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1. Introdução 

“Lavagem de dinheiro” e financiamento ao terrorismo são constantemente citados 

em um mesmo contexto, no entanto, estes crimes são distintos e a principal diferença 

está diretamente relacionada à origem dos fundos em questão. 

Financiamento ao terrorismo utiliza os fundos para um propósito ilegal, todavia, os 

recursos não são necessariamente ilícitos. Por outro lado, a “lavagem de dinheiro” é o 

processo de transformar recursos provenientes de atividade ilegais em origem 

aparentemente legal.  

Embora pareça lógico que recursos provenientes de fontes legítimas não 

necessitem “ser lavados”, os grupos terroristas precisam disfarçar a ligação entre eles e 

suas fontes de financiamento. Ao fazer isso, usam métodos semelhantes aos de 

organizações criminosas no processo de “lavagem de dinheiro”, tais como: estruturação, 

aquisição de produtos financeiros, transferências bancárias (resgates e depósitos), 

empréstimos, doações, dentre outros.  

O crime da “lavagem de dinheiro” ocorre de forma dinâmica e através, 

basicamente, de 3 (três) fases: 

✓ Colocação - Com os recursos ilícitos em mãos, primeiramente, o criminoso tenta 

afastá-los de sua verdadeira origem.; 

✓ Ocultação - este segundo estágio caracteriza-se pela tentativa do criminoso em 

dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos, ocultando a origem e 

realizando múltiplas transações em diversas instituições tanto no Brasil quanto no 

exterior; 

✓ Integração - o infrator começa a incorporar os ativos ilegais ao sistema 

econômico. Concluída esta fase, os recursos aproximam-se da “legitimidade”. 

 

A FAPES, ciente de suas atribuições e responsabilidades, entende que deve 

cooperar integralmente com todos os organismos governamentais.  

Nossa preocupação quanto à prevenção destas práticas criminosas deve, 

portanto, recair sobre dois pontos cruciais: 
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(i) Evitarmos que os criminosos continuem com a prática de atividades ilegais; e 

(ii) Manutenção da imagem e reputação da FAPES perante os participantes, 

beneficiários, órgãos reguladores e a sociedade em geral. 

 

Esta Política de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e Combate ao Financiamento 

do Terrorismo (a “Política” ou “Política de PLD/CFT”) foi desenvolvida com o intuito de 

conscientizar todos quanto à relevância deste importante tema e estabelecer regras e 

diretrizes visando nortear a condução de nossas atividades. 

Caso você tenha alguma dúvida acerca do tema ou tome conhecimento de fatos 

que levem a uma suposição de que algum participante, beneficiário, outro colaborador ou 

terceiro esteja envolvido em práticas ilícitas, deverá reportar imediatamente para a 

Gerência Executiva de Compliance, Riscos e Controles Internos (“Compliance” ou 

“GECOMP”), que tomará as medidas cabíveis.  

Ainda, cumpre-nos enfatizar que, de acordo com as leis e regulamentos e para os 

efeitos desta Política, será considerada envolvida com estes ilícitos a pessoa que, por 

má-fé, negligência ou mesmo por alegado “desconhecimento” (willful blindness), praticar 

alguma das atividades dispostas abaixo, dentre as quais se destacam: 

✓ Auxiliar ou tentar auxiliar o criminoso a atingir seus objetivos ilícitos; 

✓ Realizar transações que forneçam informações inadequadas, incompletas, 

adulteradas ou enganosas; 

✓ Não reportar imediatamente suas suspeitas ao seu superior e para Compliance; 

✓ Negligenciar regras, diretrizes e procedimentos internos; e 

✓ Revelar ao “suspeito” que ele é objeto de um relatório de análise ou de uma 

investigação criminal. 

