características do negócio, sejam identificados e, se for o caso, comunicados aos órgãos 
competentes. 

4.2 Comunicação ao COAF 
As situações listadas abaixo podem configurar indícios da ocorrência dos crimes previstos 
na Lei nº 9.613/1998, ou podem com eles relacionar-se, devendo ser analisadas com 
especial atenção e, se e quando consideradas suspeitas pela instituição, comunicadas ao 
COAF: 

● Realização de aplicações ou conjunto de aplicações via LadyBank, que apresentem 
atipicidade em relação à atividade econômica do investidor ou incompatibilidade 
com a sua capacidade econômico-financeira; 

● Sucessivas aplicações sucedidas por um resgate; 
● Aplicações acima de um percentual da posição mantida; 
● Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de 

relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa 
ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação; 
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● Apresentação de irregularidades relacionadas aos procedimentos de identificação e 
registro das operações exigidos pela regulamentação vigente; 

● Solicitação de não observância ou atuação no sentido de induzir funcionários da 
instituição a não seguirem os procedimentos regulamentares ou formais para a 
realização de operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de ativos 
e valores mobiliários para o Fundo de Investimento; 

● Quaisquer operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de ativos e 
valores mobiliários via LadyBank envolvendo pessoas relacionadas a atividades 
terroristas listadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas; 

● Realização de operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de títulos 
e valores mobiliários, qualquer que seja o valor da aplicação, por pessoas que 
reconhecidamente tenham cometido ou intentado cometer atos terroristas, ou deles 
participado ou facilitado o seu cometimento; 

● Quaisquer operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de títulos e 
valores mobiliários com indícios de financiamento do terrorismo; 

● Operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de títulos e valores 
mobiliários fora dos padrões praticados no mercado; 

● Realização de operações que resultem em elevados ganhos para os agentes 
intermediários, em desproporção com a natureza dos serviços efetivamente 
prestados; investimentos significativos em produtos de baixa rentabilidade e 
liquidez, considerando o perfil do investidor; e 

● Operações nas quais haja deterioração do ativo sem fundamento econômico que a 
justifique. 

5 Monitoramento e supervisão  
Os órgãos da alta administração, conforme especificados na política de PLDFT, e o Diretor 
estatuário de Compliance, são responsáveis pela aprovação e adequação da respectiva 
política, da avaliação interna de risco, assim como das regras, dos procedimentos e dos 
controles internos de que tratam os arts. 4º a 7º da ICVM 617/19. 

5.1 Responsabilidades da área de Compliance 
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O Diretor de Compliance é responsável pela implementação e a supervisão do 
cumprimento das normas contidas nesta Política. A este Diretor também incumbirá a 
responsabilidade pela recomendação das sanções aplicáveis ao descumprimento das 
normas previstas. Ao Diretor de Compliance caberá também para que a LadyBank cumpra 
com as seguintes práticas: 

● Todas as normas estabelecidas pela Instrução CVM 617/19, em especial, pela 
implementação e manutenção da respectiva política de PLDFT; 

● Adotar continuamente regras, procedimentos e controles internos, visando 
confirmar as informações cadastrais de seus clientes, mantê-las atualizadas e 
monitorar as operações por eles realizadas, de forma a evitar o uso de conta por 
terceiros, e identificar os beneficiários finais das operações; 

● Supervisionar de maneira mais rigorosa as relações de negócios mantidas com 
Clientes de Alto Risco, nos termos da Instrução CVM nº 617/19, mantendo 
procedimentos e controles internos adequados à identificação dessas pessoas e a 
origem dos recursos envolvidos nessas operações; 

● Manter registros de todas as transações envolvendo títulos e valores mobiliários 
realizadas pela LadyBank, de forma a permitir a verificação da movimentação 
financeira de cada investidor; 

● Monitorar continuamente as operações que demonstrem um desvio no padrão de 
investimento dos clientes ou quaisquer outras operações que se enquadrem na 
Instrução CVM nº 617/19; 

● Observar as demais obrigações que lhe forem impostas pela Instrução CVM nº 
617/19 e suas alterações; 

● Realizar, sempre que necessário, o informe de transações suspeitas junto ao COAF 
ou o reporte negativo anual, nos termos da legislação, caso seja aplicável; 

