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1. OBJETIVOS 

A Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao 

Terrorismo (“Política”) do Banco da China Brasil S.A. (“BOC”) tem o objetivo de garantir 

a conformidade com a legislação, normas e regulamentos sobre lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo nacionais, internacionais e da matriz do BOC (“Head 

Office”). Ademais, pretende orientar e determinar as responsabilidades e atribuições 

dos colaboradores que compõem os departamentos do BOC, prevenindo riscos legais, 

operacionais, de conformidade e de imagem decorrentes destes ilícitos. 

 

O BOC está comprometido com a conscientização sobre a prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro (“LD”) e ao financiamento ao terrorismo (“FT”), visando proteger 

seus clientes, colaboradores, administradores e a própria instituição. 

 

O Head Office, suas filiais e subsidiárias locais e internacionais devem adotar medidas 

efetivas para o controle do risco de Compliance relacionado a sanções internacionais. 

 

A principal diretriz do Head Office é de que o Compliance é um pré-requisito para o 

desenvolvimento de negócios. Nenhum tipo de serviço financeiro será prestado em 

quaisquer situações relacionadas à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, 

proliferação de armas de destruição em massa, tampouco serão prestados serviços a 

países que estejam sofrendo sanções/restrições. 

 

2. ABRANGÊNCIA 

Esta Política se aplica a todos os colaboradores do BOC, em todos os níveis 

hierárquicos. 

 

3. DEFINIÇÕES 

Os principais termos contidos nesta Política têm o seguinte significado: 

 

 Beneficiário Final: pessoa natural que, em última instância, de forma direta ou 

indireta, possui, controla ou influencia significativamente uma determinada entidade ou 

da qual uma transação é conduzida. Presume-se influência significativa, quando a 

pessoa natural possui mais de 25% (vinte e cinco por cento) do capital da entidade, 

direta ou indiretamente ou, detém ou exerce a preponderância nas deliberações sociais 

e o poder de eleger a maioria dos administradores da entidade, ainda que sem controlá-

la. Para os clientes/parceiros/fornecedores classificados como Médio ou Alto risco, o 

percentual considerado será de 10% ou mais do capital social da entidade, direta ou 

indiretamente. 

 

 COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Órgão do 

Governo Federal, criado por força da Lei n.º 9.613/1998, e que, dentre outras funções, 
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produz e gere informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à 

lavagem de dinheiro, bem como promove a interlocução institucional com órgãos e 

entidades nacionais, estrangeiros e internacionais que tenham conexão com suas 

atividades.  

Por força da Medida Provisória nº 893/2019, convertida na Lei 13.974/2020, o COAF 

passou a ser vinculada administrativamente ao Banco Central do Brasil. 

 

 Comunicação de Operação Suspeita – é a comunicação, destinada Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras (COAF) do país, com a finalidade de informar a 

prática de ato possivelmente destinado à lavagem de dinheiro. Com base nessa 

comunicação, o COAF buscará reunir informações que confirmem ou afastem a suspeita. 

As comunicações do BOC devem ser realizadas sem que seja dada ciência aos 

envolvidos ou a terceiros, respeitando o sigilo e a confidencialidade das informações. 

 

 Financiamento do terrorismo (FT) – é o processo pelo qual recursos 

financeiros (lícitos ou ilícitos) são movimentados de forma oculta ou dissimulada, para 

que grupos terroristas cometam atos descritos na Lei n.º 13.260, de 16 de março de 

2016. Também referido como Combate ao Financiamento ao Terrorismo (CFT). 

 

 Instituições Financeiras ou Parceiro – inclui, mas não se limita, aos bancos 

comerciais ou rurais, empresas de seguros ou de gestão de ativos, empresas de valores 

mobiliários ou de gestão de fundos, nacionais ou internacionais, que estabeleçam 

relacionamentos locais ou Off-shore com o BOC incluindo, a título meramente 

exemplificativo, os seguintes casos: (i) abertura de contas; (ii) estabelecimento de linhas 

de crédito; (iii) troca de comunicações via SWIFT; (iv) relacionamento de 

correspondente bancário; (v) contratação/solicitação de produtos ou serviços oferecidos 

pelo BOC; e (vi) quaisquer outras operações ou relacionamentos com o BOC. 

 

 Know Your Customer (KYC) – Regras de “Conheça seu cliente” descritas no 

item 5 da Política. 

 

 Know Your Employee (KYE) – Regras de “Conheça seu funcionário” descritas 

no item 6 da Política. 

 

 Know Your Partner (KYP) – Regras de “Conheça seu parceiro” descritas no 

item 7 da Política. 

 

 Know Your Supplier (KYS) – Regras de “Conheça seu Fornecedor” descritas 

no item 8 da Política. 
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 Lavagem de dinheiro (LD) – é o processo pelo qual o agente transforma 

recursos ilícitos em ativos de origem aparentemente legal. O processo envolve três 

etapas: (i) colocação, (ii) ocultação e (iii) integração. Na colocação, o agente insere os 

recursos ilícitos no mercado financeiro (ex.: depósito em conta corrente, compra de 

bens). Na ocultação, o agente realiza transações suspeitas para desvincular a fonte 

ilegal do recurso (ex.: transferência de recursos entre contas, utilização de pessoa 

interposta) e na integração, o agente finaliza a inserção de recursos ilícitos no sistema 

econômico (ex.: realização de investimento em negócios lícitos). Também referido como 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD). 

 

 Off-shore – atividades econômicas, financeiras e operacionais, sempre que os 

produtos resultantes das operações não sejam disseminados dentro das fronteiras do 

país. 