 

E lembrem-se que todos nós temos papel fundamental nos esforços de 

prevenção e combate aos crimes de “lavagem de dinheiro” e financiamento ao 

terrorismo.  
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2. Objetivos da Política  

Dentre os objetivos desta Política, destacam-se os abaixo transcritos: 

✓ Conscientizar e auxiliar na disseminação da cultura corporativa de PLD/CFT; 

✓ Esclarecer os principais conceitos acerca do tema; 

✓ Servir como base técnica para consulta e para os treinamentos internos; 

✓ Definir critérios relativos à identificação, registro e comunicação de operações 

atípicas ou suspeitas no que se refere às partes envolvidas, fundamento 

econômico, forma de realização e/ou instrumentos utilizados; e 

✓ Definir limites, regras, procedimentos, funções e responsabilidades, incluindo, 

dentre outros, aqueles relativos a quatro processos essenciais de PLD/CFT, quais 

sejam: KYC (“Conheça seu Cliente”), KYP (“Conheça seu Parceiro”), KYS 

(“Conheça seu Fornecedor”) e KYE (“Conheça seu Empregado”). 

 

Importante ainda salientarmos que diversos controles, processos e medidas 

devem ser observados para evitarmos o envolvimento direto ou indireto nos ilícitos da 

“lavagem de dinheiro” ou financiamento ao terrorismo.  

As ações atuais e futuras deverão ser tomadas sempre com base, no mínimo, nos 

4 (quatro) princípios básicos de atuação da FAPES em PLD/CFT, a saber:    

(i) Cumprir as leis: agir e conduzir nossos negócios e atividades sempre em 

conformidade com elevados padrões éticos, assegurar que as leis e regulamentos sejam 

cumpridos, e não fornecer produtos ou prestar serviços em casos onde existem boas 

razões para supor que as transações estão associadas com atividades de “lavagem de 

dinheiro” ou financiamento ao terrorismo. 

 

(ii) “Conhecer” o Cliente (KYC); o Empregado (KYE); o Parceiro (KYP); o 

Fornecedor (KYS): tomar todos os esforços razoáveis a fim de obter informações que 

permitam traçar perfil, avaliar e detectar situações atípicas ou suspeitas através de 

critérios rígidos de cadastramento, identificação e relacionamento com parceiros, 

fornecedores, empregados e, principalmente, nossos clientes. 
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Para fins da presente Política, consideraremos como 

“clientes”, os colaboradores da FAPES, os participantes dos Planos de Benefícios e os 

Beneficiários e assistidos do PAS. 

(iii) Cooperar com órgãos reguladores e fiscalizadores: cooperar totalmente 

através da adoção de mecanismos de controles adequados e da notificação de 

operações suspeitas ou atípicas; e 

 
(iv) Políticas, processos, controles internos e treinamento: adotar políticas, 

processos e controles coerentes com os princípios estabelecidos nesta Política e 

assegurar que todos estejam devidamente informados e treinados acerca do tema, 

principalmente no tocante à identificação de situações atípicas, conhecimento de clientes, 

guarda de documentos e notificação de transações suspeitas ou ilegais. 

3. Legislação 

A Lei 9.613/98 (alterada, dentre outras, pela Lei 12.683/12) tipifica o crime de 

“lavagem de dinheiro”, e dispõe, principalmente, sobre as medidas preventivas, o sistema 

de comunicação de operações e os mecanismos de cooperação internacional. 

Além das obrigações gerais criadas pela Lei citada acima, devemos observar o 

disposto nos seguintes normativos abaixo, além de posteriores alterações ou novos 

dispositivos legais que venham a ser publicados a respeito do tema: 

✓ Circular BACEN nº 3.978/2020: Dispõe sobre a política, os procedimentos e os 

controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro 

para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, 

de que trata a Lei nº 9.613/1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei 

nº 13.260/2016;  

✓ Carta-Circular BACEN nº 3.430/2009: esclarece aspectos relacionados à 

prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei 

nº 9.613/1998;  

✓ Carta-Circular BACEN nº 3.542/2012: divulga relação de operações e situações 

que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 
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9.613/1998 passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (COAF); 

✓ Instrução CVM 301/1999: dispõe sobre a identificação, o cadastro, o registro, as 

operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa de que 

tratam os arts. 10, 11, 12 e 13 da Lei nº 9.613/ 1998; 

