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Assunto: Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do
Terrorismo 
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1. OBJETIVO 

Esta Política tem por finalidade estabelecer as responsabilidades e os processosaserem
observadosnaprevençãoàlavagemdedinheiroecombateaofinanciamentodoterrorismo. 


2. ABRANGÊNCIA 

EstaPolíticaaplica-seatodososadministradores,colaboradores,estagiárioseprestadores
deserviçoseseussubcontratados. 


3. RESPONSABILIDADES 

Compliance 
- Coordenar o programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao
FinanciamentodoTerrorismo; 
- Conduzir o processo de verificação dos clientes (“Conheça seu Cliente”),
fornecedores(“ConheçaseuFornecedor),colaborador(“ConheçaseuFuncionário”)e
parceirosdenegócios(“ConheçaseuParceiro”);; 
- Analisar e monitorar continuamente as operações dos clientes com indícios de
atipicidade; 
- Adotarasprovidênciascabíveisparaoscasossuspeitosdeilicitude; 
- Analisar os novos produtos e serviços a fim de identificar os riscos de utilização
destesemqualquertipodeatoilícito; 
- Asseguraraconformidadecomalegislação,normaseregulamentosquedisciplinam
essesassuntos;e 
- Desenvolverepromoverprogramasdetreinamentoedeconscientização. 

ÁreasdeNegócios 
- Estabelecer relação de proximidade com os clientes para conhecer suas
características,operaçõesenegócios;e 
- Identificar e reportar para aáreadeCompliancepropostasdeoperaçõessuspeitas,
bemcomoindíciosdepráticasdeatosilícitos. 

Atendimento 
- Identificaremantercorretamenteosdadoscadastraisdosclientes. 

RecursosHumanos 
- Informar à área de Compliance as novas contratações para que seja realizado o
processode“ConheçaseuFuncionário”. 

O gestor do colaborador deve acompanhá-lo, dentro do possível, atentando para qualquer
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mudança comportamental habitual,quepossaindicarpossívelatividadeirregularporparte
deste,ecomunicá-laàáreadeCompliance. 

Jurídico 
- ApoiaraáreadeComplianceamanteratualizadaamatrizderegulamentações,com
basenosnormativosestabelecidospelosórgãosreguladoresaplicáveis. 

Colaboradores 
- Informar a área de Compliance sobre as novas contratações com parceiros de
neǵociosefornecedoresparaquesejamrealizadasasanálisesdeintegridade;e 
- ComunicaràáreadeCompliancequaisquerirregularidadesoususpeitasdeatoilícito
quetomaremconhecimento. 


4. DIRETRIZES 

4.1.GESTÃOECONTROLES 
4.1.1.CadastrodeClientes 

A área deAtendimentoéresponsávelpelaanálise,registrodasinformaçõesedocumentos
de identificação dos clientes com os quais aInstituiçãomantémrelacionamentopormeio
dos serviços e produtos financeiros. Muitas dessas informaçõesessenciaissãofeitaspor
meio de busca automatizada em fontes de dados, para pessoas física e jurídica, visando
agilizar o processo de “onboarding digital” de clientes, sem comprometer asegurançaeo
sigilodainformação. 

Todas as informações cadastrais deverão estar atualizadas, de acordo com os dados 
apresentados pelo cliente, e revisadas periodicamente, por um prazo inferior a 24 (vintee
quatro)meses.Asresponsabilidadescadastraisabrangem: 

- Conferirearmazenaradocumentaçãodecadastroexigida;; 
- Verificar as informações acerca de renda mensal e patrimônio, no caso de pessoas
naturais, e de faturamento médio mensal dos 12 (doze) meses anteriores, no caso de
pessoasjurídicas; 
- Validarosdocumentos(CNPJeoutros); 
- EfetuaraidentificaçãodeclientesPessoasExpostasPoliticamente(PEP’s);e 
- Monitorarasrenovaçõesdoscadastrosedosrelatóriosde“ConheçaSeuCliente”. 


4.1.2.PessoasExpostasPoliticamente(PEP’s) 

Consideram-se PEP’s os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado,
nos últimos5(cinco)anos,noBrasilouempaíses,territóriosedependênciasestrangeiras,
PolíticadePrevençãoàLavagemdeDinheiroeCombateaoFinanciamentodo
Terrorismo|Bitrust  
5 


cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes,
familiareseoutraspessoasdeseurelacionamentopróximo. 

Os processos a serem observados para o estabelecimento de relação de negócios e
acompanhamento das movimentações financeiras de PEPs, são estruturados de forma a
possibilitarasuaidentificação,bemcomoaorigemdosfundosenvolvidosnastransações. 


