
 

POLÍTICA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE 
DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 

(PLD-FT) do OABPREV-SC 

 

1. OBJETIVO 
 
A Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo do OABPrev Santa Catarina visa definir as diretrizes, regras e os 
procedimentos que devem ser observados por todos os participantes, 
instituidores, colaboradores, parceiros e prestadores de serviços da Entidade, com 
o objetivo de promover a adequação das atividades operacionais com as 
exigências legais e regulamentares, assim como melhores práticas internacionais 
pertinentes ao crime de Lavagem de Dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores 
e Financiamento do Terrorismo (PCLD-FT). 
 

2. VIGÊNCIA 
 
Esta Política deve ser revisada e aprovada pelo Conselho Deliberativo, 
anualmente, ou no caso de alteração na legislação aplicável ou se houver alguma 
alteração das práticas de negócios do OABPREV-SC que justifiquem, no entender 
da Diretoria, a atualização desta Política. Após aprovada pelo Conselho 
Deliberativo, esta Política será amplamente divulgada internamente e será 
disponibilizada no seu website e área do participante. 
 

3. DEFINIÇÕES 
 
Lavagem de Dinheiro - A expressão “lavagem de dinheiro” consiste na prática 
de atividades criminosas que visam tornar o dinheiro ilícito em lícito, ou seja, é o 
processo pelo qual o criminoso transforma recursos ganhos em atividades ilegais 
em recursos com uma origem aparentemente legal ao ocultar ou dissimular a 
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, 
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 
 
Financiamento ao Terrorismo - Consiste na reunião de fundos e/ou capital para 
a realização de atividades terroristas. Esses fundos podem ser provenientes de 
doações ou ganho de diversas atividades lícitas ou ilícitas tais como tráfico de 
drogas, prostituição, crime organizado, contrabando, extorsões, sequestros, 
fraudes, etc. 
 
Pessoa Politicamente Exposta - Consideram-se pessoas politicamente 
expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado nos 
últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências 
estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus 
representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. 
São considerados familiares os parentes na linha direta, até o primeiro grau, o 
cônjuge, o companheiro, a companheira, o filho, a filha o enteado e a enteada. 
O prazo de cinco anos deve ser contado, retroativamente, a partir da publicação 
da Instrução PREVIC nº 18, de 24/12/2014, para os que já eram participantes do 
OABPREV-SC, ou a partir da data de início da relação jurídica estabelecida com a 
Entidade, para os novos “participantes. 



 

 
Consideram-se pessoas politicamente expostas brasileiras:  
I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da 
União; 
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 ProcuradorGeral da 
República, o Vice-Procurador-Geral da República, o ProcuradorGeral 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 Assembleia 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. 
 

Entidade - OABPREV-SC – Fundo Multipatrocinado da Ordem dos Advogados do 
Brasil Seccional de Santa Catarina. 

4. ETAPAS DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

O processo de Lavagem de Dinheiro envolve três etapas, são elas: colocação, 
ocultação e integração. 

 
A colocação é a etapa em que o criminoso introduz os valores obtidos ilicitamente 
no sistema econômico mediante depósitos, compra de instrumentos negociáveis 
ou compra de bens. Trata da remoção do dinheiro do local que foi ilegalmente 
adquirido e sua inclusão, por exemplo, no mercado financeiro. 

 
A ocultação é o momento em que o agente realiza transações suspeitas e 
caracterizadoras do crime de Lavagem de Dinheiro. Esta fase consiste na 
segregação física entre o agente e o dinheiro ilícito diversas transações complexas 
configuram-se para desassociar a fonte ilegal do dinheiro. 



 

 
Na integração o recurso ilegal integra definitivamente o sistema econômico e 
financeiro. A partir deste momento, o dinheiro recebe aparência lícita. 

5. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
 
Toda a estrutura organizacional do OABPREV-SC tem atribuições específicas no 
combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, conforme 
descrito a seguir: 
 
5.1 – CONSELHO DELIBERATIVO 
 
Cabe ao Conselho Deliberativo: 
i. Revisar e aprovar, anualmente, as disposições, regras, princípios e diretrizes 
aplicáveis às questões de Prevenção e Combate dos Crimes de Lavagem de 
Dinheiro (“PLDFT”) envolvendo o OABPREV-SC, contemplados nesta Política; e 
ii. Supervisionar o cumprimento e aderências das práticas do OABPREV-SC a 
esta Política 
 
5.2 DIRETOR RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E COMBATE DOS CRIMES 
DE LAVAGEM E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 
 
É de responsabilidade do Diretor Responsável pela PLDFT: 
 
i. Implementar e acompanhar o cumprimento desta Política, das demais normas 
e respectivas atualizações; e 
ii. Cumprir as determinações dos órgãos reguladores para atuação na PLDFT. 
iii. Aplicação, atualização e manutenção de políticas e normas pertinentes à 
prevenção e o combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 
Terrorismo; Assegurar a conformidade com a legislação, as normas, os 
regulamentos e as políticas internas que disciplinam a prevenção e combate à 
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo, 
iv. Desenvolver e implementar ferramentas e processos de apoio às estratégias 
ao programa corporativo de prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento 
ao Terrorismo;  
v. Assegurar que a aceitação dos participantes, na ótica de PLD-FT, seja 
realizada mitigando exposições a riscos reputacionais, assegurando a identificação 
de PEPs e participante em situação de "especial atenção"; 
vi. Interagir com órgãos reguladores; 
vii. Viabilizar programas de treinamento periódicos para assegurar que todos os 
colaboradores estejam devidamente orientados e atualizados quanto às suas 
obrigações e responsabilidades de acordo com a regulamentação aplicável. 
 
5.3 SUPERVISÃO E ÁREA FINANCEIRA 
 
i. Monitorar, identificar e registrar operações efetuadas pelos participantes, no 
intuito de minimizar riscos operacionais, legais e de imagem do OABPREV-SC, 
ii. Instituir processos e procedimentos para identificação, monitoramento e 
análise de atividades e/ou operações suspeitas de lavagem de dinheiro e 
financiamento ao terrorismo; 
iii. Implementar procedimentos para identificação, monitoramento e 
comunicação ao COAF das operações de seguro e previdência enquadras nos 
critérios de comunicação estabelecidos nas regulamentações aplicáveis; 
iv. Monitorar periodicamente as notícias divulgadas na mídia relacionadas a 
Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e verificar os impactos na 
lista de participantes ativos; 
v. Analisar previamente os projetos de desenvolvimento de novos produtos e 
serviços, com objetivo de mitigar os riscos de tais produtos envolverem e/ou 



 

serem utilizados para prática de crimes de Lavagem de Dinheiro ou de 
Financiamento ao Terrorismo; 
vi. Analisar previamente novos produtos e serviços, sob a ótica da prevenção à 
Lavagem de Dinheiro; e 
vii. Elaborar e manter à disposição da alta administração, auditorias, relatórios e 
o registro das obrigações regulatórias referentes à PLD/FT, obedecendo o prazo 
regulamentar.  
viii. Identificar, avaliar, monitorar o risco operacional e reportar ao Compliance 
caso seja identificada alguma atipicidade; e 
ix. Implementar controles visando a mitigação do risco de distribuição, liquidação 
e custódia prestados pelas Corretoras a serem utilizados para o Financiamento ao 
Terrorismo ou para a Lavagem de Dinheiro. 
x. Realizar análise reputacional durante a fase de contratação e acompanhar a 
situação econômico-financeira dos colaboradores. 
A implantação e gestão de processos de monitoramento visando à detecção de 
transações suspeitas ou atípicas relacionadas aos processos de liquidação, de 
gerenciamento de posições em aberto e de registro de operações de empréstimo 
de ativos que possam configurar indícios 
de Financiamento ao Terrorismo ou de Lavagem de Dinheiro. 
 
5.4 SEGURIDADE 
 
É de responsabilidade área de seguridade o cumprimento indispensável de todos 
os preceitos contidos na Política e Procedimentos referente ao Cadastro com 
especial atenção para: 
 
i. Adotar as melhores práticas no que tange ao “Conheça seu Participante”, 
especialmente na captação, e intermediação, e ainda comunicar a área financeira 
as atividades suspeitas; 
ii. Correto e tempestivo preenchimento da Proposta de Adesão; 
iii. Identificação e comprovação dos dados do participante e dos representantes 
legais (nome, profissão, documento de identificação, endereço completo, telefone 
e fontes de referência, entre outros); 
iv. Pesquisa sobre as atividades profissionais do participante (no Brasil e no 
Exterior); 
v. Atualização do Cadastro em período não superior ao período exigido pela 
regulamentação; 
vi. Anualmente, a área de cadastro deve realizar teste de validação dos dados 
cadastrais dos participantes ativos. 
 
