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1. POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO. 
 
1.1. A Área de Compliance da Urca estabelece procedimentos eficazes na identificação da 
verdadeira identidade de todos os clientes, assim como buscar envidar os melhores esforços para 
atestar a origem legal dos recursos que pretendem ser geridos pela Urca. O Diretor de Compliance da 
Urca é a pessoa responsável pela fiel aplicação destas políticas. 
 
1.2. Da mesma forma, é função da Área de Compliance observar e analisar os investimentos 
realizados pelos Fundos, especialmente no que diz respeito à identificação das contrapartes e ao 
controle de preços dos ativos negociados, a fim de flagrar distorções que levantem suspeitas. 

 
1.3. Com relação ao processo de identificação de contrapartes, cabe ressalva apresentada pelo Guia 
de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais 
Brasileiro, que isenta da necessidade diligência adicional com relação ao controle da contraparte os 
seguintes ativos e valores mobiliários: 

 
1.3.1. Ofertas públicas iniciais e secundárias de valores mobiliários, registradas de acordo com as 

normas emitidas pela CVM; 
 

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

 
1.3.3. Ativos e valores mobiliários admitidos à negociação em bolsas de valores, de mercadorias 

e futuros, ou registrados em sistema de registro, custódia ou de liquidação financeira, 
devidamente autorizados em seus países de origem e supervisionados por autoridade local 
reconhecida; 

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

 
1.3.5. Ativos e valores mobiliários de mesma natureza econômica daqueles acima listados, 

quando negociados no exterior, desde que (a) sejam admitidos à negociação em bolsas de 
valores, de mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de registro, custódia ou de 
liquidação financeira, devidamente autorizados em seus países de origem e 
supervisionados por autoridade local reconhecida pela CVM, ou (b) cuja existência tenha 
sido assegurada por terceiros devidamente autorizados para o exercício da atividade de 
custódia em países signatários do Tratado de Assunção ou em outras jurisdições, ou 
supervisionados por autoridade local reconhecida pela CVM. 

 
1.4. Isso posto, deverão ser alvo de investigação pormenorizada por parte da Área de Compliance 
as seguintes situações: 
 

i. operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a 
ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de 
qualquer das partes envolvidas; 

 



	
	

                                                                                           
                                                                        São Paulo                         

Rua Urussuí, 125, 10º andar 
+55 11 3078-0869 

ii. operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas 
partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum 
dos envolvidos; 

 
iii. operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou 

frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas; 
 

iv. operações cujos desdobramentos contemplem características que possam 
constituir artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou 
beneficiários respectivos; 

 
v. operações cujas características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de 

forma contumaz, em nome de terceiros; 
 

vi. operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada 
relativamente às modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo (s) 
envolvido(s). 

 
vii. operações realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho para as quais 

falte, objetivamente, fundamento econômico;  
 

viii. operações com a participação de pessoas naturais residentes ou entidades 
constituídas em países que não aplicam ou aplicam insuficientemente as 
recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e 
o Financiamento do Terrorismo – GAFI; 

 
ix. operações liquidadas em espécie, se e quando permitido; 

 
x. transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores 

mobiliários; 
 

xi. operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis com a 
qualificação técnica do cliente ou de seu representante; 

 
xii. depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a liquidação de 

operações de cliente, ou para prestação de garantia em operações nos 
mercados de liquidação futura; 

 
xiii. pagamentos a terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação de 

operações ou resgates de valores depositados em garantia, registrados em 
nome do cliente; 

 
xiv. situações em que não seja possível manter atualizadas as informações 

cadastrais de seus clientes;  
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xv. situações e operações em que não seja possível identificar o beneficiário final; 
 

xvi. situações em que as diligências previstas no art. 3º-A da Instrução CVM nº 301 
não possam ser concluídas; 

 
xvii. operações em que participem as seguintes categorias de clientes: investidores 

não-residentes, especialmente quando constituídos sob a forma de truste e 
sociedades com títulos ao portador; investidores com grandes fortunas geridas 
por áreas de instituições financeiras voltadas para clientes com este perfil 
(“private banking”); e pessoas politicamente expostas. 

 
1.4.1. As operações descritas devem ser analisadas em conjunto com outras operações conexas 

e que possam fazer parte de um mesmo grupo de operações ou guardar qualquer tipo de 
relação entre si. 

