
Cartilha 

Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro e 

Financiamento ao 
Terrorismo

O grupo Caixa Seguradora reúne empresas de Seguros, Previdência,

Consórcios, Capitalização e Saúde.
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Introdução

A Caixa Seguradora preza por práticas de negócios honestas e lícitas, assim, ciente de que as operações

de lavagem de dinheiro só se tornam possíveis com o trânsito dos recursos pelos setores regulares da

economia, a Gerência de Controle Interno elaborou a presente cartilha com o objetivo de orientá-los

sobre o que venha a ser lavagem de dinheiro, que operações podem ser caracterizadas como suspeitas

e que procedimentos devem ser adotados quando da identificação de situações desse tipo.

Utilize as orientações descritas neste material como direcionadoras de suas ações, visando prevenir a 

prática de crimes que ameaçam os poderes constituídos, a ordem democrática e os interesses coletivos 

da nossa sociedade.

Contamos com você!
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Lavagem de Dinheiro (LD): O que é?

É o processo pelo qual recursos, valores e bens originados ou ligados a transações ilegais são

transformados em ativos de origem aparentemente legal e incorporados à economia formal.

Conceitualmente, a LD merece séria consideração, pois permite a traficantes, contrabandistas de armas,

terroristas ou funcionários corruptos – entre outros – a continuarem com suas atividades criminosas,

facilitando seu acesso aos lucros ilícitos. Além disso, o crime de LD mancha as instituições financeiras e,

se não controlado, pode minar a confiança pública em sua integridade.

Para disfarçar os lucros ilícitos sem comprometer os envolvidos, a LD realiza-se por meio de um

processo dinâmico que requer:

 primeiro: o distanciamento dos fundos de sua origem, evitando uma associação direta deles com o

crime;

 segundo: o disfarce de suas várias movimentações para dificultar o rastreamento desses recursos; e

 terceiro: a disponibilização do dinheiro novamente para os criminosos depois de ter sido

suficientemente movimentado no ciclo de lavagem, e que pode ser considerado “limpo”.
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Seguimentos mais utilizados para a prática de LD

1. Instituições Financeiras.

2. Bolsas de Valores .

3. Empresas de Investimentos.

4. Agências de Turismos.

5. Empresas de Correios.

6. Revendedores de Veículos.

7. Companhias de Seguros, Capitalização e

Previdência.

8. Operadoras de Câmbio.

9. Empresas de Factoring .

10. Administradoras de Consórcios .

11. Imobiliárias.

12. Joalherias.
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Etapas utilizadas na LD

1. Colocação:
A primeira etapa do processo de lavagem de dinheiro é a colocação do dinheiro no sistema

econômico. O objetivo é ocultar sua origem, o criminoso procura movimentar o dinheiro em

países com regras mais permissivas e naqueles que possuem um sistema financeiro liberal. A

colocação se efetua por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de

bens. Para dificultar a identificação da procedência do dinheiro, os criminosos aplicam técnicas

como o fracionamento dos valores que transitam pelo sistema financeiro e a utilização de

estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro em espécie.

2. Ocultação:
É a segunda etapa do processo e consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos

ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de

investigações sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentá-lo de forma

eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas, preferencialmente em países

amparados por lei de sigilo bancário, ou realizando depósitos em contas “fantasmas”.
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Etapas utilizadas na LD

3. Integração:

É a última etapa, assim os recursos são reintroduzidos no sistema econômico-financeiro,

integrando-se aos demais ativos do sistema, completamente desconectados da sua origem

criminosa. As organizações criminosas investem em empreendimentos que facilitem suas

atividades, podendo tais sociedades prestarem serviços entre si. Uma vez formada a cadeia,

torna-se cada dia mais fácil legitimar o dinheiro ilegal.

Assim funciona o sistema...

1. Aquisição de  serviço e/ou aquisição de bem com recursos Ilícitos.

2. Efetua o pagamento em espécie.

3. Apesar do aparente “prejuízo”, a transação é vantajosa  para o criminoso, pois  o dinheiro passa  a 
ter origem lícita e justificada.

4. Recebe recursos lícitos.

5. Solicita o cancelamento, resgate ou devolução.
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Regulamentação Básica 
Normas Legais:

 Lei 9.613/98, alterada pela Lei 12.683, de 09/07/2012: Dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e

outras providências.

