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Capítulo 1 – Aspectos Gerais 

1.1 Introdução 

A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) do Sistema 
CRESOL estabelece princípios e diretrizes com o objetivo de evitar que a Confederação de Crédito, as 
Cooperativas Centrais e as Cooperativas Filiadas sejam utilizadas para a prática dos crimes de que trata 
a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que 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, alterada pela 
Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de 
lavagem de dinheiro. 

Esta Política objetiva ainda assegurar o cumprimento da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, que 
regulamenta o disposto no inciso XLIII, do art. 5º, da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, 
tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização 
terrorista, além de alterar as Leis nºs 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 
2013, bem como da Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019, que dispõe sobre o cumprimento de sanções 
impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de 
ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas 
ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos a ele correlacionados, além de revogar a 
Lei nº 13.170, de 16 de outubro de 2015. 

1.2 Princípios 

As relações de negócios do Sistema CRESOL são pautadas pelos seguintes princípios: 

 Ética - Temos o compromisso de adotar a ética como princípio nos negócios e nos relacionamentos 
com todas as partes interessadas, conforme previsto no Código de Conduta Ética do Sistema 
CRESOL. 

 Transparência - Temos como princípio disponibilizar, para as partes interessadas, toda e qualquer 
informação que seja de seu interesse, exceto as informações protegidas por leis de sigilo, 
contemplando não somente os dados sobre o desempenho econômico-financeiro das 
Cooperativas, mas também os demais fatores que norteiam as ações gerenciais que objetivam a 
criação de valor. 

 Governança - Aplicamos princípios de governança corporativa que garantem a pluralidade de 
interesses, tornam as relações mais seguras, reduzem riscos e preservam a sustentabilidade em 
todo o nosso ambiente de negócios, permitindo a geração de resultados que proporcionem 
eficiência econômica e social às Cooperativas do Sistema CRESOL. 

 Responsabilidade Socioambiental - Temos o compromisso de conduzir os nossos negócios e 
atividades com responsabilidade, mediante a adoção de controles e procedimentos de acordo com 
os riscos identificados e as regulamentações vigentes, contribuindo, dessa forma, para o 
desenvolvimento sustentável das comunidades e do Sistema Financeiro Nacional. 

 Integridade - Zelamos por uma atuação íntegra em todas as atividades que desempenhamos, sendo 
elemento-chave da nossa cultura cooperativista, especialmente no que diz respeito à prevenção e 
ao combate de qualquer conduta que constitua violação das disposições de anticorrupção, através 
da adoção de procedimentos internos de auditoria e de incentivo à denúncia de condutas descritas 
na legislação pertinente. 
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 Conformidade - Buscamos continuamente a aderência às leis, bem como às regulamentações e 
diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, além de assegurar o cumprimento das normas 
internas do Sistema CRESOL. 

1.3 Fundamentação Legal 

Para fins de cumprimento dos princípios e diretrizes definidos na presente Política, considera-se a 
legislação brasileira e os normativos abaixo relacionados, publicados pelo Banco Central do Brasil, que, 
entre outras providências, dispõem sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para a 
prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo: 

 Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que 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 Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de 
instituições financeiras e dá outras providências; 

 Lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012, que altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar 
mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro; 

 Lei nº 12.846, de 1 de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e 
dá outras providências; 

 Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento 
criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 
9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências; 

 Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, que regulamenta o disposto no inciso XLIII, do art. 5º, da 
Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e 
processuais e reformulando o conceito de organização terrorista, além de alterar as Leis nºs 7.960, 
de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013; 

 Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre o processo administrativo sancionador 
na esfera de atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários; altera a Lei 
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, a Lei nº 4.829, de 5 
de novembro de 1965, a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 
1986, a Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, a Lei nº 10.214, 
de 27 de março de 2001, a Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, a Lei nº 11.795, de 8 de 
outubro de 2008, a Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, 
a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o Decreto nº 23.258, de 19 de outubro de 1933, o 
Decreto-Lei nº 9.025, de 27 de fevereiro de 1946, e a Medida Provisória nº 2.224, de 4 de setembro 
de 2001; revoga o Decreto-Lei nº 448, de 3 de fevereiro de 1969, e dispositivos da Lei nº 9.447, de 
14 de março de 1997, da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 
1965, e da Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999; e dá outras providências; 

 Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019, que dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por 
resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de 
pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas ou 
acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos a ele correlacionados, além de revogar a 
Lei nº 13.170, de 16 de outubro de 2015; 
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 Carta-Circular nº 3.337, de 27 de agosto de 2008, do Banco Central do Brasil, que divulga 
procedimentos mínimos necessários para o desempenho do estabelecido pela Circular nº 3.400, de 
2008, 1 de agosto de 2008, no cumprimento das atribuições especiais das cooperativas centrais de 
crédito previstas no Capítulo IV da Resolução nº 3.442, de 28 de fevereiro de 2007; 

 Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil, que consolida as regras sobre 
os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os 
crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; 

 Carta-Circular nº 3.409, de 12 de agosto de 2009, do Banco Central do Brasil, que divulga instruções 
para as comunicações previstas nos artigos 12 e 13 da Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009; 

 Carta-Circular nº 3.430, de 11 de fevereiro de 2010, do Banco Central do Brasil, que esclarece 
aspectos relacionados à prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos 
na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, tratados na Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009; 

 Circular nº 3.517, de 7 de dezembro de 2010, do Banco Central do Brasil, que altera a Circular nº 
3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados 
na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 
de março de 1998; 

 Carta-Circular nº 3.542, de 12 de março de 2012, do Banco Central do Brasil, que divulga relação de 
operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 
9.613, de 3 de março de 1998, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf); 

 Circular nº 3.583, de 12 de março de 2012, do Banco Central do Brasil, que altera a Circular nº 3.461, 
de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na 
prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998; 

 Circular nº 3.654, de 27 de março de 2013, do Banco Central do Brasil, que altera a Circular nº 3.461, 
de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na 
prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998; 

 Resolução nº 4.434, de 5 de agosto de 2015, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a 
constituição, a autorização para funcionamento, o funcionamento, as alterações estatutárias e o 
cancelamento de autorização para funcionamento das cooperativas de crédito e dá outras 
providências; 

 Circular nº 3.839, de 28 de junho de 2017, do Banco Central do Brasil, que altera a Circular nº 3.461, 
de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na 
prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998; 

 Circular nº 3.857, de 14 de novembro de 2017, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre o rito 
do processo administrativo sancionador, a aplicação de penalidades, o termo de compromisso, as 
medidas acautelatórias, a multa cominatória e o acordo administrativo em processo de supervisão 
previstos na Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017; 

 Circular nº 3.858, de 14 de novembro de 2017, do Banco Central do Brasil, que regulamenta os 
parâmetros para a aplicação das penalidades administrativas previstas na Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998; 
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 Resolução nº 4.648, de 28 de março de 2018, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre o 
recebimento de boleto de pagamento com a utilização de recursos em espécie; 

 Circular nº 3.942, de 21 de maio de 2019, do Banco Central do Brasil, que estabelece procedimentos 
para a execução pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil das medidas 
determinadas pela Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019, que dispõe sobre o cumprimento de 
sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a 
indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a designação nacional 
de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos a ele 
correlacionados; 

 Resolução n° 4.753, de 26 de setembro de 2019, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a 
abertura, a manutenção e o encerramento de conta de depósitos; 

 Carta-Circular n° 3.977, de 30 de setembro de 2019, do Banco Central do Brasil, que especifica e 
esclarece aspectos operacionais dos procedimentos estabelecidos na Circular nº 3.942, de 21 de 
maio de 2019, para a execução de medidas determinadas pela Lei nº 13.810, de 8 de março de 
2019, que dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas 
e de entidades, bem como a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de 
terrorismo, seu financiamento ou atos correlacionados. 

1.4 Glossário e Conceitos 

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

 COAF: Conselho de Controle de Atividades Financeiras. 

 UIF: Unidade de Inteligência Financeira. 

 GAFI: Grupo de Ação Financeira Contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo. 

 PEPs: Pessoas Expostas Politicamente. 

 Lavagem de Dinheiro: É o processo criminoso através do qual recursos obtidos com a prática de 
atividades ilegais são transformados em ativos com origem aparentemente legal. Essa modalidade 
de crime geralmente envolve múltiplas transações realizadas com a finalidade de ocultar ou 
dissimular a verdadeira origem dos ativos financeiros, permitindo que eles sejam utilizados sem 
comprometer os criminosos. 

 Financiamento do Terrorismo: É o apoio financeiro, por qualquer meio, ao terrorismo ou àqueles 
que incentivam, planejam ou cometem atos de terrorismo. 