 

 Pessoas Expostas Politicamente (PEP) – Consideram-se pessoas expostas 

politicamente, além de seus representantes, familiares, ou estreitos colaboradores, os: 

I - detentores de mandatos eletivos dos poderes executivos e legislativos da União; 

II - 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 Assessoria Superiores (DAS), nível 6, ou equivalente; 

III - membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos 

Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais de 

Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais, do Conselho Superior de Justiça e de 

Justiça Federal; 

IV - membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador Geral da 

República, o Vice-Procurador Geral da República, o Procurador Geral do Trabalho, 

o Procurador Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores Gerais da República e os 

Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e Distrito Federal; 

V - membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e os 

Subprocuradores-Gerais do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; 

VI - presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos; 

VII - Governadores e Secretários de Estado e Distrito Federal, os Deputados 

Estaduais e Distritais, os Presidentes, ou equivalentes, as entidades da 

administração pública federal indireta e os distritos e os Presidentes dos Tribunais 

de Justiça, Tribunais Militares, Tribunais de Contas ou equivalentes dos Estados e 

Distrito Federal; e 
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VIII - Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais, Presidentes, ou equivalentes, 

de entidades da administração pública municipal e Presidentes de Tribunais de 

Contas ou equivalentes de Municípios. 

 

São também consideradas como expostas politicamente pessoas 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. 

 

 Sistema E-guardian - Sistema informatizado de prevenção e combate à LD e 

FT, que efetua o monitoramento das transações realizadas pelos clientes conforme 

parâmetros previamente estabelecidos e alinhados com a Circular 3.978/2020 e Carta 

Circular 4.001/2020, ambas do Banco Central do Brasil. 

 

4. DIRETRIZES 

 

4.1. ASPECTOS GERAIS 

 Esta Política está disponível para consulta na Divulgação Interna do BOC. 

 Os departamentos do BOC devem adotar práticas rígidas de prevenção e combate 

à LD e FT bem como de Ocultação de Bens, Direitos e Valores, visando à 

segurança de seus clientes. 

 O BOC deve observar as leis, diretrizes e normativos vigentes na legislação local 

e internacional, bem como as regras oriundas dos órgãos reguladores e do Head 

Office. 

 O BOC estabelece que todos seus profissionais, nos diversos níveis hierárquicos, 

são responsáveis por manter os negócios da instituição de forma a prevenir que 

seus produtos e serviços sejam utilizados para fins ilícitos. 

 Todos os colaboradores do BOC devem comunicar tempestivamente operações 

suspeitas ao Departamento Jurídico e de Compliance. 

 Quaisquer dúvidas e/ou assuntos não contemplados por este Política devem ser 

direcionados ao Departamento Jurídico e de Compliance. 

 O BOC não fornecerá qualquer serviço financeiro em situações relacionadas à 

lavagem de dinheiro e suas infrações subjacentes. 
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4.2. ESTRUTURA 

Para gerenciar os controles relacionados à Prevenção e Lavagem de Dinheiro e 

Combate ao Financiamento ao Terrorismo o BOC possui: 

 Departamento Jurídico e de Compliance voltado especificamente para os 

controles relacionados à Prevenção e Lavagem de Dinheiro e Combate ao 

Financiamento ao Terrorismo compatível com o seu porte, a natureza do seu 

negócio e a complexidade de serviços e produtos oferecidos. 

 Sistema E-guardian, que efetua o monitoramento das transações realizadas pelos 

clientes conforme parâmetros previamente estabelecidos e alinhados com a 

Circular 3.978/2020 e Carta Circular 4.001/2020, ambas do Banco Central do 

Brasil. 

 Comitê de PLD/CFT e de Compliance, no qual os membros deliberam sobre 

clientes classificados como de Alto Risco, casos suspeitos passíveis de 

comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, novos 

produtos e serviços, controles para o cumprimento de regras dos órgãos 

reguladores e também orientações do Head Office sobre LD e FT e demais 

aspectos de Compliance e PLD/CFT. 

 

5. CONHEÇA SEU CLIENTE (Know Your Customer – KYC) 

O BOC adota Procedimentos específicos de Conheça seu Cliente (Know your Customer 

– KYC), que visam garantir que a Instituição tenha informações suficientes para 

identificar a real identidade de cada um de seus clientes – Pessoa Física ou Jurídica, 

bem como suas necessidades, perfis de riscos e negócios relacionados. 

Tais Procedimentos visam evitar a materialização de riscos, perdas financeiras e 

utilização da estrutura do BOC para a prática de Lavagem de Dinheiro e/ou 

Financiamento ao Terrorismo. 

 

5.1. Pessoas Expostas Politicamente - PEP 

O BOC adota Procedimentos específicos para identificação, monitoramento e 

relacionamento com clientes na condição de Pessoa Exposta Politicamente – PEP, 

conforme diretrizes do Head Office e exigências dos órgãos reguladores. 

 

5.2. Beneficiário Final 

O BOC adota Procedimentos específicos para a devida identificação dos 

Beneficiários Finais de seus clientes, nos termos da regulamentação vigente e das 

exigências oriundas do Head Office – o que for mais rígido. 

 

5.3. Listas Restritivas – Internas e Externas: 
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O BOC e as demais entidades relacionadas ao Head Office mantêm Procedimentos 

específicos para a identificação e monitoramento de clientes que constem em listas 

restritivas, sejam elas oriundas de órgãos internacionais de controle ou do próprio 

Head Office. 