 
1.5. Caberá à Área de Compliance proceder com a minuciosa análise de cada caso reportado e 
definir a comunicação da operação suspeita ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(“COAF”), por meio do “Segmento CVM”. Caso no exercício anterior a Urca não tenha efetuado nenhuma 
comunicação ao COAF, anualmente, no mês de janeiro subsequente, caberá também à Área de 
Compliance enviar a declaração negativa ao COAF. Os modelos de comunicação devem ser buscados 
nos Anexos I e II do OfícioCircular nº 5/2015/SIN/CVM. 

 
1.6. Sem prejuízo das comunicações supra mencionadas, a Urca deverá comunicar a CVM por meio 
do e-mail listas@cvm.gov.br e o COAF por meio do SISCOAF, a existência de bens, valores e direitos 
de posse ou propriedade, bem como de todos os demais direitos, reais ou pessoais, de titularidade, 
direta ou indireta, de investidores ou clientes, eventualmente bloqueados em virtude de ações de 
indisponibilidade de bens, valores e direitos decorrentes da incorporação de resoluções do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (“CSNU”), demandas de cooperação jurídica internacional advindas de 
outras jurisdições, bem como sentenças condenatórias relacionadas à prática de atos terroristas e 
demais previsões legais. 

 
1.7. No caso de bloqueio dos bens, valores e direitos após o recebimento de ordem judicial para 
tanto, a Sociedade deverá ainda comunicar a efetivação do bloqueio: 

 
1.7.1. À CVM por meio eletrônico no endereço: listas@cvm.gov.br; 

 
1.7.2. Ao juiz que determinou a medida; 

 
1.7.3. À Advocacia-Geral da União por meio eletrônico no endereço: internacional@agu.gov.br; e 

 
1.7.4. Ao Ministério da Justiça por meio eletrônico no endereço: drci@mj.gov.br. 

 
1.8. Em complemento às análises executadas com base nos reportes de Colaboradores, caberá à 
Área de Compliance estabelecer mecanismos próprios para fiscalizar movimentações do passivo e dos 
ativos dos fundos, a fim de garantir o sucesso do programa de PLD. A identificação de clientes, 
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identificação de beneficiários finais, quando viável, processo de “Conheça seu Funcionário” (Know Your 
Employee – KYE), “Conheça seu Parceiro” (Know Your Partner – KYP), o monitoramento de transações, 
sempre que possível, configuram alguns dos procedimentos possíveis que devem ser executados pela 
Área de Compliance periodicamente. 
 
1.9. Neste sentido, caberá à Área de Compliance atentar-se, em especial, para as seguintes 
características pessoais dos clientes cujas carteiras estejam sendo administradas pela Urca: 

 
1.9.1. pessoas residentes ou com recursos provenientes de países reconhecidos, por fontes 

seguras, por não possuírem padrões de prevenção e combate à lavagem de dinheiro 
adequada ou por apresentarem altos riscos de crime de corrupção; 

 
1.9.2. pessoas envolvidas com tipos de negócios ou setores conhecidos pela suscetibilidade à 

lavagem de dinheiro, tais como: ONGs, Igrejas de fachada, Bingos, Transações Imobiliárias, 
Acervo Artístico, Criação de Avestruzes, Gado, Loterias, Importação e revenda de produtos 
do Paraguai, Cliente/Grupo sob investigação CPI/MP/Policia/BACEN, Paraíso Fiscal/Centro 
off-shore; 

 
1.9.3. pessoas politicamente expostas, indivíduos que ocupam ou ocuparam posições públicas, 

tais como: funcionários do governo, executivos de empresas governamentais, políticos, 
funcionários de partidos, assim como seus parentes e associados; 

 
1.9.4. assessores comerciais. 

 
1.10. Ademais, deve ser dispensada especial atenção às operações executadas com pessoas 
politicamente expostas oriundas de países com os quais o Brasil possua elevado número de transações 
financeiras e comerciais, fronteiras comuns ou proximidade étnica, linguística ou política. 
 
1.11. Também é função primordial da Área de Compliance estabelecer cronograma específico para a 
realização de treinamentos periódicos a todos os Colaboradores, a fim de abordar o tema da Prevenção 
da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo, garantindo, assim, que todos estejam 
atualizados com relação aos dispositivos da Política. 

 
1.12. Nos termos do disposto no artigo 7º, § 5º, da Instrução CVM nº 301 de 16 de abril de 1999, os 
registros das conclusões das análises acerca de operações ou propostas que fundamentaram a decisão 
de efetuar, ou não, as comunicações de operações suspeitas devem ser mantidas pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, ou por prazo superior por determinação da CVM, em caso de processo administrativo. 


