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1. INTRODUÇÃO 
 
A lavagem de dinheiro, não obstante não tenha uma definição precisa em lei, 
consiste basicamente na transformação de um dinheiro de origem ilícita, oriundo 
de alguma prática criminosa, para uma origem lícita. 
 
A CIANO conduz seus negócios de maneira absolutamente íntegra e rechaça, 
veementemente, a prática da lavagem de dinheiro, reconhecendo o vínculo 
constante de dita prática com o financiamento de crimes de terrorismo. Tendo em 
vista a política de não tolerância a qualquer comportamento desonesto que 
caracterize abuso de confiança ou má-fé contra a Empresa ou terceiros, práticas 
de furto, roubo, fraude ou ações similares são estritamente proibidas. 
 
A Política de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro da CIANO tem por 
escopo as diretrizes da Lei 9.613/98, em cujo artigo 1º resta tipificado o crime: 

   
Artigo 1o. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizac ̧a ̃o, 
disposic ̧a ̃o, movimentac ̧a ̃o ou propriedade de bens, direitos ou 
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrac ̧a ̃o penal. 
 

É utilizada também como diretriz a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 301, de 16 de abril de 1998, e suas alterações (“Instrução 301”). 
 
Ao tomar conhecimento e aderir a esta Política de Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro, todos os Colaboradores1 comprometem-se com seus termos 
e condições, aplicando-os em suas atividades e tomadas de decisão. 
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 sócios, empregados e estagiários da CIANO 



 
 

2. DETECÇÃO E PREVENÇÃO 
 
 
Durante o exercício de suas atividades, principalmente quando em atendimento 
aos clientes, todos os Colaboradores deverão atentar-se para os fatos e atos que 
podem tipificar a conduta ilícita e indesejada da lavagem de dinheiro. Detectar o 
risco é talvez o principal passo para preveni-lo. 
 
Os Colaboradores devem ser continuamente treinados a fim de tornarem-se 
sabedores das fases e condutas que permeiam esse tipo de crime, sendo elas, em 
geral, as descritas abaixo. 
 
Fases da lavagem de dinheiro        
   

1. Ocultac ̧a ̃o, que corresponde à separac ̧a ̃o fi ́sica entre o agente e o dinheiro 
ili ́cito; 

2. Dissimulação, caracterizada pela transformac ̧a ̃o do dinheiro em bens ou 
transac ̧o ̃es financeiras para dissimulac ̧a ̃o do dinheiro;     
  

3. Reintegração, que é o retorno do dinheiro ao mercado “limpo”. Geralmente 
ocorre com a compra de bens e serviços em valores varia ́veis. 

 
Condutas equiparadas a ̀ lavagem de dinheiro pela legislação 
       
(i) Converter ativos ilícitos em lícitos; 

(ii) Importar ou exportar de bens ilícitos; 

(iii) Adquirir, receber, trocar, negociar, ou de alguma forma intermediar 
negociac ̧a ̃o relacionada ao referido bem ili ́cito; 

(iv) Participar de grupo ou associac ̧a ̃o que sabe ter sido constitui ́da por meios 
ilícitos; 

(v) Utilizar, em sua atividade econo ̂mica, de bem considerado ili ́cito. 
        

Para que de fato sejam alcançados os objetivos de prevenir a lavagem de dinheiro 
e possível financiamento ao terrorismo, deve-se lograr implementar as obrigações 



 
 

impostas pela legislação, através da efetividade do Programa de Compliance e 
das políticas internas da Empresa.  
  
 
A prevenção da utilização dos ativos e sistemas da CIANO para fins ilícitos, tais 
como crimes de “lavagem de dinheiro”, ocultação de bens e valores e 
financiamento ao terrorismo é dever de todos os colaboradores, sendo que o 
Diretor Presidente é o responsa ́vel pelo cumprimento das obrigac ̧o ̃es estabelecidas 
na ICVM 617/19 (PLDFT). 
 