 Terrorismo: O terrorismo consiste na prática de atos, por um ou mais indivíduos, cometidos com a 
finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz 
pública ou a incolumidade pública. 

1.5 Diretrizes 

Entre as principais diretrizes estabelecidas pelo Sistema CRESOL visando prevenir a sua utilização para 
a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, destacam-se: 

 Prevenir a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo na 
realização de negócios e nas transações financeiras cursadas no âmbito da Confederação de 
Crédito, das Cooperativas Centrais e das suas Filiadas, atuando sempre em consonância com os 
compromissos internacionais assumidos pelo Governo Federal no que diz respeito à PLD/FT, bem 
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como observando, cumprindo e fazendo cumprir as legislações e regulamentações nacionais 
pertinentes aos referidos temas; 

 Promover a análise prévia de todos os produtos e serviços oferecidos aos cooperados do Sistema 
CRESOL, com o objetivo de implementar os controles internos adequados e inibir que estes sejam 
utilizados para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo; 

 Manter programas de treinamento continuado dos funcionários e colaboradores do Sistema 
CRESOL, visando a disseminação da cultura de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de 
financiamento do terrorismo; 

 Não admitir em seus negócios a movimentação de recursos por meio de contas correntes anônimas 
ou vinculadas a titulares fictícios; 

 Coletar, armazenar, verificar, validar e manter atualizadas as informações cadastrais sobre os 
cooperados, bem como todas as informações sobre as operações financeiras por estes realizadas, 
que permitam identificar os riscos da ocorrência da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de 
financiamento do terrorismo; 

 Conduzir, de forma sigilosa, os procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação, 
às autoridades competentes, das operações e situações que possam configurar suspeitas de 
ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo; 

 Manter sistema informatizado que assegure a integridade, a tempestividade e a efetividade dos 
procedimentos de monitoramento dos riscos de LD/FT; 

 Aprimorar constantemente as políticas, as normas e os procedimentos de PLD/FT, com objetivo de 
assegurar a sua efetividade e aderência à legislação e regulamentação vigentes, bem como em 
relação às melhores práticas de mercado; 

 Zelar pelo cumprimento das medidas estabelecidas nas resoluções do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas ou as designações de seus comitês de sanções que determinem a indisponibilidade 
de ativos de titularidade, direta ou indireta, de pessoas naturais, de pessoas jurídicas ou de 
entidades, conforme estabelece a na Lei nº 13.810/2019. 

1.6 Responsabilidades 

A prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo deve ser uma 
preocupação contínua de todos os dirigentes e colaboradores do Sistema CRESOL. 

Portanto, todo e qualquer dirigente ou colaborador tem como obrigação informar, ao seu superior 
imediato, e/ou para a respectiva área de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance, qualquer 
suspeita ou indício de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo de que tenham 
conhecimento. 

Além disso, alguns órgãos colegiados, diretorias e áreas da Cresol Confederação, das Cooperativas 
Centrais e Cooperativas Filiadas possuem atribuições e responsabilidades específicas. São elas: 

1.6.1 Cresol Confederação 

Conselho de Administração 

 Avaliar e aprovar as políticas, os procedimentos e os controles internos de PLD/FT do Sistema CRESOL, 
bem como as propostas de atualizações e/ou alterações desta Política; 

 Cumprir e fazer cumprir a aplicação desta Política pelas Diretorias da Confederação de Crédito e das 
Cooperativas Centrais. 
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Conselho Fiscal 

 Averiguar e fiscalizar o cumprimento da aplicação desta Política pelo Conselho de Administração e pelas 
Diretorias da Confederação de Crédito e das Cooperativas Centrais. 

Diretoria de Riscos 

 Elaborar e propor, ao Conselho de Administração, as alterações que julgar necessárias nesta Política; 

 Deliberar sobre as normas, os procedimentos e os controles internos relativos a esta Política; 

 Promover a capacitação e o aculturamento de todos os dirigentes e colaboradores do Sistema CRESOL 
sobre o tema PLD/FT; 

 Supervisionar e assegurar o cumprimento desta Política, garantindo que as práticas corporativas estejam 
em conformidade com a legislação e a regulamentação vigentes, além de manter o Conselho de 
Administração informado acerca dos procedimentos adotados, as não-conformidades identificadas e os 
respectivos planos de ação e prazos para correção de tais deficiências. 