5.5 COLABORADORES 
 
i. Comunicar a área financeira se algum Conflito de Interesse for identificado, 
com finalidade de assegurar que o operador desempenhe suas funções com  
independência 
ii. Monitorar as operações atípicas; 
iii. Avaliar se as operações estão de acordo com a modalidade operacional e 
qualificação técnica do participante; 
iv. Disseminar a cultura de prevenção a crimes de Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento ao Terrorismo; 
v. Cumprir as determinações da administração para atuação na prevenção da 
Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo; 
vi. Participar de treinamento e seminários de atualização sobre a Prevenção da 
Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo 
vii. Dedicar atenção aos participantes classificados como politicamente expostos 
ou aqueles identificados em listas de sanções, que comporão o grupo “Especial 
Atenção. 
 



 

6. PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE INDÍCIOS DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 
 
6.1 IDENTIFICAÇÃO 
 
Processo de Identificação “Conheça seu Participante” 
Trata-se de um conjunto de ações que estabelecem mecanismos para identificação 
do participante, contemplando a captura, atualização e armazenamento de 
informações cadastrais, incluindo também procedimentos específicos para 
identificação de beneficiários finais e de Pessoas Politicamente Expostas. 
 
O OABPREV-SC adota, como principal meio de cadastro do participante, o 
formulário da proposta de adesão de forma eletrônica, que também consta na área 
restrita ao participante. 
 
Os colaboradores que fazem o Atendimento são responsáveis pela análise, registro 
das informações e documentos de identificação do participante com os quais a 
instituição mantém relacionamento.  
 
A fim de aperfeiçoar o processo de “Conheça seu Participante”, o OABPREV-SC vai 
elaborar pesquisa em listas restritivas que se constitui como um procedimento 
preventivo que procura sinalizar, se o participante figurou em situações de 
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.  
 
Essa rotina tem o propósito de identificar se os participantes são pessoas expostas 
politicamente (PPE), se figuram em alguma lista restritiva externa, exercem 
profissão de risco (lista interna a ser criada), e se residem em cidade de fronteira. 
 
 
Processo “Conheça Seu Funcionário” 
 
Trata-se de um conjunto de regras, procedimentos e controles que devem ser 
adotados para seleção e acompanhamento da situação econômico-financeira e 
idoneidade, visando a evitar vínculo com pessoas envolvidas em atos ilícitos. 
 
Processo “Conheça Seu Fornecedor/Prestador de Serviço” 
 
Trata-se de um conjunto de regras e procedimentos que devem ser adotados para 
identificação e aceitação de fornecedores e prestadores de serviços, prevenindo a 
contratação de empresas inidôneas ou suspeitas de envolvimento em atividades 
ilícitas. Para aqueles que representarem maior risco, devem ser adotados 
procedimentos complementares e diligências aprofundadas de avaliação e alçadas 
específicas de aprovação, de acordo com a criticidade dos apontamentos ou 
exceções. 
 
Processo “Conheça Seu Parceiro” 
 
Trata-se de um conjunto de regras, procedimentos e controles que devem ser 
adotados para identificação e aceitação de parceiros comerciais, visando prevenir 
a realização de negócios com contrapartes inidôneas ou suspeitas de envolvimento 
em atividades ilícitas, bem como assegurar que eles possuam procedimentos 
adequados de PLDFT, quando aplicável. 
O OABPREV-SC não admite o relacionamento com os denominados Bancos de 
Fachada (Shell Banks). 
 
6.2 MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES 
 
A área financeira é a responsável pelas rotinas de monitoramento das operações 



 

para identificação de indícios de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 
Terrorismo. As rotinas visam a identificar, entre outras, operações com 
reincidência de contraparte, transferências injustificadas, operações com 
incompatibilidade patrimonial e sem fundamento econômico. 
 
Além destas ocorrências, as circunstâncias abaixo listadas requerem especial 
atenção: 
1. Trata-se de Pessoa Politicamente Exposta; 
2. Fez mudança atípica de endereço ou titularidade de conta bancária ou 
procurador; 
3. Foi identificado em listas de sanções; 
4. Reside/possui conta/procurador em locais de fronteira; 
5. Operações em que não seja possível identificar o beneficiário final; e/ou 
6. Operações de câmbio em que o país de destino/origem seja paraíso fiscal. 
 