✓ IN RFB nº 1680/2016: Dispõe sobre a identificação das contas financeiras em 

conformidade com o Padrão de Declaração Comum (Common Reporting Standard 

- CRS);  

✓ IN PREVIC nº 34/2020: Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles 

internos a serem adotados pelas entidades fechadas de previdência 

complementar visando à prevenção da utilização do regime para a prática dos 

crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 

9.613/1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260/2016, 

observando também aos dispositivos da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção 

de Dados;  

✓ Resolução COAF nº29/2017: dispõe sobre os procedimentos a serem observados 

pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do § 1° do artigo 14 da Lei n° 

9.613/1998, relativamente a pessoas expostas politicamente (“PEP”); 

✓ Resolução COAF nº 31/2019: Dispõe sobre os procedimentos a serem 

observados pelas pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF; 

✓ Resolução Normativa ANS nº 117/2005 - Dispõe sobre a identificação de 

clientes, manutenção de registros e prevê relação de operações e situações que 

podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 

9.613/1998; e 

✓ Recomendações do GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem 

de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo): padrões internacionais de 

combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

 

O COAF, unidade de inteligência financeira brasileira e órgão integrante do Banco Central 

do Brasil (conforme disposto na Lei 13.974/20), também possui um papel central no 

sistema brasileiro de combate à “lavagem de dinheiro” e ao financiamento do terrorismo, 

tendo a incumbência de coordenar mecanismos de cooperação e de troca de informações 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9613.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9613.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13974.htm
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que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate a estes ilícitos, disciplinar e aplicar 

penas administrativas, bem como receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas.  

4. Os Principais Métodos de Prevenção 

4.1. Conheça seu Cliente (Know Your Customer - KYC) 

O processo de conheça seu cliente (“KYC”) tem como objetivo principal coletar 

informações e montar o “perfil” de nossos clientes, bem como monitorar as operações 

efetuadas por estes, visando identificar e mitigar as situações anormais, atípicas, ou que 

apresentem indícios de relação direta ou indireta com os crimes aqui tratados. 

Conhecer clientes e os beneficiários finais (o termo beneficiário final aqui tratado é a 

pessoa física destinatária do dinheiro ou bem de valor), assim como procuradores e 

representantes legais são exigências dos órgãos reguladores e fiscalizadores nos 

procedimentos de PLD/CFT. Tendo em vista os riscos legais e de imagem relacionados, 

é de fundamental importância que todo o processo de conhecimento do cliente seja 

finalizado antes da realização de qualquer tipo de operação. Independentemente dos 

mecanismos de identificação dos clientes adotados, o processo de conhecimento 

também deve ser mantido durante todo o relacionamento com a FAPES, conforme o 

caso, através de testes, atualizações de informações, visitas, contatos, dentre outros. 

Dentro do processo de KYC, estabelecemos parâmetros mínimos necessários e 

não exaustivos para que possamos realizar a avaliação e a classificação de risco de um 

cliente. A FAPES, em última análise, os classifica em categorias de grau de exposição a 

riscos que estão detalhadas na Política nº 03 - Cadastro e Identificação de Clientes. 

4.2. Conheça seu Empregado (Know Your Employee - KYE) 

O processo de KYE passa, essencialmente, pelo estabelecimento de critérios de 

contratação e monitoramento de comportamento e conduta dos colaboradores. 

Quanto às diversas medidas a serem adotadas, cumpre-nos destacar: 
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✓ Ciência e adesão de todos os colaboradores às regras e diretrizes internas, 

conforme estabelecido por Compliance; 

✓ Implementação de política de RH contendo critérios e procedimentos rigorosos 

para a seleção e avaliação de potenciais colaboradores; 

✓ Acompanhamento e monitoramento de comportamento e conduta; e 

✓ Treinamento e aperfeiçoamento sobre ética e prevenção aos ilícitos de “lavagem 

de dinheiro”, financiamento ao terrorismo, corrupção e fraudes em geral.  

4.3. Conheça Seu Parceiro (Know Your Partner - KYP) 

Estabelecer critérios para a contratação, aceitação ou manutenção de parceiros 

de negócios, de acordo com o perfil e o propósito de relacionamento.  