 

Ainda, o Head Office possui restrições internas próprias aplicáveis à prestação de 

serviços para clientes que constam em listas de sanções, sejam eles pessoas físicas, 

jurídicas ou IF. Deste modo, para maiores informações sobre: (i) as restrições 

internas do Head Office; e (ii) quais países, regiões ou listas de sanções estão 

relacionadas às restrições do Head Office, os colaboradores deverão contatar o 

Departamento Jurídico e de Compliance. 

 

6. CONHEÇA SEU FUNCIONÁRIO (Know Your Employee – KYE) 

O BOC adota Procedimentos específicos de Conheça seu Funcionário – (Know your 

Employee – KYE), no intuito de acompanhar suas atividades profissionais e o risco de 

utilização indevida dos processos e recursos da Instituição, notadamente com relação 

a prática de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. 

 

7. CONHEÇA SEU PARCEIRO (Know Your Partner – KYP) 

O BOC adota Procedimentos específicos de Conheça Seu Parceiro (Know your Partner 

– KYP), que visa identificar seus respectivos parceiros comerciais, sejam eles 

instituições financeiras ou não, com o objetivo de prevenir que sua estrutura seja 

utilizada para atividades ilícitas, bem como sua marca seja relacionada a pessoas 

inidôneas. 

 

Ainda, adota controles específicos para classificação do risco do parceiro, com base nas 

Políticas e Procedimentos oriundos do Head Office. 

 

8. CONHEÇA SEU FORNECEDOR (Know your Supplier - KYS) 

O BOC adota Procedimentos específicos de Conheça Seu Fornecedor (Know your 

Supplier – KYS), no intuito de identificar seus fornecedores de serviços e/ou produtos, 

de prevenir que sua estrutura seja utilizada para atividades ilícitas, bem como sua marca 

seja relacionada a pessoas inidôneas. 

 

9. TREINAMENTO PARA PREVENÇÃO E COMBATE À LD E FT 

O BOC estabelece a obrigatoriedade de contratar empresa especializada para conduzir 

o treinamento de todos os colaboradores da instituição, de forma presencial e/ou à 

distância (e-learning) e, no mínimo, anualmente. 
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Os treinamentos devem aprofundar os conhecimentos dos colaboradores, ressaltando 

a responsabilidade legal e regulamentar de identificar, prevenir, tratar e comunicar 

situações de risco ou indícios de LD ou FT. 

 

Ainda, deverão ser ministrados treinamentos adicionais aprofundados sobre PLD/CFT, 

no máximo a cada 2 (dois) anos, dando especial atenção ao gerenciamento de 

relacionamentos com clientes, à conformidade com as sanções impostas pelos órgãos 

competentes e aos Procedimentos internos de due diligence, a fim de assegurar que 

todos os colaboradores do BOC tenham os conhecimentos e habilidades necessários 

para cumprir suas responsabilidades. 

 

O treinamento deverá incluir, também, as sanções aplicadas pela Organização das 

Nações Unidas, República Popular da China, Estados Unidos da América e União 

Europeia, bem como as Políticas internas do BOC e/ou do Head Office sobre restrições 

internas para a prestação de serviços financeiros, as funcionalidades dos sistemas de 

tecnologia da informação, as diretrizes e melhores práticas exigidas pela alta 

administração e Diretoria (“tone at the top”), eventuais atualizações nas normas dos 

órgãos reguladores, e casos práticos. 

 

Os treinamentos deverão contar com lista de presença e testes presenciais e/ou à 

distância (e-learning), a fim de se verificar o nível de absorção de conhecimento pelos 

colaboradores. 

 

Ainda, o BOC disponibiliza todas as Políticas internas, em especial o Código de Conduta 

e Ética, que ressalta os princípios e condutas a serem observadas pelos colaboradores 

na condução dos negócios, bem como a presente Política, no início da relação de 

trabalho. O novo funcionário ou colaborador deverá assinar um termo de compromisso, 

declarando ter recebido cópia do Código de Conduta e Ética e da Política de PLD/CFT, 

ter lido e compreendido seu conteúdo, assumindo o compromisso de cumpri-lo em todas 

as suas atividades no BOC, zelando por sua aplicação. 

 

10. RESPONSABILIDADES 

 

10.1. Diretoria e Conselho de Administração 

 Analisar, aprovar e acompanhar a aplicação desta Política, bem como a 

conformidade com as leis e regras. 

 Comprometimento e ciência sobre os assuntos do Comitê de PLD/CFT. 

 Responder ao Banco Central do Brasil e demais órgãos fiscalizadores de LD e FT. 

 Requerer a atuação e a colaboração dos colaboradores do BOC. 

 Autorizar o início/manutenção de relacionamento com clientes que possuem 

Pessoa Exposta Politicamente (PEP) em sua estrutura. 
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10.2. Comitê de Prevenção e Combate À Lavagem De Dinheiro, Ao 

Financiamento ao Terrorismo e de Compliance 

 Definir Políticas e objetivos gerais sobre o assunto. 

 Estabelecer a atuação das áreas em relação à prevenção e combate à LD e FT. 

 Acompanhar a atuação, funcionamento, adoção de medidas e o desenvolvimento 

de normas internas necessárias para a prevenção à LD e FT. 

 Revisar, previamente à publicação, as Políticas e Procedimentos, inclusive nos 

aspectos legais em relação à legislação vigente. 

 Estabelecer e divulgar Procedimentos para recepção e tratamento de informações 

acerca da suspeita de LD e/ou FT, tanto de pessoas de fora do BOC, assim como 

dos próprios colaboradores. 

 Definir a comunicação de indícios de LD e FT aos órgãos reguladores. As 

comunicações do BOC devem ser realizadas sem que seja dada ciência aos 

envolvidos ou a terceiros, respeitando o sigilo e a confidencialidade das 

informações. 