4.2.PROCESSOSDEANÁLISES 
4.2.1.ConheçaoseuCliente(K
 nowYourCustomer-KYC) 

O processo “Conheça seu Cliente” é adequado às características e especificações dos
negócios, objetivando prevenir que o cliente utilize a Bitrust para atividades ilegais ou
impróprias. Assim, tem por premissa permitir que aInstituiçãoconheçaaspropriedadese
especificidades do cliente, para que fique clara a origem e o destino dos ativos digitais
movimentados, aferir a compatibilidade entre a operação e o perfil da outra parte do
negócio, bem como classificar o risco doclientefrenteàutilizaçãodoserviçodecustódia
digital. 


4.2.2ConheçaseuFuncionário(K
 nowYourEmployee- KYE) 


No processo de contratação de colaboradores, são adotados processos que incluem
mecanismosdeanálises,desdeacontrataçãoatéoseucomportamento,visandoprotegera
Instituiçãodepossíveispráticasdeatosilícitos.Oseventosparaconheceroscolaboradores
têmcomodiretrizes: 

- Alteraçãoinusitadanospadrõesdevidaedecomportamentosemcausaaparente; 
- Realizaçãodequalquernegóciodemododiversoaosprocedimentosformais; 
- Fornecimento de auxílio ou informações, remuneradosounão,paraclienteemprejuízo
do programa de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do
terrorismo ou auxílio para estruturar ou fracionar operações, burlar limites
regulamentares,operacionaisentreoutros. 


4.2.3ConheçaseuParceiro/Fornecedor(K
 nowYourPartner-KYP/KnowYourSupplier-
KYS) 

A Instituição adota processos para identificação e aceitação de parceiros e fornecedores,
comafinalidadedeprevenirarealizaçãodenegócioscomparceirosinidôneosoususpeitos
de envolvimento em atividades ilícitas. Além disso, também tem como objetivo assegurar
que possuam práticas adequadas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao
financiamentodoterrorismo. 
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4.2.4.AvaliaçãodeNovosProdutos,ServiçoseOperações 

Os novos produtos e serviços são analisados e aprovados previamente pelas áreas de
Produtos,OperaçõesedeCompliancetendocomopremissaaóticadeprevençãoàlavagem
de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Assim, são observadas a
estruturação do novo produto ou serviço, considerando todas as variáveis de riscos de
ocorrênciadepráticasdeatosilícitos,incluindo,masnãoselimitando,àoperacionalização,
investidores,prestadoresdeserviçosetiposdeativosenvolvidos. 


4.3.CLASSIFICAÇÃOEMONITORAMENTO 
4.3.1.CritérioparaClassificaçãodeClientes 

Naqualificaçãodonívelderiscodocliente,sãoconsideradosentreoutrosfatores: 

- Informações cadastrais e financeiras, sendo verificada a profissão ou a atividade da
empresa; 
- Informações de geolocalização, incluindo o endereço completo, que considera se a
cidade é de fronteira, ou se o país estánalistadepaísescomrestriçãopeloGrupode
Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo
(GAFI/FATF),ouseopaísapresentanívelderiscoalto; 
- Mídias negativas, listas sancionadoras, incluindo a lista de sanções impostas pelo
ConselhodeSegurançadasNaçõesUnidas(CSNU); 
- Processoscriminais,administrativosdentreoutros;e 
- EnquadramentonacondiçãodePEP. 

Adicionalmentesãorealizadasverificaçõesembasespúblicaseprivadasparaavaliaçãode
outrosfatosdesabonadores. 


4.3.2.MonitoramentodeOperações 

ABitrustrealizaomonitoramentodetodasasmovimentaçõesrealizadasemseuserviçode
custódia digital, realizando o processo de “Conheça a sua Transação” (“Know Your
Transaction” - KYT), dessa forma é possível identificar movimentações que apresentam
algum tipo de irregularidade. As informações monitoradas são de caráter sigiloso e de
acesso restrito das áreas responsáveis pelos processos e da Diretoria, sendo esta
responsávelpelaguardadelas. 