Os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro adotam uma abordagem 
baseada no método indicado pelo Comitê da Basiléia, no documento conhecido 
como “Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money 
Laundering”, através da política Know Your Cliente (Conheça seu Cliente), em 
conjunto com a observância das leis e das boas práticas de mercado, e ainda do 
estabelecimento de procedimento internos de combate e prevenção. 
 
 
 
2.1. Ferramentas de controle e prevenção utilizadas pela CIANO  
 
Sempre com vistas ao combate e à prevenção à lavagem de dinheiro, a CIANO 
utiliza-se das ferramentas abaixo destacadas. 
 

a) Cadastro de Clientes  
 
O Cadastro de Clientes deve ocorrer através de entrevista realizada com o Cliente 
e o preenchimento da ficha cadastral correspondente, o que permite a análise, 
pela CIANO, através de seu Diretor de Consultoria de Assuntos Mobiliários, de todas 
informações relevantes dos clientes. Abaixo, resta exposto os modelos de fichas 
cadastrais utilizados: 
 
_________________________________________________________________________ 
 

FICHA CADASTRAL PARA PESSOA FÍSICA 

  

Data do Cadastro   

Nome completo   



 
 

Data de Nascimento   

Naturalidade   

Nacionalidade   

Estado Civil   

Nome da mãe   

Documento de 

Identificação e 

orgão expedidor 

  

CPF   

Nome e CPF do 

cônjuge (se o 

cliente for casado) 

  

Endereço completo 

(logradouro, 

complemento, 

bairro, cidade, 

unidade da 

federação e CEP) 

  

Telefone   

e-mail   

Ocupação 

profissional 

  

Nome e Instituição 

do empregador (se 

  



 
 

aplicável) 

Renda mensal   

Patrimônio estimado   

Perfil de Risco 

(com base no 

Formulário de 

Suitability) 

  

Pessoa 

Políticamente 

Exposta (1) 

[     ] SIM 

[  ] NÃO 

(1) Para efeitos do disposto na Instrução CVM 617, considera-se pessoas politicamente expostas 
(PPE): I – os detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo e legislativo da União; II 
– os ocupantes de cargo, no poder executivo da União, de: a) Ministro de Estado ou equiparado; 
b) natureza especial ou equivalente; c) presidente, vice-presidente e diretor, ou 
equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e d) grupo direção e 
assessoramento superior – DAS, nível 6, ou equivalente; III – os membros do Supremo Tribunal 
Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e 
Eleitorais; IV – o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o 
Procurador-Geral da Justiça Militar e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal; V – os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; VI – os presidentes e tesoureiros 
nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos; VII – os governadores e secretários de 
Estado e do Distrito Federal, os deputados estaduais e distritais, os presidentes, ou 
equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distritale os 
presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de Contas ou equivalente de Estado e do 
Distrito Federal; VIII – os prefeitos, vereadores, presidentes de tribunais de contas ou 
equivalente dos municípios.Também são consideradas PPE aquelas que, no exterior, sejam: I – 
chefes de estado ou de governo; II – políticos de escalões superiores; III – ocupantes de 
cargos governamentais de escalões superiores; IV – oficiais generais e membros de escalões 
superiores do poder judiciário; V – executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou 
VI – dirigentes de partidos políticos. Também são consideradas pessoas expostas politicamente 
os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado. 

  
* Caso exista procurador autorizado a representar o Cliente perante 
o Consultor, todos os representantes legais / procuradores deverão 
preencher a Ficha “Identificação dos Procuradores”. 
** Documentação adicional a ser apresentada: 

(A)   1 (uma) cópia do documento de identidade; 
(B)    1 (uma) cópia do comprovante de residência; 
(C)    1 (uma) cópia da procuração por meio da qual são 
outorgados poderes ao mandatário 
(D)   Questionário de perfil de investidor. 



 
 

  

[LOCAL], [DATA]. 