Uma vez gerada a ocorrência, cabe a área financeira analisar o participante e as 
suas operações para confirmar ou não os indícios de Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento ao Terrorismo. Como parte da análise, são realizadas buscas em 
ferramentas que verificam o envolvimento do participante com notícias negativas, 
listas de sanções públicas e informações operacionais do participante em fontes 
públicas e privadas. 
 
Após análise podem ser tomadas as seguintes medidas: (i) a exigência de 
atualização cadastral; (ii) pedido de esclarecimentos ao próprio participante; (iii) 
caso sejam identificados indícios realizamos a comunicação necessária aos órgãos 
competentes. 
 

7. PROCEDIMENTOS 

 
7.1.1. CADASTRO 

 
O OABPREV-SC deverá manter permanentemente atualizadas as 
informações cadastrais de seus participantes. O cadastro deverá conter, no 
mínimo, as seguintes informações: 

I - nome completo, sexo, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, 
estado civil, filiação e nome do cônjuge 

II - seu enquadramento na condição de pessoa politicamente exposta, se for 
o caso; 
 
III - natureza e número do documento de identificação, nome do órgão 
expedidor e data da expedição; 
 
IV - número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 
V - endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da 
federação e código de endereçamento postal - CEP) e número de 
telefone; 
 
VI - ocupação profissional; e 
 
VII - informações acerca dos rendimentos base de contribuição ao plano de 
benefícios, no caso de participantes classificados como participantes de planos 
de benefícios de caráter previdenciário administrados pelo OABPREV-SC (esta 



 

informação é confidencial e não deverá fornecida 
nem disponibilizada). 
 
O cadastramento do participante enquadrado exclusivamente como beneficiário, 
só será obrigatório a partir do momento em que houver, entre ele e o OABPREV-
SC, pagamento ou recebimento de valores, seja a que título for. 
 
O OABPREV-SC deve adotar procedimentos adicionais de 
verificação sempre que houver dúvida quanto à fidedignidade das informações 
constantes do cadastro ou quando houver suspeita da prática dos crimes previstos 
na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998. 
 
O OABPREV-SC não poderá iniciar relação ou realizar transação quando não for 
possível a completa identificação do participante ou da contraparte. 
 
Os dados cadastrais devem obedecer a níveis de detalhamento diferenciados, 
proporcionais às categorias de risco em que se enquadrem o participante, devendo 
ser adotadas diligências adicionais para obtenção e confirmação das informações. 
 
7.1.2. IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS 
 
O OABPREV-SC deve utilizar desenvolver e implementar procedimentos que 
possibilitem: 
I - a identificação, dentre seus participantes, daquelas pessoas consideradas 
politicamente expostas; e 
 
II - a identificação da origem dos recursos das operações com os participantes 
considerados como pessoas politicamente expostas. 
 
O OABPREV-SC deve dedicar especial atenção, reforçada e 
contínua, às relações jurídicas mantidas com pessoa politicamente exposta. 
 
7.2 REGISTRO DE OPERAÇÕES  
 
O OABPREV-SC, para os fins do disposto no art. 10, inciso II, da Lei nº 9.613/981, 
manterá registro que reflita todas as operações ativas e passivas 
que realizar e a identificação de todas as pessoas físicas ou jurídicas com as 
quais estabeleça qualquer tipo de relação jurídica cujo valor seja igual ou 
superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) no mês-calendário, conservando-o 
durante o período mínimo de 5 (cinco) anos, contados retroativamente da 
conclusão da operação ou da extinção da relação jurídica. 
 
O OABPREV-SC, para os fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei nº 9.613/982, 
dispensará especial atenção às seguintes ocorrências, dentro de 
sua esfera de atuação: 
 
I - contribuição ao plano de benefícios, pelo participante cujo valor se afigure 
objetivamente incompatível com a sua ocupação profissional ou com seus 
rendimentos, considerado isoladamente ou em conjunto com o de outras 
contribuições do mesmo participante; 
 
II - aporte ao plano de benefícios efetuado por outra pessoa física que não o 
próprio participante ou por pessoa jurídica que não a patrocinadora, cujo valor, de 
forma isolada ou em conjunto com outros aportes, num mesmo mês calendário, 
seja igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
 
III - aumento substancial no valor mensal de contribuições previdenciárias, 
sem causa aparente; e 



 

 
IV - negociação com pagamento em espécie, a uma mesma pessoa física ou 
jurídica, cujo valor, isoladamente ou em conjunto com outras operações, 
seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em um mesmo mês-calendário; 
 
7.3. COMUNICAÇÃO DAS OPERAÇÕES 
 
O OABPREV-SC, para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei nº 9.613/98, 
deverá comunicar ao COAF – Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da verificação de sua 
ocorrência: 
 
I - todas as operações realizadas com um mesmo participante que, de forma 
isolada ou conjunta, num mesmo mês-calendário, sejam iguais ou superiores a R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), com exceção às operações decorrentes do 
pagamento de benefícios de caráter previdenciário, de empréstimos a 
participantes ou assistidos e de portabilidade. 
 