 Aprovar a realização de operações financeiras com clientes que foram submetidos 

para análise do Comitê de PLD/CFT pelo Departamento Jurídico e de Compliance, 

em virtude de indícios de LD e FT. 

 Avaliar a realização de operações financeiras com clientes com exposição em 

mídia negativa envolvendo LD, FT, corrupção e/ou quaisquer outras práticas 

ilícitas e criminosas. 

 Revisar em periodicidade semestral, ou sempre que necessário em caso de novas 

exposições negativas em mídias públicas, a decisão de realização de operações 

financeiras com clientes que indicarem indícios de LD, FT, corrupção e/ou 

quaisquer outras práticas ilícitas e criminosas. 

 Recomendar à Diretoria correção ou aprimoramento de Políticas, práticas e 

Procedimentos identificados nos âmbitos das suas atribuições. 

 Reunir-se mensalmente e, extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

10.3. Departamento Jurídico e De Compliance 

 Gerenciar o monitoramento do Sistema E-guardian para identificar transações 

suspeitas. 

 Recepcionar e apurar suspeitas reportadas pelos departamentos do BOC. 

 Levantar e analisar toda a documentação cadastral e da operação com indícios de 

crime de lavagem e/ou de financiamento ao terrorismo e relatar com as conclusões 

para o Comitê de PLD/CFT. 

 Apresentar via “Compliance Report”, o dossiê de casos envolvendo exposição em 

mídia negativa, bem como de indícios de crime de LD, FT corrupção e/ou 
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quaisquer outras práticas ilícitas e criminosas, ao Departamento Comercial para 

análise e tomada de decisões. 

 Comunicar operações com indícios de crime de lavagem e/ou de financiamento ao 

terrorismo aos órgãos reguladores, de acordo com as leis locais. 

 Verificar a qualidade e eficácia do due diligence realizado pelas respectivas áreas 

responsáveis, conforme a presente Política. 

 Alcançar os objetivos fixados pelo Comitê de PLD/CFT, de acordo com as 

diretrizes traçadas. 

 Informar sobre os requerimentos recebidos das autoridades e as respostas 

encaminhadas. 

 Revisar anualmente esta Política ou sempre que considerar necessário, para que 

esteja sempre em conformidade com a legislação vigente e as diretrizes do Head 

Office. 

 Divulgar toda e qualquer alteração legislativa relevante referente ao assunto a 

todos os colaboradores do BOC. 

 Elaborar e/o aprovar conteúdo de treinamentos internos de PLD-FT, e dar suporte 

ao Departamento Administrativo para que este proceda da melhor forma na 

organização dos treinamentos internos e externos pertinentes ao tema. 

  

 

10.4. Departamento De Desenvolvimento De Negócios 

 Atentar sempre para todas as regras de KYC, principalmente no que se refere a 

clientes proibidos de operar ou com aqueles que necessitam de autorização 

especial para transacionar com as empresas. 

 Comunicar tempestivamente operações suspeitas ao Departamento Jurídico e de 

Compliance, fornecendo toda documentação e esclarecimentos para que o caso 

possa ser analisado. 

 Colher informações de clientes que não ajam por conta própria, verificando e 

registrando a identidade dos representantes, procuradores e autorizados. 

 Responsabilizar-se pela revisão e atualização do cadastro de clientes, a fim de 

cumprir com os Procedimentos de KYC. 

 Responder às demandas geradas através do Sistema E-guardian, contribuindo 

para investigação a ser conduzida pelo Departamento Jurídico e de Compliance. 

 Responsabilizar-se pela revisão e atualização das Políticas, manuais e 

Procedimentos internos da Área Comercial/Desenvolvimento de Negócios, para 

que estejam em concordância com os Procedimentos de PLD/CFT do BOC e os 

treinamentos que foram ministrados sobre o tema. 

 Requisitar à Diretoria aprovação para início ou manutenção de relacionamento 

com Pessoa Exposta Politicamente (PEP). 
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 Requisitar à Diretoria aprovação para realização de operações em que o 

Departamento Jurídico e de Compliance não recomendou o prosseguimento. 

 

10.5. Gestores Das Áreas 

 Conhecer e acompanhar os problemas detectados pelo Sistema E-guardian. 

 Conhecer e informar os colaboradores da sua área sobre esta Política, cumprindo 

e exigindo seu cumprimento. 

 Analisar com detalhe qualquer operação que demonstre suspeita de vinculação 

com origem criminosa e, caso afirmativo, comunicá-la imediatamente ao 

Departamento Jurídico e de Compliance, bem como qualquer circunstância 

relacionada com esta operação que seja produzida posteriormente. 

 Monitorar o aparecimento de sinais exteriores de riqueza ou mudanças 

comportamentais dos colaboradores e parceiros sob sua responsabilidade. 

 

10.6. Departamento De Auditoria Interna 

 Verificar as Políticas, Procedimentos e sistema informatizado adotados na 

prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, bem como as leis 

e regulamentações aplicáveis. 

 Emitir os relatórios sobre possíveis deficiências e obter respostas para os pontos 

de recomendações, submetendo o resultado final ao Comitê de PLD/CFT. 

 Manter o relatório de auditoria interna em arquivo à disposição das autoridades 

supervisoras deste processo, pelo prazo definido em legislação local. 

 

10.7. Departamento De Recursos Humanos 

 Responsabilizar-se pela verificação da idoneidade dos colaboradores, conforme 

mencionado no item 6 acima (“KYE”), promovendo atualização periódica dos 

dados cadastrais, acompanhamento de sinais de riqueza e detecção de casos 

suspeitos em cada departamento. 