  

  

_____________________________________ 

[CLIENTE] 

  

 
FICHA CADASTRAL PARA PESSOA JURÍDICA 

  

Data do Cadastro   

Denominação ou nome 

empresarial 

  

CNPJ   

Endereço completo 

(logradouro, 

complemento, bairro, 

cidade, unidade da 

federação e CEP) 

  

Telefone   

e-mail   

Nome e CPF (se pessoa 

física) ou nome 

empresarial e CNPJ (se 

pessoa jurídica) dos 

controladores diretos 

  

Controlador direto é 

Pessoa Políticamente 

Exposta (1) 

[  ] SIM 

[  ] NÃO 



 
 

Nome e CPF dos 

representantes legais 

  

Nome e CPF dos 

procuradores, se 

houver 

  

Nome da mãe   

Documento de 

Identificação e orgão 

expedidor 

  

Faturamento Médio 

Mensal dos últimos 12 

meses 

  

Situação patrimonial   

Perfil de Risco (com 

base no Formulário de 

Suitability) 

  

(1) Para efeitos do disposto na Instrução CVM 617, considera-se pessoas politicamente expostas 
(PPE): I – os detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo e legislativo da União; II 
– os ocupantes de cargo, no poder executivo da União, de: a) Ministro de Estado ou equiparado; 
b) natureza especial ou equivalente; c) presidente, vice-presidente e diretor, ou 
equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e d) grupo direção e 
assessoramento superior – DAS, nível 6, ou equivalente; III – os membros do Supremo Tribunal 
Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e 
Eleitorais; IV – o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o 
Procurador-Geral da Justiça Militar e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do 
Distrito Federal; V – os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; VI – os presidentes e tesoureiros 
nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos; VII – os governadores e secretários de 
Estado e do Distrito Federal, os deputados estaduais e distritais, os presidentes, ou 
equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distritale os 
presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de Contas ou equivalente de Estado e do 
Distrito Federal; VIII – os prefeitos, vereadores, presidentes de tribunais de contas ou 
equivalente dos municípios.Também são consideradas PPE aquelas que, no exterior, sejam: I – 
chefes de estado ou de governo; II – políticos de escalões superiores; III – ocupantes de 
cargos governamentais de escalões superiores; IV – oficiais generais e membros de escalões 
superiores do poder judiciário; V – executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou 
VI – dirigentes de partidos políticos. Também são consideradas pessoas expostas politicamente 
os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado. 
  

  



 
 

* Caso exista procurador autorizado a representar o Cliente perante 
o Consultor, todos os representantes legais / procuradores deverão 
preencher a Ficha “Identificação dos Administradores e 
Procuradores”. 
** Documentação adicional a ser apresentada: 
(A)          1 (uma) cópia do ato de constituição da pessoa jurídica 
atualizado e registrado no órgão competente; 

(B)    1 (uma) cópia dos atos societários que nomeiam os 
administradores; 
(C)    1 (uma) cópia da procuração por meio da qual são 
outorgados poderes ao mandatário, se for o caso; 
(D)   Questionário de perfil de investidor. 
  

[LOCAL], [DATA]. 

  

  

_____________________________________ 

[CLIENTE] 

  

No caso dos administradores das pessoas jurídicas e havendo 
procuradores, os clientes deverão, ainda, fornecer dados de forma a 
que possam ser devidamente cadastrados, como segue:  
 
 IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E PROCURADORES 
  

Nome completo (sem abreviação): 

 

 

Estado civil: Nacionalidade: 

    

  

Número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas 

- CPF: 

Número do Registro Geral / 

Órgão expedidor: 



 
 

    

  

Endereço: 

  

  

Complemento: Bairro: 

    

  

Cidade: Unidade da 

Federação: 

CEP: 

      

  

* Todos os representantes legais / procuradores deverão preencher 

este Formulário 

** Documentação adicional a ser apresentada: 

(A)   1 (uma) cópia do documento de identidade e do cartão de 

inscrição no CPF/MF; 

(B)    1 (uma) cópia do comprovante de residência; 

(C)    1 (uma) cópia dos atos societários que indiquem os 

representantes legais, ou da procuração por meio da qual são 

outorgados poderes ao mandatário. 