Diretor de Riscos 

 Responder, no âmbito do Sistema Cresol e perante o Banco Central do Brasil, pelo cumprimento desta 
Política e das normas, procedimentos e controles internos a ela relacionados. 

Diretor de Operações e Produtos 

 Responder pelo cumprimento desta Política, através das áreas de negócios do Sistema Cresol, 
submetendo os novos produtos e serviços à análise prévia dos riscos de LD/FT; 

 Zelar pela coleta e registro das informações tempestivas sobre as filiadas, que permitam a identificação 
dos riscos de práticas dos crimes de LD/FT. 

Diretoria Administrativa 

 Zelar pelos critérios e procedimentos para seleção, treinamento e acompanhamento da situação 
econômico-financeira dos colaboradores do Sistema CRESOL. 

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

 Disseminar e promover o aculturamento organizacional acerca dos princípios e diretrizes desta Política; 

 Garantir o cumprimento das diretrizes desta Política; 

 Realizar o monitoramento legal e regulatório sobre PLD/FT, reportando as eventuais atualizações ao 
Diretor de Riscos; 

 Implementar e assegurar a efetividade das ações de monitoramento, seleção e análise das operações e 
situações com indícios de ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro ou de financiamento do 
terrorismo; 

 Submeter, às alçadas competentes, os indícios de ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro ou de 
financiamento do terrorismo, visando a deliberação sobre os casos passíveis de comunicação ao COAF; 

 Realizar as comunicações ao COAF, das cooperativas centralizadas na confederação, através do Siscoaf, 
após a aprovação das alçadas competentes; 
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 Acompanhar a abrangência e a efetividade dos treinamentos ministrados sobre o tema PLD/FT. 

1.6.2 Cooperativas Centrais 

Conselho de Administração 

 Aprovar, cumprir e fazer cumprir esta Política e suas atualizações pela Diretoria, no âmbito da Cooperativa 
Central e suas filiadas; 

 Avaliar os indícios de lavagem de dinheiro informados pela Diretoria e deliberar sobre a manutenção ou 
não do relacionamento com os cooperados. 

Conselho Fiscal 

 Averiguar e fiscalizar o cumprimento da aplicação desta Política. 

Diretoria 

 Responder pelo cumprimento desta Política, além de manter o Conselho de Administração informado 
acerca dos procedimentos adotados; 

 Analisar e deliberar, pelo envio ao COAF, das operações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro 
ou de financiamento do terrorismo, notificando-as Conselho de Administração; 

 Propor melhorias relativas à Política de PLD/FT do Sistema CRESOL; 

 Zelar pela coleta e registro das informações tempestivas sobre as filiadas, que permitam a identificação 
dos riscos de práticas dos crimes de LD/FT; 

 Zelar pelos critérios e procedimentos para seleção, treinamento e acompanhamento da situação 
econômico-financeira dos colaboradores do Sistema CRESOL. 

Diretor Responsável 

 Responder, no âmbito de sua Cooperativa Central, perante o Banco Central do Brasil, pelo cumprimento 
desta Política. 

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

 Disseminar e promover o aculturamento organizacional acerca dos princípios e diretrizes desta Política; 

 Garantir o cumprimento das diretrizes desta Política; 

 Realizar o monitoramento legal e regulatório sobre PLD/FT, reportando as eventuais atualizações ao 
Diretor de Riscos; 

 Implementar e assegurar a efetividade das ações de monitoramento, seleção e análise das operações e 
situações com indícios de ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro ou de financiamento do 
terrorismo; 

 Submeter, às alçadas competentes, os indícios de ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro ou de 
financiamento do terrorismo, visando a deliberação sobre os casos passíveis de comunicação ao COAF; 

 Realizar as comunicações ao COAF, das cooperativas não centralizadas na confederação, através do 
Siscoaf, após a aprovação das alçadas competentes; 

 Acompanhar a abrangência e a efetividade dos treinamentos ministrados sobre o tema PLD/FT. 
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1.6.3 Cooperativas Filiadas 

Conselho de Administração 

 Cumprir e fazer cumprir esta Política pela Diretoria, no âmbito da Cooperativa Filiada; 

 Avaliar os indícios de lavagem de dinheiro informados pela Diretoria e deliberar sobre a manutenção 
ou não do relacionamento com os cooperados. 