 Assegurar, em conjunto com o Departamento Jurídico e de Compliance, que todos 

os colaboradores participem e obtenham aprovação nos treinamentos realizados, 

sempre disponibilizando a sua documentação comprobatória para eventuais 

auditorias das autoridades competentes, auditores internos e externos. 

 Manter arquivados todos os registros de treinamentos realizados, incluindo o 

material do curso, a lista de presença, os resultados dos testes, e quaisquer outros 

documentos relacionados aos treinamentos de PLD/CFT. 

 

10.8. Departamentos de Tesouraria e de Câmbio 

 Atentar sempre para todas as regras de KYP, principalmente no que se refere a 

Instituições Financeiras e suas movimentações financeiras junto ao BOC. 
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 Comunicar tempestivamente ao Departamento Jurídico e de Compliance 

situações suspeitas, fornecendo toda documentação e esclarecimentos para que 

o caso possa ser analisado. 

 Colher, verificar e registrar todas as informações e a identidade dos representantes 

legais, procuradores e/ou pessoas autorizadas das Instituições Financeiras. 

 Responsabilizar-se pela revisão e atualização do cadastro de Instituições 

Financeiras, a fim de cumprir com os Procedimentos de KYP. 

 

10.9. Demais Departamentos 

 Comunicar imediatamente ao Departamento Jurídico e de Compliance proposta 

de qualquer operação ou situação que configure indícios de crimes de LD e/ou FT, 

para que providências cabíveis sejam tomadas. 

 Ter conhecimento desta Política, bem como das leis nacionais e internacionais 

que definem regras de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao 

terrorismo. 

 

11. PROTEÇÃO AOS DENUNCIANTES 

O BOC não admite atos de retaliação contra aquele que de boa-fé denunciar ou 

manifestar suspeita, dúvida ou preocupação em relação a possíveis violações às 

diretrizes desta Política e fornecer informações nas apurações relativas à possíveis 

violações. O descumprimento desta previsão pode ensejar advertência disciplinar até 

demissão. 

 

12. ARQUIVO DA DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA À PLD E CFT 

Todos os documentos que fazem parte dos processos de KYC, KYP, KYE, KYS, 

treinamentos e investigações de PLD e CFT devem ser arquivados por prazo 

indeterminado pelos departamentos responsáveis. 

 

Todos os registros devem ser arquivados de forma que permita reconstruir o processo 

para atender as solicitações de autoridades competentes, órgãos reguladores e 

auditoria interna e externa. 

 

13. ÁREAS VALIDADORAS E APROVADORAS 

 Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao 

Terrorismo; 

 Diretoria; e 

 Conselho de Administração. 
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1. OBJECTIVES  

Banco de China Brasil S.A.'s ("BOC") Policy for the Prevention and Combating of Money 

Laundering and Financing ("Policy") is aimed at ensuring compliance with national, 

international, and BOC’S Head Office legislation, standards and regulations on money 

laundering and terrorist financing. In addition, it intends to guide and determine the 

responsibilities and attributions of the employees who make up the departments of BOC, 

preventing legal, operational, compliance and image risks arising from these illicit. 

  

BOC is committed to raising awareness of the prevention and fight against money 

laundering ("LD") and terrorist financing ("FT"), in order to protect its customers, 

employees, administrators and the institution itself. 

  

The Head Office, its local and international subsidiaries and subsidiaries must take 

effective measures to control compliance risk related to international sanctions. 

  

The main guideline of The Head Office is that Compliance is a prerequisite for business 

development. No financial service will be provided in any situations related to money 

laundering, terrorist financing, proliferation of weapons of mass destruction, nor will 

services be provided to countries that are under sanctions/restrictions. 

  

2. COVERAGE  

This Policy applies to all BOC employees at all hierarchical levels. 

  

3. SETTINGS  

The main terms contained in this Policy have the following meaning: 

  

 Final Beneficiary: Natural person who ultimately, directly or indirectly, has, 

controls or significantly influences a particular entity or from which a transaction is 

conducted. Significant influence is assumed when the natural person holds more than 

25% (twenty-five percent) of the entity's capital, directly or indirectly, or holds or exercises 

the preponderance in social deliberations and the power to elect the majority of the 

entity's directors, even without controlling it. For customers/partners/suppliers classified 

as Medium or High Risk, the percentage considered will be 10% or more of the entity's 

share capital, directly or indirectly. 

  

 COAF - Financial Activities Control Board - Federal Government Agency, 

created under Law No. 9,613/1998, and which, among other functions, produces and 

manages financial intelligence information for the prevention and fight against money 

laundering, as well as promotes institutional dialogue with national, foreign and 

international agencies and entities that have connection with their activities.  
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Por force of Provisional Measure No. 893/2019, converted into Law 13.974/2020, the 

COAF has been administratively linked to the Central Bank of Brazil. 

  

 Communication of Suspicious Operation – is the communication, intended for 

the Control Council of Financial Activities (COAF) of the country, with the purpose of 

informing the practice of an act possibly intended for money laundering. Based on this 

communication, the COAF will seek to gather information that confirms or depart the 

suspect. BOC communications must be made without the knowledge of those involved 

or to third parties, respecting the confidentiality and confidentiality of the information. 

  

 Terrorist financing (FT) – is the process by which financial resources (lawful or 

illicit) are moved in a hidden or covert manner, so that terrorist groups commit acts 

described in Law No. 13,260 of March 16, 2016. Also referred to as Combating Terrorist 

Financing (CFT). 

