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Cadastro e Revisão de Dados e Documentação de 
Clientes 

 
Objetivos 

Este procedimento visa a estabelecer os passos e listagem de conferência de 
documentos e atualizações em cada um dos cadastros de clientes da AR 
BANK. Como dados pessoais tais como endereço, posição patrimonial, entre 
outros, podem sofrer alterações ao longo do tempo, é necessário estabelecer 
uma regra de atualização dos dados dos clientes, bem como estar atento a 
mudanças que impeçam o contato ou verificação de dados fornecidos pelos 
mesmos.   

META = 100% dos cadastros de clientes devem ser revisados pelo menos a 
cada 2 (dois) anos.  

 

Definição 

No momento do cadastro de um novo cliente, além dos procedimentos de 
KYC – Know Your Client (Ver POP nº 4), um passo essencial é garantir que 
toda a documentação entregue à AR BANK seja conferida e confirmada, além 
de devidamente armazenada e atualizada periodicamente. Definimos um 
período de 2 (dois) anos para que seja realizada a atualização de um 
determinado cliente, ou a qualquer momento que percebamos ou formos 
notificados de alteração em seus dados. Para garantir a implementação desta 
meta, uma relação dos clientes e suas respectivas datas de cadastro e última 
atualização de dados estará à disposição do responsável pela área de 
Compliance, para que este possa auditar e alertar o responsável pela área de 
cadastro para buscar as atualizações necessárias. 
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Procedimento 

A listagem de documentos que são necessários para compor a pasta de 
cadastro de um cliente encontra-se abaixo, sendo que os documentos 
marcados com (*) devem ser atualizados em um período não superior a 2 
(dois) anos. Para garantir a autenticidade, os documentos marcados em (A) 
devem possuir cópia autenticada. Ou original (O) assinado 

1- cópia de documento de identificação (A) - RG, carteira de motorista válida 
ou RNE, no caso de estrangeiros 

2- cópia do CPF 

3- cópia de comprovante de residência não anterior a 90 dias da data de 
entrega à AR BANK (A) (*) – contas de concessionárias públicas ou de 
instituições financeiras  

4- certidão de casamento em caso de estado civil casado (atualizar apenas 
em caso de comunicação de alteração no estado civil) 

5- declaração de politicamente ou não politicamente exposto assinada 
(anexo I a este POP abaixo) (O) 

6- consulta a Serasa e Receita Federal do Brasil (consulta pelo CPF na Serasa, 
bem como comprovante de situação do CPF emitido no site da Receita 
Federal do Brasil, no endereço 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp) 

7- cópia simples da última declaração de Imposto de Renda, para 
confrontação do patrimônio declarado versus o volume de recursos do 
cliente presente na AR BANK, com devidas justificativas se houver alguma 
divergência. 

Além disto, no momento do cadastro, o cliente deve fornecer 3 (três) 
referências, uma pessoal, uma profissional e uma bancária – todas as três 
devem ser checadas e, juntamente com a documentação, o resumo das 
conversas deve igualmente ser armazenado na respectiva pasta do cliente (o 
procedimento de KYC define anteriormente que tais documentos devam ser 
encaminhado ao diretor de compliance, que será a pessoa que vai aprovar o 
cliente). 
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Todos estes documentos devem ser armazenados em uma pasta específica 
para cada cliente, e arquivados em ordem alfabética do nome do cliente em 
arquivo específico para finalidade de documentos de cadastro. 

 

Frequência e Controle 

A frequência da checagem da listagem de clientes pelo Diretor de 
Compliance é mensal, que ativará eventual cadastro em atraso, ou a qualquer 
momento que uma correspondência for devolvida por não encontrar o 
cliente-destinatário. O controle é realizado pela planilha de auditoria, que é 
revista na reunião mensal da empresa. 

 

 Nome Assinatura Data 
Elaborado por:   ___/___/___ 
Aprovado por:   ___/___/___ 
Implantado por:   ___/___/___ 
R Revisar em:   ___/___/___ 
R Revisar em:   ___/___/___ 
 

Anexo I – Declaração de Politicamente Exposto 

 

DECLARAÇÃO DE POLITICAMENTE EXPOSTO 

 

Definição de Pessoa Politicamente Exposta, conforme Instrução MPS/SPC 
Nº 26, de 01.09.08 

  

Art. 3º Para efeito do disposto no inciso III do  art. 2º, consideram-se pessoas 
politicamente expostas brasileiras:   

I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo 
da União;   
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II - os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União:   

a) de ministro de Estado ou equiparado;  

b) de natureza especial ou equivalente;  

c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e  

d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e 
equivalentes;   

III - os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal 
Federal e dos Tribunais Superiores;   

IV - os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-
Geral da República, o ViceProcurador-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 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 governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de 
Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa ou da Câmara Distrital, e os 
presidentes de Tribunal ou Conselho de Contas de Estado, de Municípios e 
do Distrito Federal; e    

VII - os prefeitos e os presidentes de Câmara Municipal das capitais de 
Estado.  

 

Conforme definição, assinale abaixo, se nos últimos cinco anos, retroativos 
a 01.09.08 e até esta data, você ou algum de seus familiares na linha direta 
até 1º grau, inclusive seus representantes é ou já foram pessoas politicamente 
expostas no país ou no exterior:  

Sou Pessoa Politicamente Exposta. (   ) Não (   ) Sim.  
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Possuo parentes de primeiro grau, (pais e filhos), cônjuge, companheiro (a), 
enteado (a), inclusive representantes (pessoas que tenham minha 
procuração), Politicamente Expostos. (   ) Não (  ) Sim.  

 

Caso tenha assinalado “sim”, preencha abaixo, os dados da pessoa 
politicamente exposta:  

Nome completo:  
Descrever o parentesco:  
Especificar o cargo/ função:  
Período de exercício ou mandato:  
Identidade:    Órgão emissor:   Data emissão:  
Nascimento:    CPF:  
 

Declaro, para os fins de que trata a Instrução nº 26/2008 da SPC, que as 
informações aqui prestadas são a expressão da verdade, pelas quais me 
responsabilizo quanto à veracidade e exatidão. Declaro, ainda, ter ciência de 
que deverei manter atualizadas as informações ora prestadas.  

 

Local e Data: _________________________, ___ de _____________, de 20___.   

 

____________________________________  

Assinatura   

Nome: 
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