 Circular SUSEP 445/2012: Dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e combate dos

crimes de lavagem de Dinheiro e Terrorismo.

 Circular BACEN 3.461/2009, alterada pela Circular 3.654/2013: Dispõe sobre os procedimentos a serem

adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613.

 Circular BACEN 3.542/2012: Divulga relação de operações que podem configurar indícios de crimes

previstos na Lei 9.613/98.

 Resolução Normativa ANS 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.

Normas de Governança:

 Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo - PO 006.

 Manuais de Gerenciamento do Risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo

(MN AES 002 e PROC AES 002).
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Responsabilidades Administrativas

Em caso do descumprimento das exigências legais:

2. Multas Pecuniárias

 Deixar de sanar as irregularidades

objeto de advertência, no prazo

assinalado pela autoridade

competente.

 Deixar de realizar a identificação de

Clientes e não manter cadastro

atualizado.

 Deixar de manter o registro de toda

transação na forma descrita no item

“Advertência”.

 Deixar de atender, no prazo, às

requisições formuladas pelo COAF.

 Deixar de fazer a comunicação das

transações suspeitas com indícios dos

crimes previstos em lei.

1. Advertência

 Por não identificar os Clientes e não

manter cadastro atualizado.

 Por não manter o registro de toda

transação em moeda nacional ou

estrangeira, títulos e valores

mobiliários, títulos de crédito, metais

ou outro ativo passível de ser

convertido em espécie.
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Responsabilidades Administrativas

4. Cassação da Autorização de
Funcionamento

 Será aplicada quando verificada a

reincidência específica de infrações

anteriormente punidas com a

inabilitação temporária para o

exercício do cargo de administrador.

3. Inabilitação Temporária

 Pelo prazo de até 10 anos quando

forem verificadas infrações graves

quanto ao cumprimento das obrigações

constantes na Lei nº 9.613/98 ou

quando ocorrer reincidência específica,

devidamente caracterizada em

transgressões anteriormente punidas

com multa.

Em caso do descumprimento das exigências legais:
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Obrigações da Caixa Seguradora

 Realizar a correta identificação e manutenção de cadastro de Clientes, Beneficiários, Terceiros e
Outras Partes Relacionadas.

 Manter registros e cópias de documentos que comprovem operações e transações, pelo período
estipulado em legislação.

 Informar aos órgãos de controle e fiscalização operações ou transações que possam configurar
indícios da prática de lavagem de dinheiro; inclusive aquelas realizadas por terroristas e/ou
pessoas ligadas ao terrrorismo e a seu financiamento.

 Identificar Clientes na condição de pessoa exposta politicamente – PEP.

 Indicar um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações decorrentes da legislação
inerente à prevenção à lavagem de dinheiro.

 Realizar treinamento contínuo dos colaboradores.

 Desenvolver estudos para identificar os riscos de lavagem de dinheiro e implementar controles
para tratamento dos riscos identificados.

 Submeter anualmente à validação da Auditoria Interna o estudo para identificação dos riscos e
dos controles implementados.
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Conheça seu Cliente

Dentre as práticas adotadas pela Caixa Seguradora, estão os princípios:  

Conheça seu Cliente , Conheça seu Funcionário e Conheça seu Fornecedor.

1. Clientes

 Segurados

 Tomadores

 Participantes

 Titulares

 Subscritores

 Cotistas

2. Beneficiários

3. Terceiros

4. Outras Partes Relacionadas
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Conheça seu Cliente: Dados Cadastrais

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

SEGURO / CAPITALIZAÇÃO / PREVIDÊNCIA

Informações Cadastrais Parcial Integral Parcial Integral

Nome Completo / Denominação ou razão social. x x x x

Identificação (CPF ou Identidade), contendo natureza documento, órgão expedidor e data de 

expedição, ou número do passaporte com identificação do País de expedição.
x x

Identificação do CNPJ ou CADEMP (Cadastro de Empresa Estrangeira). x x

Endereço completo (logradouro, bairro, CEP, cidade e UF). x x x x

Nº do telefone e DDD. 
x

(se houver)

x

(se houver)
x x

Profissão. x

Patrimônio estimado ou faixa de renda mensal. x

Atividade principal desenvolvida. x x

Situação patrimonial e financeira. x

Enquadramento, se pertinente, na condição de PEP. x x

Nome dos controladores até o nível de pessoas físicas, principais administradores e 

procuradores, bem como menção a seu enquadramento, se for o caso, na condição de PEP.
x