  

 Financial Institutions or Partner – includes, but is not limited to, commercial or 

rural banks, insurance or asset management companies, securities or fund management 

companies, national or international, establishing local or off-shore relationships with 

BOC, including, for example, the following cases: (i) opening accounts; (ii) establishment 

of credit lines; (iii) exchange of communications via SWIFT; (iv) relationship of 

correspondent bank; (v) contracting/requesting products or services offered by BOC; and 

(vi) any other operations or relationships with BOC. 

  

 Know Your Customer (KYC) - "Know Your Customer" Rules described in item 

5 of the Policy. 

  

 Know Your Employee(KYE) – "Know Your Employee" Rules described in Item 

6 of the Policy. 

  

 Know Your Partner(KYP) – "Meet Your Partner" rules described in item 7 of the 

Policy. 

  

 Know Your Supplier (KYS) - "Know Your Supplier" Rules described in item 8 of 

the Policy. 

  

 Money laundering (LD) – is the process by which the agent transforms illicit 

resources into assets of apparently legal origin. The process involves three steps: (i) 

placement, (ii) concealment, and (iii) integration. In placement, the agent inserts illicit 

resources into the financial market (e.g. current account deposit, purchase of goods). In 

concealment, the agent carries out suspicious transactions to unlink the illegal source of 

the resource (e.g., transfer of resources between accounts, use of an interposed person) 
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and in integration, the agent finalizes the insertion of illicit resources in the economic 

system (e.g., investment in lawful business). Also referred to as Preventing Money 

Laundering (PLD). 

  

 Off-shore – economic, financial and operational activities, whenever the 

products resulting from operations are not disseminated within the country's borders. 

  

 Politically Exposed Persons (PEP) – People who are politically exposed, in 

addition to their representatives, family members, or close collaborators, are considered:  

I - holders of elective mandates of the Executive and Legislative Powers of the Union; 

II - occupants of the position, in the Executive Branch of the Union, of: 

(a) minister of state or equivalent; 

(b) Special nature or equivalent; 

c) president, vice-president and director, or equivalent, of indirect public 

administration entities; And 

d) Senior Management and Advisory Group (DAS), level 6, or equivalent; 

III - members of the National Council of Justice, the Supreme Federal Court, the 

Superior Courts, the Federal Regional Courts, the Regional Labor Courts, the 

Regional Electoral Courts, the Superior Council of Justice and Federal Justice; 

IV - members of the National Council of the Public Prosecutor's Office, the Attorney 

General of the Republic, the Deputy Attorney General of the Republic, the Attorney 

General of Labor, the Attorney General of the Military Justice, the Deputy 

AttorneyGeneral of the Republic and the AttorneyGeneral of Justice of the States 

and the Federal District; 

V - members of the Court of Auditors of the Union, the Attorney General and the Sub-

Attorneys General of the Public Prosecutor's Office before the Court of Auditors of 

the Union; 

VI - national presidents and treasurers, or equivalent, of political parties; 

VII - Governors and Secretaries of State and Federal District, State and District 

Representatives, Presidents, or equivalents, entities of indirect federal public 

administration and districts and Presidents of Courts of Justice, Military Courts, 

Courts of Accounts or equivalents of states and federal district; And 

VIII - Mayors, Aldermen, Municipal Secretaries, Presidents, or equivalents, of 

municipal public administration entities and Presidents of Courts of Accounts or 

equivalents of Municipalities. 

  

People who, abroad, are also considered as: 

I - heads of state or government; 

II - politicians of upper echelons; 

III - occupants of government positions of higher echelons; 

IV - general officers and members of upper echelons of the judiciary; 
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V - executives of higher echelons of public companies; Or 

VI - leaders of political parties. 

  

Politically exposed persons are the leaders of upper echelons of entities under public 

or private international law. 

  

 E-guardian system - Computerized system for the prevention and combat of LD 

and FT, which monitors transactions carried out by clients according to parameters 

previously established and aligned with Circular 3,978/2020 and Circular Letter 

4,001/2020, both from the Central Bank of Brazil. 

   

4. GUIDELINES  

 4.1. GENERAL ASPECTS  

 This Policy is available for consultation in BOC's Internal Disclosure. 

 BOC departments should adopt strict practices to prevent and combat LD and FT 

as well as concealment of assets, rights and values, aimed at the safety of their 

customers. 

 The BOC must comply with the laws, guidelines and regulations in force in local 

and international legislation, as well as the rules arising from regulatory bodies and 

the Head Office. 

 The BOC establishes that all its professionals, at the various hierarchical levels, 

are responsible for maintaining the institution's business in order to prevent its 

products and services from being used for illicit purposes. 

 All BOC employees must report suspicious transactions to the Legal and 

Compliance Department in a timely manner. 

 Any questions and/or matters not covered by this Policy should be directed to the 

Legal and Compliance Department. 

 BOC will not provide any financial service in situations related to money laundering 

and its underlying infractions. 

  

4.2. STRUCTURE  

To manage controls related to Prevention and Money Laundering and Combating 

Terrorist Financing, BOC has: 

 Legal and Compliance Department focused specifically on controls related to 

Prevention and Money Laundering and Combating Terrorist Financing compatible 

with its size, the nature of your business and the complexity of services and 

products offered. 

 E-guardian system, which monitors transactions carried out by clients according to 

parameters previously established and aligned with Circular 3,978/2020 and 

Circular Letter 4,001/2020, both of the Central Bank of Brazil. 
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 PLD/CFT and Compliance Committee,in which members deliberate on clients 

classified as High Risk, suspicious cases that can be reported to the Financial 

Activities Control Board - COAF,new products and services, controls for 

compliance with regulatory rules and also guidance from the Head Office on LD 

and FT and other aspects of Compliance and PLD/CFT. 