Conselho Fiscal 

 Averiguar e fiscalizar o cumprimento da aplicação desta Política. 

Diretoria 

 Responder pelo cumprimento desta Política, além de manter o Conselho de Administração informado 
acerca dos procedimentos adotados; 

 Avaliar previamente as operações financeiras com indícios de lavagem de dinheiro ou de 
financiamento do terrorismo informadas pela Diretoria da Central, notificando-as Conselho de 
Administração. 

Diretor Responsável 

 Responder, no âmbito de sua Cooperativa Filiada, perante o Banco Central do Brasil, pelo cumprimento 
desta Política. 

1.7 Recomendações do GAFI 

 Conheça seu Cooperado: As regras para admissão; coleta, registro, verificação, validação e atualização 
das informações cadastrais; classificação PEP; monitoramento, seleção e análise das operações 
financeiras; comunicações ao COAF e arquivamento envolvendo os cooperados devem ser observadas 
conforme previstas Manual de Procedimentos de PLD/FT do Sistema CRESOL. 

 Conheça seu Colaborador: As regras para admissão, capacitação, acompanhamento da situação 
econômico-financeira, responsabilidades e comunicações ao COAF envolvendo os dirigentes e 
colaboradores devem ser observadas conforme previstas no Manual de Procedimentos de PLD/FT do 
Sistema CRESOL. 

 Conheça seu Fornecedor/Prestador de Serviços: As regras para homologação e acompanhamento dos 
fornecedores e prestadores de serviços devem ser observadas conforme previstas no Manual de 
Procedimentos de PLD/FT do Sistema CRESOL. 

Capítulo 2 – Público-Alvo / Aplicabilidade 

A presente Política de PLD/FT se aplica a todos os dirigentes e colaboradores da Confederação de Crédito, 
das Cooperativas Centrais e das Cooperativas Filiadas, assim considerados os diretores, conselheiros de 
administração e fiscal, colaboradores e estagiários que compõe o Sistema Cresol. 

Capítulo 3 – Sanções Administrativas e Legais 

Se houver o descumprimento das obrigações previstas nas leis e regulamentações descritas nesta Política, o 
Sistema CRESOL, bem como os seus dirigentes e colaboradores, estarão sujeitos às seguintes sanções, que 
poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, pelas autoridades competentes: 
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3.1 Penalidades Administrativas 

De acordo com a Circular nº 3.858, de 14 de novembro de 2017, as instituições financeiras autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e as pessoas físicas que atuem como administradores dessas 
instituições estão sujeitos às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa pecuniária variável; 

c) Inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de diretor de 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 

d) Cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. 

Os parâmetros para aplicação das referidas penalidades administrativas são estabelecidos de acordo 
com circunstâncias agravantes ou atenuantes descritas no referido normativo. 

3.2 Sanções Legais 

A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, prevê ainda a aplicação de pena de reclusão, de 3 (três) a 10 
(dez) anos, e multa, para as pessoas naturais que, por negligência, omissão ou conivência, permitirem 
a ocultação ou a dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 

Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores 
provenientes de infração penal: 

 Os converte em ativos lícitos; 

 Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta 
ou transfere; 

 Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros; 

 Utilizar, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de infração 
penal; 

 Participar de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou 
secundária é dirigida à prática de crimes previstos em lei. 

Capítulo 4 – Medidas Disciplinares / Penalidades 

O cumprimento das disposições desta Política também será monitorado pela área de Gestão de Riscos, 
Controles Internos e Compliance da Cresol Confederação, bem como submetido ao acompanhamento da 
auditoria interna periódica e de entidade de auditoria contratada e, em caso de descumprimento, o fato será 
encaminhado para deliberação do Comitê de Risco e Auditoria, visando a definição das medidas disciplinares 
a serem aplicadas. 

Capítulo 5 – Divulgação 

A presente Política, bem como a Norma de PLD/FT, devem ser amplamente divulgadas a todos os dirigentes 
e colaboradores do Sistema CRESOL, tanto no momento do ingresso no Sistema, quanto periodicamente, 
através da área de Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance da Cresol Confederação, além de 
estarem facilmente acessíveis a todos os dirigentes e colaboradores que desejem ou precisem consultá-la, 
por meio de sistema interno de publicação de normativos que alerta os dirigentes e colaboradores das 
cooperativas Centrais e Filiadas. 