Pessoa Física Pessoa Jurídica
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Conheça seu Cliente: Dados Cadastrais
Banco Central do Brasil (BACEN)

Informações Cadastrais PF PJ

Nome Completo /Firma ou razão social. x x

Identificação (identidade, CTPS, etc), contendo tipo, número, data de emissão e órgão expedidor. x

Número do CPF/ Número do CNPJ e atos constitutivos da empresa. x x

Patrimônio estimado e faixa de renda mensal. x

Atividade Principal. x

Declaração firmada sobre os propósitos e a natureza da relação de negócio com a instituição. x x

Endereço completo (logradouro, bairro, CEP e UF). x x

Nº do telefone e DDD. x x

Filiação, nacionalidade, data e local do nascimento. x

Forma e data de constituição da empresa e faturamento médio mensal (dos 12 meses anteriores). x

Nome completo, filiação, nacionalidade, data e local do nascimento,  documento de identificação 

(tipo, número, data de emissão e órgão expedidor) e número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF dos administradores, mandatários ou prepostos.

x

CONSÓRCIOS 

Agência Nacional de Saúde (ANS)

Informações Cadastrais PF PJ

Nome Completo / denominação ou razação social. x x

Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF). x

Natureza e número do documento de identificação, nome do órgão expedidor e 

data de expedição ou dados do passaport ou carteira civil, se estrangeiro.
x

Endereço completo (lougradouro, complemento, bairro, código de endereçamento 

postal - CEP, cidade, unidade da federação), número de telefone e código DDD.
x x

Atividade Principal. x x

Número de identificação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). x

Nome e qualificação dos representantes legais. x

Nome da(s) controladora(s), controlada(s) e coligada(s). x

 SAÚDE
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Quando solicitar a documentação comprobatória?

Cliente PEP (Pessoa Exposta Politicamente):  Inclui a obrigatoriedade de coleta e armazenamento da 
documentação comprobatória, bem como a declaração de origem de recursos de operações com valores 
iguais ou superiores a R$ 10 mil. 

·      Bilhete .

·      Seguro DPVAT.

·      Seguros coletivos de apólice fechada.

·      Seguros coletivos de apólice aberta pagas por meio de cartão de crédito.

·      Seguros coletivos de garantia estendida.

·      Seguros coletivos de apólice aberta com prêmio mensal inferior a R$ 50,00.

·       Demais seguros não citados acima.

1. Na devolução de prêmio, por cancelamento de valor igual ou 

superior a R$ 10 Mil.

2. No pagamento de indenização ou resgate.

P
R

E
V

ID
Ê

N
C

IA

·       Planos de Previdência Complementar e vida resgatável.

1. No pagamento de resgate (participante) de valor superior a R$ 

10 Mil.

2. No pagamento de benefício.

·       Títulos de capitalização da modalidade popular.

1. No pagamento de sorteio qualquer valor.

2. No ato do resgate, envolvendo um ou mais títulos, de valor igual 

ou superior a R$ 10 mil.

·       Produtos de Capitalização (não abrangidos na modalidade popular).
1. No pagamento de resgate de valor igual ou superior a R$ 10 Mil.

2.  Nos pagamentos de sorteios. 

Operações realizadas com pagamento de prêmio, contribuições e/ou aporte em espécie fora da rede bancária, independente do produto.

OPERAÇÕES (SEGUROS / PREVIDÊNCIA / CAPITALIZAÇÃO)

S
E

G
U

R
O

S
C

A
P

IT
A

LI
Z

A
Ç

Ã
O

·      Seguros dos ramos 0775 (Garantia Segurado - Setor Público) e 0776 (Garantia 

Segurado - Setor Privado), bem como aqueles da codificação anterior:  Ramos 

Garantia Financeira (39), Obrigações Privadas (40), Obras Públicas (45), 

Concorrências públicas (47) ou judiciais (50).

1. No ato da contratação, relativa as informações cadastrais do 

tomador ou garantido; e

2. No pagamento da indenização, relativo as informações cadastais 

do segurado.

1. Na devolução de prêmio por cancelamento de valor igual ou 

superior a R$ 10 Mil.

2 No pagamento da indenização.



16Classe: Pública – Classificado por: GERCON – Data 10/10/2017

Quando solicitar documentação comprobatória?