  

[LOCAL], [DATA]. 

  

  

_____________________________________ 

[REPRESENTANTE LEGAL / PROCURADOR] 

 
_________________________________________________________________________________ 



 
 

 
 
 
O cadastro de clientes poderá ser feito de maneira manual, mas em todo caso, os 
dados serão também arquivados de forma eletrônica, o que facilita o cumprimento 
da obrigação de manter as  informações atualizadas. 
 
 

b) Conheça seu Cliente ("know-your-client") 
 
O procedimento de Conheça seu Cliente, por sua vez, tem por objetivo 
estabelecer um conjunto de regras e procedimentos bem definidos com o objetivo 
de conhecer a origem e constituição do patrimônio e dos recursos financeiros do 
cliente, podendo assim identificar algum risco potencial ou origem ilícita evidente. 
 
São procedimentos que devem ser realizados na forma de uma due diligence 
sobre o cliente, com o objetivo de conhecer detalhes da sua vida pessoal e 
profissional, dando maior segurança às informações apresentadas pelo cliente da 
Ficha Cadastral. 
 
Os procedimentos são preparados e organizados pelo departamento de 
Compliance, que inclui na ficha cadastral de pessoas físicas e jurídicas perguntas 
sobre a exposição do cliente desta pessoa a cargos públicos. 
 
Durante a entrevista, são feitas perguntas relacionadas ao próprio cliente e à 
família, de maneira a identificar o risco de lavagem de dinheiro ocorrido em algum 
outro país além do Brasil. 
 
 

c) Registro de Relatórios 
 
 
A CIANO, além do Cadastro de Clientes e do Conheça seu Cliente, também 
mantém o registro eletrônico de todos os relatórios por ela emitidos e as transações 
envolvendo títulos ou valores mobiliários de que tome conhecimento, 
independentemente de seu valor, permitindo a verificação da movimentação 
financeira de cada cliente. 
 
Com base em critérios definidos pela CIANO em seus procedimentos de controle, 
em face da situação patrimonial e financeira constante de seu cadastro, 
considerando: (a) os valores pagos a título de liquidação de operações; e (b) os 



 
 

valores ou ativos depositados a título de garantia, em operações nos mercados de 
liquidação futura. 
 
Os registros das transações, eletrônicos, poderão ser transportados para um suporte 
físico, sendo que as informações serão protegidas e somente acessadas, em 
princípio, pelo Diretor Consultor de Valores Mobiliários. 
 
A CIANO manterá arquivados os cadastros e os registros pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos, a partir do encerramento dos serviços prestados ao respectivo cliente, 
podendo esse prazo ser estendido indefinidamente na hipótese de existência de 
investigação comunicada formalmente pela CVM, ou outro órgão regulatório, à 
CIANO. 
 
Objetiva-se, com esta política, que haja a identificação e supervisão de maneira 
rigorosa das operações e relações mantidas, principalmente com pessoas 
consideradas politicamente expostas e  que ocorra comunicação ao COAF 
sempre que identificados nas operações fiscalizadas pela CIANO sérios indícios de 
crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de 
infração penal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
A CIANO toma todas as medidas necessárias para prevenir as atividades de 
lavagem de dinheiro dentro de sua esfera de atuação 

 
Acaso seja identificada alguma situação que configure o crime aqui disposto, é 
obrigação do Colaborador informar de imediato ao departamento de 
Compliance, que, por sua vez, comunicará o ocorrido à CVM, por meio magnético 
ou outro meio por ela aceito, observando as disposições da Instrução 558. 
 
   
Todas as ferramentas acima expostas devem nortear a decisão da CIANO em 
relação à contratação com clientes, ou mesmo em relação à manutenção do 
cliente como vigente. Caso sejam identificados riscos ou atitudes ilícitas, a CIANO 
deverá cessar qualquer negociar com pessoas suspeitas. 
       
 