● Definir, revisar,  

5.2 Relatório de avaliação anual de risco  
O diretor de Compliance deve elaborar relatório relativo à avaliação interna de risco de 
LDFT, a ser encaminhado para os órgãos da alta administração especificados na política de 
PLDFT, até o último dia útil do mês de abril, contendo além das informações requeridas 
nos incisos I e II do art. 5º da ICVM 617/19,  
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I. identificação e análise das situações de risco de LDFT, considerando as respectivas 
ameaças, vulnerabilidades e consequências; 
II. a descrição da governança e dos deveres associados à manutenção do cadastro 
simplificado, nos termos do Anexo 11-B da ICVM 617/19; 
III. uma tabela relativa ao ano anterior, contendo: 

A. o número consolidado das operações e situações atípicas detectadas, 
segregadas por cada hipótese, nos termos do art. 20 da ICVM 617/19; 
B. o número de análises realizadas, conforme disposto no art. 21 da ICVM 
617/19; 
C. o número de comunicações de operações suspeitas reportadas para a 
Unidade de Inteligência Financeira, conforme disposto no art. 22 da ICVM 617/19; e 
D. a data do reporte da declaração negativa, se for o caso, conforme disposto no 
art. 23 da ICVM 617/19; 

IV. as medidas adotadas para o atendimento do disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso 
II do art. 4º da ICVM 617/19; 
V. a apresentação dos indicadores de efetividade nos termos definidos na política de 
PLDFT, incluindo a tempestividade acerca das atividades de detecção, análise e 
comunicação de operações ou situações atípicas; e 
VI. a apresentação, se for o caso, de recomendações visando mitigar os riscos 
identificados do exercício anterior que ainda não foram devidamente tratados, contendo: 

A. possíveis alterações nas diretrizes previstas na política de PLDFT de que trata 
o art. 4º da ICVM 617/19; 
B. aprimoramento das regras, procedimentos e controles internos referidos no 
art. 7º da ICVM 617/19, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento; 

VII. a indicação da efetividade das recomendações adotadas referidas no inciso VI em 
relação ao relatório respectivamente anterior, de acordo com a metodologia de que trata 
o inciso II do art. 4º da ICVM 617/19, registrando de forma individualizada os resultados. 

5.3 Treinamentos 
A área de Compliance é responsável por manter um programa de treinamento contínuo 
para administradores e funcionários, destinado inclusive a divulgar a sua política de PLDFT,  
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utilizando-se linguagem clara, acessível e ser compatível com as funções desempenhadas 
e com a sensibilidade das informações a que têm acesso aqueles que participam do 
programa. 
Os treinamentos de PLDFT podem ser feitas juntos ou adicionalmente aos treinamentos e 
divulgações previstos no manual de Compliance e controles internos. 

6 Política de Sanções Econômicas 
Para estar em consonância com as melhores práticas de controle de negociação, a 
LadyBank veda a realização de qualquer transação envolvendo países mencionados na lista 
da OFAC (Office of Foreign Assets and Control), citados como de alto risco ou não 
cooperantes. É também vedado praticar tais ações com pessoas físicas ou jurídicas citadas 
a lista preparada pelo OFAC. 

Tal lista foi elaborada com base em sanções impostas por países como Suíça, o Reino Unido 
e os Estados Unidos, e organizações multinacionais, incluindo a União Europeia e as Nações 
Unidas, com o objetivo de aumentar o controle e, consequentemente, a segurança 
envolvendo transações comerciais. 

 

7 PROCEDIMENTOS ADICIONAIS DE DILIGÊNCIA INTERNA 
PARA FINS DE PLD 

De forma complementar, ou caso a LadyBank não possua acesso a bases cadastrais 
privadas, tais como SERASA, SPC e/ou sistemas eletrônicos como World Check (Thomson 
Reuters), Dow Jones Risk & Compliance (Dow Jones), dentre outros disponíveis no mercado, 
seguem abaixo procedimentos mínimos de diligência para verificações cadastrais internas, 
sejam relativas ao passivo (investidores dos Fundos de Investimento) ou ativo (contraparte 
de operações dos Fundos de Investimento, emissores de ativos investidos, seus sócios 
controladores e diretores): 

[NOME DO ADMINISTRADOR / DISTRIBUIDOR / CORRETORA] 
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Em nome da LadyBank, encaminho este documento com o fim de cadastrar as informações acerca dos 
controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro adotas pela Instituição. 

Contamos com a colaboração de V.Sas. e solicitamos que as informações sejam verdadeiras, confiáveis 
e íntegras. 

A LadyBank assegura que todas as informações aqui prestadas serão mantidas internamente e não 
serão disponibilizadas externamente, salvo se solicitado por autoridades públicas competentes ou 
medidas judiciais. 

Periodicamente, a LadyBank poderá solicitar a revisão deste questionário. 