  

5. KNOW YOUR CUSTOMER - KYC 

BOC adopts Know your Customer (KYC) procedures, which aim to ensure that the 

Institution has sufficient information to identify the real identity of each of its clients – 

Individuals or Legal Entities, as well as their needs, risk profiles and related businesses. 

These Procedures aim to avoid the materialization of risks, financial losses and use of 

the BOC structure for the practice of Money Laundering and/or Terrorist Financing. 

  

5.1. Politically Exposed Persons - PEP  

BOC adopts specific procedures for identification, monitoring and relationship with 

customers as Politically Exposed Person - PEP, according to head office guidelines 

and regulatory requirements. 

  

5.2. Final Beneficiary  

The BOC adopts specific procedures for the proper identification of the Final 

Beneficiaries of its customers, in accordance with the current regulations and the 

requirements arising from the Head Office – which is more rigid. 

  

5.3. Restrictive - Internal and External Lists:  

BOC and other Head Office-related entities maintain specific procedures for 

identifying and monitoring customers on restrictive lists, whether they come from 

international control bodies or from the Head Office itself. 

  

Furthermore, the Head Office has its own internal restrictions on the provision of 

services to customers on sanctions lists, whether individuals, legal entities or IF. Thus, 

for more information on: (i) the internal restrictions of Head Office; and (ii) which 

countries, regions or sanctions lists are related to Head Office restrictions, employees 

should contact the Legal and Compliance Department. 

  

6. KNOW YOUR EMPLOYEE - KYE  

BOC adopts specific Know your Employee (KYE) procedures in order to monitor their 

professional activities and the risk of misuse of the Institution's processes and resources, 

nodded ly in relation to the practice of Money Laundering and Terrorist Financing. 

  

7. KNOW YOUR PARTNER - KYP  
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BOC adopts Know your Partner (KYP) procedures, which aims to identify their respective 

business partners, whether financial institutions or not, in order to prevent their structure 

from being used for illicit activities, as well as their brand being related to inidineous 

persons. 

  

It also adopts specific controls for classifying the partner's risk, based on the Policies and 

Procedures derived from the Head Office. 

  

8. KNOW YOUR SUPPLIER - KYS 

BOC adopts Know your Supplier (KYS) specific procedures in order to identify its service 

providers and/or products, to prevent its structure from being used for illicit activities, as 

well as its brand being related to inidôneas. 

  

9. TRAINING FOR PREVENTION AND COMBATING LD and FT  

The BOC establishes the obligation to hire a specialized company to conduct the training 

of all employees of the institution, in person and/or at distance (e-learning)and, at least, 

annually. 

  

Training should deepen employees' knowledge, emphasizing the legal and regulatory 

responsibility to identify, prevent, treat and report risk situations or indications of LD or 

FT. 

  

Furthermore, additional in-depth PLD/CFT training should be provided, no more than 

every 2 (two) years, paying special attention to customer relationship management, 

compliance with the sanctions imposed by the competent bodies and internal due 

diligence procedures, in order to ensure that all BOC employees have the necessary 

knowledge and skills to fulfill their responsibilities. 

  

The training should also include sanctions imposed by the United Nations, People's 

Republic of China, the United States of America and the European Union, as well as the 

internal policies of BOC and/or head office on internal restrictions on the provision of 

financial services, the functionalities of information technology systems, the guidelines 

and best practices required by the senior management and board ("tone at the top"), any 

updates to the standards of regulatory bodies, and practical cases. 

  

The training scans should include a attendance list and face-to-faceand/or e-learning 

tests in order to verify the level of knowledge absorption by employees. 

  

Furthermore, BOC makes available all internal policies, especially the Code of Conduct 

and Ethics, which emphasizes the principles and conducts to be observed by employees 

in the conduct of business, as well as this Policy, at the beginning of the work 
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relationship. The new employee or employee must sign a term of commitment, stating 

that he has received a copy of the Code of Conduct and Ethics and the PLD/CFT Policy, 

having read and understood its content, assuming the commitment to comply with it in 

all its activities in BOC ensuring its application. 

  

10. RESPONSIBILITIES  

 10.1. Board of Directors and Board of Directors  

 Review, approve and monitor the application of this Policy, as well as compliance 

with laws and rules. 

 Commitment and science on the subjects of the PLD/CFT Committee. 

 To respond to the Central Bank of Brazil and other supervisory bodies of LD and 

FT. 

 Request the performance and collaboration of BOC employees. 

 Authorize the beginning/maintenance of relationships with customers who have 

Politically Exposed Person (PEP) in their structure. 

  

10.2. Committee to Prevent and Combat Money Laundering, Terrorist Financing 

and Compliance  

 Define general policies and objectives on the subject. 

 Establish the actions of the areas in relation to the prevention and combat of LD 

and FT. 

 Monitor the performance, operation, adoption of measures and the development of 

internal standards necessary for the prevention of LD and FT. 

 Review, prior to publication, the Policies and Procedures, including legal aspects 

in relation to current legislation. 

 Establish and disseminate Procedures for receiving and processing information 

about the suspicion of LD and/or FT, both from people outside the BOC, as well as 

from the employees themselves. 

 Define the communication of LD and FT indications to regulatory bodies. BOC 

communications must be made without the knowledge of those involved or to third 

parties, respecting the confidentiality and confidentiality of the information. 

 Approve the performance of financial operations with clients who were submitted 

for analysis by the PLD/CFT Committee by the Legal and Compliance Department, 

due to indications of LD and FT. 

 Assess the performance of financial transactions with clients with negative media 

exposure involving LD, FT, corruption and/or any other illegal and criminal 

practices. 

 Review every six months, or whenever necessary in case of new negative 

exposures in public media, the decision to conduct financial transactions with 
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clients that indicate evidence of LD, FT, corruption and/or any other illegal and 

criminal practices. 