Arquivo

A documentação suporte deve ficar à disposição dos órgãos de controle e fiscalização, no mínimo por 5

anos, contados a partir do término de vigência da operação e/ou encerramento da transação. No caso da

ANS a partir da emissão dos documentos.

CONSÓRCIOS

Operações realizadas ou serviços prestados, cujo valor seja igual ou superior a R$ 10.000, e que considerando as partes 

envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados, ou a falta de fundamento econômico ou legal, 

possam configurar a existência de indícios previstos na Lei 9.613/98.

Cadastro

1. No ato da contratação,

2. No ato do pagamento do sinistro ou evento ou da devolução de prémio ou contrapestação 

pecuniária por cancelamento quando em valor até R$ 10 mil reais.

Cadastro + Cópias dos documentos

1. No ato do pagamento do sinistro ou envento quando em valor superior a R$ 10 mil reais e 

acima de 20% dos valores estabelecidos na Tabela de Única Nacional de Equivalência de 

Procedimentos (TUNEP).

2. No ato da devolução de prêmio ou contrapestação pecuniária por cancelamento, quando 

em valor superior a R$ 10 mil reais.

EXIGÊNCIA  (SEGURO SAÚDE E ODONTOLÓGICO)
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Operações com indício de LD (grupo I)

 Compra de apólice, por pessoa física, com prêmio de valor igual ou superior a R$ 100 Mil, no
período de um mês.

 Pagamento ou proposta de pagamento de prêmio, fora da rede bancária, de valor igual ou
superior a R$ 50 Mil, no período de um mês.

 Resgate (Vida Individual), cujo valor seja igual ou superior a R$ 50 Mil.

 Devolução de prêmio, com cancelamento ou não de apólice, cujo valor seja igual ou superior a
R$ 50 Mil.

 Recebimento de indenizações do seguro DPVAT que concluam em um mês valor igual ou
superior a R$ 100 Mil.

Seguros
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Operações com indício de LD (grupo I)

 Compra de títulos de Capitalização em valor igual ou superior a R$ 1 milhão no mês.

 Resgate de valor igual ou superior a R$ 1 milhão, no período de um mês.

 Resgate da modalidade popular, cujo somatório seja igual ou superior a R$ 10 mil.

 Compra de títulos de Capitalização, fora da rede bancária, em valor igual ou superior a R$
50 mil, no período de um mês.

 Sorteio realizado de valor igual ou superior a R$ 100 mil.

Capitalização

Previdência
 Aporte no mês ou pagamento único de PGBL e VGBL em valor igual ou superior a R$ 1 milhão.

 Resgate de valor igual ou superior a R$ 1 milhão no período de um mês.

 Contribuição, fora da rede bancária, de valor igual ou superior a R$ 50 mil, no período de um

mês.
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Operações com indício de LD (grupo II)

 Transações cujas características peculiares, no que se referem às partes envolvidas, valores,

forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal,

possam caracterizar indício dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98.

 Utilização desnecessária, pelo ressegurador, de uma rede complexa de corretores para colocação

de risco.

 Utilização desnecessária, pelo ressegurador, de corretor de transação.

 Avisos de sinistros aparentemente legítimos, mas com frequência anormal.

 Variações patrimoniais relevantes de clientes, beneficiários, terceiros ou outras partes

relacionadas, sem causa aparente.

 Operações realizadas ou serviços prestados, ou as propostas para sua realização ou prestação,

qualquer que seja o valor, envolvendo pessoas ligadas ao terrorismo e ao seu financiamento.

 Resistência em fornecer informações na identificação;

Seguros, Capitalização e Previdência
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Operações com indício de LD (grupo II)

Seguros, Capitalização e Previdência

 Contratação por estrangeiro não residente de serviços prestados pelas sociedades, sem razão

justificável.

 Propostas para contratação de seguros sabidamente relacionadas, direta ou indiretamente à

lavagem de dinheiro, ao financiamento ao terrorismo ou a qualquer outro ilícito.

 Propostas ou operações incompatíveis com o perfil socioeconômico, capacidade financeira

ou ocupação profissional do cliente, beneficiário, terceiros e outras partes relacionadas.

 Propostas ou operações discrepantes das condições normais de mercado.

 Pagamento de beneficiário, sem aparente relação com o segurado, sem razão justificável.

 Mudança de titular do negócio ou bem imediatamente anterior ao sinistro, sem razão

justificável.