II - todas as operações, propostas ou realizadas, relacionadas no item 4.3; 
 
III - todas as operações, propostas ou realizadas, cujas características, no que se 
refere às partes envolvidas, valores, formas de realização ou instrumentos 
utilizados, ou que, pela potencial falta de fundamento econômico ou legal, possam 
indicar ou estar relacionadas à prática de crime tipificado na Lei nº 9.613, de 1998; 
ou 
 
IV - todas as operações, propostas ou realizadas, envolvendo as situações 
descritas no art. 1º da Resolução nº 15, de 28 de março de 2007, do 
Conselho de Controle das Atividades Financeiras – COAF (operações ou 
propostas de operações ligadas ao terrorismo ou seu financiamento). 
 
A Diretoria Executiva do OABPREV-SC deverá indicar pessoa 
responsável pela comunicação ao COAF – Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras das operações de que trata esta Política. 
Para os fins do disposto no art. 11, inciso III, da Lei nº 9.613/983, a não 
ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de comunicação 
devem ser informadas pelo OABPREV-SC à PREVIC, mediante 
ofício a ser encaminhado até o dia 15 (quinze) do mês de janeiro subsequente ao 
ano findo. 
 
Para o pleno atendimento à legislação que dispõe sobre a prevenção do crime de 
“lavagem” de dinheiro, o OABPREV-SC manterá as seguintes ferramentas de 
auxílio para identificação, registro e comunicação de ocorrências descritas nesta 
Política: 
 
I - Acompanhamento de contribuições totais (básica + risco + 
Extraordinária) com valores iguais ou superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) para todas as operações realizadas com um mesmo participante. 
 
II - Acompanhamento dos resgates de valor iguais ou superior a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) para todos os Participantes. 
 
III – Proibição de transações em espécie com valores superiores a R$ 1.000,00 
(um mil reais). 
 
IV – Recebimento de depósitos em conta corrente do OABPREV-SC 
apenas através de depósito identificado, transferência bancária 



 

(DOC/TED) ou outras modalidades que permitam a identificação do 
depositante pela Instituição bancária. 
 

8. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E REGISTROS 
 
Os documentos referentes às operações, incluindo gravações e documentos 
cadastrais, devem ser arquivados pelo período mínimo de 5 (cinco) anos a partir 
do encerramento da conta ou da conclusão da última transação realizada pelo 
participante. 
 

9. SIGILO DAS INFORMAÇÕES 
 
Todas as informações relacionadas a dados de indícios / suspeitas de lavagem de 
dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo são de caráter confidencial, 
não devendo, em hipótese alguma, ser disponibilizadas as partes envolvidas. As 
comunicações de casos suspeitos que tratam a Circular BACEN 3.461 do Banco 
Central do Brasil são de uso exclusivo dos Órgãos Reguladores para análise e 
investigação. 
 

10.  EXCEÇÕES E SANÇOES APLICÁVEIS 
 
Para os casos de exceção ao cumprimento das regras previstas nessa Política, o 
solicitante deverá apresentar pedido de exceção à Diretoria com as razões que o 
fundamentam, sendo que a aprovação do pedido deverá ser feita por todos 
diretores da Entidade cuja Política for aplicável.  
 
Sanções Previstas 
 
O descumprimento das disposições legais e regulamentares sujeita os 
colaboradores, diretores, conselheiros e agentes autônomos a sanções que vão 
desde penalidades administrativas até criminais, por Lavagem de Dinheiro, 
Financiamento ao Terrorismo e Fraudes.  
 
A negligência e a falha voluntária são consideradas descumprimento desta Política 
e do Código de Ética e Conduta, sendo passível de aplicação de medidas 
disciplinares previstas em normativos internos das Corretoras 
 
 
 Florianópolis, 25 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
           Jorge David Pacheco                      Márcio Sachet 
Presidente do Conselho Deliberativo          Diretor Presidente 