 Recommend to the Board correction or improvement of Policies, practices and 

Procedures identified within the scope of its duties. 

 Meet monthly and, extraordinarily, whenever necessary. 

  

10.3. Legal and Compliance Department  

 Manage E-guardian system monitoring to identify suspicious transactions. 

 Reception and ascertain suspicions reported by BOC departments. 

 To collect and analyze all registration and operation documentation with evidence 

of laundering and/or terrorist financing and report with the findings to the PLD/CFT 

Committee. 

 Submit via"Compliance Report", the dossier of cases involving exposure in 

negative media, as well as evidence of crime of LD, FT corruption and / or any 

other illegal and criminal practices, to the Commercial Department for analysis and 

decision making. 

 Communicate operations with evidence of laundering and/or terrorist financing to 

regulatory bodies in accordance with local law. 

 Check the quality and effectiveness of due diligence performed by the respective 

responsible areas, in accordance with this Policy. 

 Achieve the objectives set by the PLD/CFT Committee, according to the guidelines 

outlined. 

 Inform about the requirements received from the authorities and the replies 

forwarded. 

 Review this Policy annually or whenever you deem it necessary, so that it is always 

in compliance with current legislation and Head Office guidelines. 

 Disclose any relevant legislative changes regarding the matter to all BOC 

employees. 

 Develop the content of internal PLD-FT training, and provide support to the 

Administrative Department so that it does the best to organize internal and external 

training relevant to the topic. 

  

10.4. Department of Business Development  

 Always look at all KYC rules, especially with regard to customers prohibited from 

operating or those who require special authorization to trade with companies. 

 Timely communicate suspicious operations to the Legal and Compliance 

Department, providingall documentation and clarifications so that the case can be 

analyzed. 

 Collect information from clients who do not act on their own, verifying and verifying 

the identity of representatives, attorneys and authorized. 
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 Responsible for reviewing and updating the customer registration in order to 

comply with the KYC Procedures. 

 Respond to the demands generated through the E-guardian System, contributing 

to the investigation to be conducted by the Legal and Compliance Department. 

 Responsible for the review and updating of the Policies, manuals and Internal 

Procedures of the Commercial Area / Business Development, so that they are in 

accordance with the PLD/CFT Procedures of BOC and the training that was given 

on the subject. 

 Request the Board approval to begin or maintain a relationship with Politically 

Exposed Person (PEP). 

 Request the Board approval to carry out operations in which the Legal and 

Compliance Department did not recommend the continuation. 

  

10.5. Area Managers  

 Know and monitor the problems detected by the E-guardian System. 

 To know and inform employees of your area about this Policy, complying with and 

demanding its compliance. 

 Analyze in detail any operation that demonstrates suspected connection with 

criminal origin and, if so, immediately communicate it to the Legal and Compliance 

Department, as well as any circumstances related to this operation that is produced 

later. 

 Monitor the appearance of external signs of wealth or behavioral changes of 

employees and partners under their responsibility. 

  

10.6. Department of Internal Audit  

 Check the policies, procedures and computerized system adopted in the 

prevention of money laundering and terrorist financing, as well as applicable laws 

and regulations. 

 Issue reports on possible deficiencies and obtain answers to the points of 

recommendations, submitting the final result to the PLD/CFT Committee. 

 Keep the internal audit report on file at the disposal of the supervisory authorities 

of this process, for the period defined in local legislation. 

  

10.7. Human Resources Department  

 Responsible for verifying the suitability of employees, as mentioned in item 6 above 

("KYE"), promoting periodic updating of registration data, monitoring of signs of 

wealth and detection of suspected cases in each department. 

 Ensure, together with the Legal and Compliance Department, that all employees 

participate and obtain approval in the training scans, always making available their 
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supporting documentation for any audits of the competent authorities, internal and 

external auditors. 

 Keep archived all training records performed, including course material, attendance 

list, test results, and any other documents related to PLD/CFT training. 

  

10.8. Treasury and Foreign Exchange Departments  

 Always look at all KYP rules, especially with regard to financial institutions and their 

financial transactions with BOC. 

 Communicate in a timely manner to the Legal and Compliance Department 

suspicious situations, providing all documentation and clarifications so that the 

case can be analyzed. 

 Collect, verify and record all information and the identity of legal representatives, 

prosecutors and/or authorized persons of financial institutions. 

 Responsible for reviewing and updating the register of Financial Institutions in order 

to comply with KYP procedures. 

  

10.9. Other Departments  

 Immediately communicate to the Legal and Compliance Department proposal of 

any operation or situation that configures evidence of ld and/or ft crimes, so that 

appropriate action is taken. 

 Be aware of this Policy, as well as national and international laws that define rules 

to combat money laundering and terrorist financing. 

  

11. PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS  

BOC does not allow acts of retaliation against those who in good faith report or express 

suspicion, doubt or concern about possible violations of the guidelines of this Policy and 

provide information in the investigations regarding possible violations. Failure to comply 

with this forecast may lead to a disciplinary warning until dismissal. 

  

12. PLD AND CFT-RELATED DOCUMENTATION FILE  

All documents that are part of KYC, KYP, KYE, KYS, PLD and CFT training and 

investigation scans must be filed for an indefinite period by the departments responsible. 

  

All records must be filed in a way that allows rebuilding the process to meet the requests 

of competent authorities, regulatory bodies and internal and external audit. 

  

13. VALIDING AND APPROVING AREAS  

 Committee to Prevent Money Laundering and Combat Terrorist Financing; 

 Directors; And 

 Board of Directors. 