Ao final do questionário, favor indicar o responsável pelo preenchimento deste e, se houver mais do 
que um, ambos devem ser identificados. 

Atenciosamente, 

LadyBank  
 

1. Informações Cadastrais 

1.1. - Razão Social: 

1.2. - CNPJ/MF: 

1.3. - Endereço: 

1.4. - Principais contatos: 

E-mails: 

Telefones: 

Celulares: 

1.5. – Registros em órgãos reguladores, autorreguladores e associações de classe: 

1.6. – Pertence a algum grupo financeiro? Qual(is)? 

2. Informações sobre os controles da Política de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 

Terrorismo 

2.1. A Instituição possui Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 

Terrorismo? 

( ) Sim. Favor anexar. ( ) Não. 

2.2. A Instituição possui procedimento de identificação e registro dos investidores 

(“Conheça seu Cliente”)? 

( ) Sim. Favor anexar. ( ) Não. 
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2.3. Os controles e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro são submetidos à 

auditoria externa? Qual a periodicidade? 

( ) Sim. Periodicidade?    ( ) Não. 

2.4. A Instituição está submetida à quais normas de prevenção à lavagem de dinheiro (legais, 

regulatórias e autorregulatórias)? 

2.5. A Instituição, seus sócios, diretores ou qualquer outro funcionário possui algum 

relacionamento com pessoas consideradas politicamente expostas*? 

(  ) Sim. Detalhar: (   ) Não. 

* Consideram-se pessoas politicamente expostas os 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. 

2.6. A Instituição, sócios ou diretores já foram acusados na esfera administrativa ou criminal 

ou condenados por crimes de (i) lavagem de dinheiro, (ii) contra o patrimônio, ou 

(iii) contra o sistema financeiro nacional ou ainda por qualquer outro crime? 

2.7. Favor informar o nome do Diretor responsável pela Política de Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. 

 

1. Buscas no GOOGLE 

 Nome do potencial investidor ou investidor, por exemplo, pessoa física ou jurídica 
entre aspas, pois colocando a pesquisa entre aspas o Google somente irá exibir o conteúdo 
exato. 

• Após o nome entre aspas, utilizar o sinal de + acrescido do termo que deseja obter 
resultados, pois o Google vai trazer somente os conteúdos relacionados ao termo colocado 
após o sinal de mais, como por exemplo: corrupção, lavagem de dinheiro, fraude, crime e 
etc. (Ex.: “nome” + lavagem de dinheiro). Recomenda-se também efetuar busca com os 
termos em inglês. 

2. Buscas em outros websites com informações relevantes sobre investidores/ 

“prospects” (ferramentas de “background check”):2 
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• Office of Foreign Assets Control - OFAC Sanctions List / Specially Designated 
Nationals List, Consolidated Sanctions List, Additional OFAC Sanctions Lists: 
www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN- List/Pages/default 

 Portal da Transparência – Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP): 
www.portaldatransparencia.gov.br 

• Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) – consulta ao cadastro de 
Pessoas Politicamente Expostas – PEP: www.coaf.fazenda.gov.br 

3. Outros websites importantes: órgãos reguladores e organismos nacionais e 
internacionais que possuem normas e recomendações sobre o tema PLD: 

• Comissão de Valores Mobiliários (CVM), verificar especialmente, através dos Ofícios-
Circulares que são divulgados pela CVM, a última versão da lista do Grupo de Ação 
Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento de Terrorismo (GAFI/FATF), que 
aponta as jurisdições com deficiências estratégicas 

2 Trata-se de lista não exaustiva dos principais websites a serem consultados pela 
LadyBank. 

de prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo): www.cvm.gov.br 

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 
(ANBIMA): www.anbima.com.br 

• Banco Central do Brasil (BACEN): www.bcb.gov.br 

• BM&FBovespa (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros): 
www.bmfbovespa.com.br 

• BM&FBovespa (Supervisão de Mercados): www.bsm-autorregulacao.com.br 

• Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP): 
www.cetip.com.br 

• Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA): 
http://enccla.camara.leg.br 

• Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI): www.fatf-gafi.org 
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 Wolfsberg Group: www.wolfsberg-principles.com/ 

• Receita Federal: www.fazenda.gov.br 

• Transparency International: www.transparency.org/ 

• Tribunal de Justiça – Rio de Janeiro: www.tjrj.jus.br 

• Tribunal de Justiça – São Paulo: www.tjsp.jus.br 

• Tribunal Regional Federal – Rio de Janeiro: www.trf2.jus.br 

• Tribunal Regional Federal – São Paulo: www.trf3.jus.br 

• Tribunais da residência do potencial investidor 
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