Nahipótesedeindíciooucertezadequequalqueroperação,desviadoobjetivodaoperação
ou que o conjuntodeoperaçõesseconstituiouestárelacionadoàlavagemdedinheiroou
ao financiamento de terrorismo, a área de Compliance deverá ser comunicada
imediatamente. 
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4.3.3.ComunicaçãodeOcorrênciaseSituaçõesSuspeitas 

ABitrustcomunicaráaoCOAF,apósaefetivaanálisedaocorrência,qualquertransaçãoque
apresentarindíciosdelavagemouocultaçãodebens,direitosevalores.Alegislaçãoimpõe
ainda à Instituição abster-se de fornecer, aos respectivos clientes, informações sobre
eventuais comunicações efetuadas em decorrência de indícios de crime de lavagem de
dinheiroeofinanciamentodoterrorismo.Adocumentaçãoeasinformaçõesqueamparam
atomadadedecisãodeefetuarounãoascomunicaçõesserãoformalizadascomodevido
acompanhamentodaáreadeCompliance. 

Em caso de não ocorrência de transações passíveis de comunicação ao COAF, deve-se
realizaruma“DeclaraçãoNegativa”naperiodicidadeeformadefinidaspeloórgãoregulador. 


4.3.4.ControleseAvaliaçãoInternadeRiscos 

A Bitrust atentará, de maneira efetiva, quando do cadastramento, monitoramento ou da
revisãocadastraldoclienteedesuasmovimentações,seháindíciosdecrime,oususpeitas
deatividadesilícitas,nasseguintessituações: 

● As movimentações cujos valores se apresentem incompatíveis com a ocupação
profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de quaisquer das
partesenvolvidas,tomando-seporbaseasinformaçõescadastraisrespectivas; 
● As movimentações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou
frequênciadenegóciosdequaisquerdaspartesenvolvidas; 
● As movimentações cujas característicase/oudesdobramentosevidenciematuação,de
formacontumaz,emnomedeterceiros;e 
● Aquelas movimentações que evidenciem mudança repentina e objetivamente
injustificada relativamente às modalidades operacionais usualmente utilizadas pelos
envolvidos. 

Em especial atenção, os clientes que se enquadram em uma ou maissituaçõesdescritas
abaixo: 

- Movimentações cujas características, pela falta de fundamento econômico ou legal,
indiquemriscodeocorrênciadoscrimesprevistosnalegislaçãodelavagemdedinheiro
efinanciamentodoterrorismo,oucomelesrelacionados; 
- Propostas de início de relacionamento e operações com PEP’s de nacionalidade
brasileira e as oriundas de países com os quais o Brasil possua elevado número de
transações financeiras e comerciais, fronteiras comuns ou proximidade étnica,
linguísticaoupolítica; 
- Clientes emquenãosejapossívelidentificarobeneficiáriofinalquandoaplicável; 
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- Transações com clientes oriundos de países que aplicam insuficientemente as
recomendaçõesdoGAFI;e 
- Situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de
seusclientes. 


5. TREINAMENTOEACULTURAMENTO 

OtreinamentoperiódicosobreoProgramaPrevençãoàLavagemdeDinheiroeCombateao
Financiamento doTerrorismo,ocorrerádeacordocomaprogramaçãodefinidaanualmente
pelaáreadeCompliance,edeveráabordar: 

- Conceitos e exemplossobrealavagemdedinheiroefinanciamentoaoterrorismo,bem
comoseusriscos,tantoparaaInstituiçãoquantoparaosseuscolaboradores; 
- AspolíticaseosprocessosdaInstituição,eosrequerimentoslegaisrelacionados;e 
- Osprocedimentosaseremadotadosdiantedetransaçõessuspeitas. 

A InstituiçãoaplicarátreinamentoscontínuosdestacandoaregulamentaçãodePLDFT,sob
ospontosdevistateóricoeprático. 


6. PENALIDADES 

O descumprimento desta Política sujeita os infratores às ações disciplinares e legais
cabíveis. A negligência e a falha voluntária são também consideradas descumprimento
destaPolítica,sendopassíveisdeaplicaçãodemedidasdisciplinares. 


7. DISPOSIÇÕESFINAIS 
A Instituição se compromete a submeter seus conteúdos e suas práticas a processos de
avaliaçãoerevisãoperiódicos. 
Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou exceções sobreaaplicaçãodestaPolíticapoderão
serenviadasparaaáreadeCompliance. 


8. REFERÊNCIAS 

Lei nº 9.613, alterada pela Lei Dispõe sobre lavagem de dinheiro e financiamento do
12.683/12 
terrorismo. 
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Lei13.260/16 

Disciplina o terrorismo, tratando de disposições
investigatórias e processuaisereformulandooconceito
deorganizaçãoterrorista. 

Resolução nº 10/01 do Dispõe sobre os procedimentos a serem observados
MinistériodaFazenda-COAF  pelas pessoas jurídicas não financeiras prestadoras de
serviçosdetransferênciadenumerário. 
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