As principais medidas necessárias para a aplicação do processo de KYP, são: 

✓ Definição de perfil dos parceiros relevantes;  

✓ Monitoramento das contratações, relacionamentos e rescisões contratuais; 

✓ Análise e monitoramento do perfil dos parceiros relevantes; 

✓ Pesquisa sobre o histórico econômico-financeiro e reputacional; 

✓ Atualização do cadastro; e 

✓ Elaboração e manutenção de listas de atenção e impeditivas. 

4.4. Conheça Seu Fornecedor (Know Your Supplier - KYS)  

Estabelece regras, procedimentos e controles para identificação e aceitação de 

fornecedores e prestadores de serviços, prevenindo a contratação de empresas 

inidôneas ou suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas. Alguns exemplos, são:  

✓ Realizar pesquisas e avaliações de fornecedores relevantes previamente à 

contratação;  

✓ Monitoramento das contratações, prestação de serviços, relacionamentos e 

rescisões contratuais com o fornecedor; 

✓ Adoção e monitoramento de alçadas específicas de aprovação; e 

✓ Monitoramento de pagamentos realizados. 
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5. Funções e Responsabilidades  

A estrutura interna de PLD/CFT tem o objetivo de conhecer, prevenir, evitar, 

detectar, analisar e, quando aplicável, comunicar aos órgãos competentes transações e 

pessoas suspeitas. Os procedimentos seguem as determinações legais do Brasil e estão 

alinhados com as melhores práticas de mercado e cada área operacional e organismos 

internos da Fapes tem suas funções e responsabilidades acerca do tema tratados em 

detalhes em documento disponibilizado internamente. 

6. Comunicação de situações atípicas ou suspeitas  

 Ao longo de nossas atividades e relacionamento com nossos clientes, podemos 

nos deparar com transações ou situações suspeitas ou incomuns, todavia, reconhecê-

las, não é tarefa tão simples. Diante disso, todas as áreas são orientadas internamente 

para reportar para Compliance eventuais situações atípicas/suspeitas. 

7. Treinamento 

Serão realizados treinamentos de conscientização, de reciclagem e/ou de 

capacitação referentes aos temas aqui tratados.  

8. Procedimentos Disciplinares e Penalidades 

Diante da eventual ocorrência de desvios ou eventos de não conformidade com as 

diretrizes aqui dispostas, poderão ser impostas algumas penalidades administrativas. 

No âmbito criminal, a legislação considera infração muito grave o envolvimento com 

a “lavagem de dinheiro” e prevê severas sanções e penalidades. Abaixo estão algumas 

exemplificadas: 

a) advertência; 

b) multa pecuniária variável não superior: (i) ao dobro do valor da operação; (ii) ao 

dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da 

operação; ou (iii) ao valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);  

c) inabilitação temporária, pelo prazo de até 10 (dez) anos; 
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d) cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação 

ou funcionamento; e/ou 

e) reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. 

9. Considerações Finais 

A política será revisada por Compliance quando demandado ou, no mínimo, a 

cada 2 (dois) anos. A revisão não necessariamente resultará em uma nova versão do 

documento. 

 O presente documento trata-se de uma versão resumida da Política de “PLD/CFT” 

destinada àqueles que compõem o público externo da FAPES1. A versão integral está 

disponível internamente a todos os colaboradores e partes interessadas.  

 
1 Participantes, assistidos e beneficiários, inclusive dependentes;  Patrocinadores;  Entidades representativas de 
colaboradores, participantes e assistidos;  Sindicatos;  Órgãos do Ministério da Previdência vinculados à estrutura da 
Previdência Complementar Fechada (Previc, CNPC etc.); Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Órgãos 
fiscalizadores em geral; Entidades certificadoras; Autoridades governamentais; Fornecedores ou prestadores de 
serviços; ABRAPP/SINDAPP e seus associados;  UNIDAS e suas associadas; Sociedade em geral;  Imprensa. – 
Classificação conforme Política de Fluxo da Informação e Comunicação Institucional da FAPES 