 Pagamento de prêmio, fora da rede bancária, por meio de cheque ou outro instrumento, por

pessoa física ou jurídica, sem razão justificável.
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Operações com indício de LD

 Operações realizadas ou serviços prestados, cujo valor seja igual ou superior a R$ 10.000, e que

considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos

utilizados, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a existência de

indícios previstos na Lei 9.613/98.

 Operações que por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive burlar

os mecanismos de identificação, controle e registro.

 Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a

ocupação profissional e a capacidade financeira presumida do Cliente.

 Operações no que se referem às partes envolvidas, valores, formas de realização e instrumentos

utilizados, ou que, pela falta de fundamento econômico ou legal, possam indicar a existência de

crime ou com ele relacionar-se.

 Aumento expressivo do número de cotas pertencentes a um mesmo consorciado.

Consórcios
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Operações com indício de LD

 Liquidação antecipada, com quitação total do saldo devedor para consorciado não

contemplado.

 Pagamento antecipado de quantidade expressiva de prestações vincendas, não condizentes com

a capacidade econômico-financeira do consorciado.

 Oferecimento de lances muito próximos ao valor do bem.

 Aquisição de cotas previamente contempladas, seguida de quitação das prestações vincendas.

 Situações em que o consorciado apresente renda e patrimônio incompatíveis com os lances

ofertados.

 Situação de exclusão e cancelamento com valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00, sendo

que a comunicação deve ser realizada apenas na data do “resgate/recebimento” dos valores

pelo cliente.

Consórcios
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Operações com indício de LD

 Existência de consorciados detentores de elevado número de cotas, incompatíveis com sua

capacidade econômico-financeira ou com o objeto da pessoa jurídica.

 Utilização de documentos falsificados na adesão ou tentativa de adesão a grupo de consórcio.

 Movimentações com indícios de financiamento ao terrorismo.

 Movimentações financeiras envolvendo pessoas relacionadas a atividades terroristas listadas

pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (relação disponibilizada na intranet da Caixa

Seguradora).

 Realização de operações qualquer se seja o valor, a pessoas que reconhecidamente tenham

cometido ou intentado cometer atos terroristas, ou deles participado ou facilitado o seu

cometimento, bem como a existência de recursos pertencentes ou controlados, direta ou

indiretamente por essas pessoas.

Consórcios
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Operações com indício de LD

 Aumentos substanciais no volume dos prêmios ou contraprestação pecuniária sem causa

aparente.

 Não manter registro sobre operações realizadas.

 Compra ou venda de ativos por preço significativamente superior ou inferior aos de mercado.

 Mudança repentina e aparentemente injustificada na forma de movimentação de recursos e ou

nos tipos de transação utilizados.

 Proposta ou realização de operação financeira ou comercial com pessoa física ou jurídica

residente, domiciliada ou sediada em "Países não Cooperantes" ou em locais onde é observada

a prática contumaz dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998.

 Pagamento de comissão de corretagem à pessoa física ou jurídica baseado em contrato cujo

fato gerador esteja desvinculado da intermediação da cobertura de apólice do seguro de saúde

ou de contrato de assistência à saúde.

Saúde: situações relacionadas às atividades  da Seguradora 
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Operações com indício de LD

 Reavaliação de imóveis por valores superiores ou inferiores aos de mercado, com sua

subsequente realização pelo valor reavaliado.

 Renovações de contratos ou apólices sem o conhecimento ou consentimento do beneficiário

 Aumento de sinistro ou evento devido a superavaliação dos mesmos ou falta de documentação

comprobatória de sua efetiva ocorrência.

 Emissão de apólice ou contrato de pessoas inexistentes.

 Emissão de apólice ou contrato a pessoa falecida.

 Lançamento de avisos de sinistros ou eventos anteriormente a sua ocorrência.

 Pagamento de sinistro ou evento sem documentação comprobatória da ocorrência do mesmo

que lhe deu causa.

Saúde: situações relacionadas às atividades  da Seguradora 
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Operações com indício de LD

 Avaliação ou pagamento de indenização ou reembolso em valor superior ao valor declarado na

apólice ou contrato e vigente à época de ocorrência do sinistro ou evento.

 Pagamento de indenização ou reembolso cujo fato gerador esteja desvinculado da cobertura do

seguro ou contrato.

 Emissão de apólice ou contrato cujo risco já tenha ocorrido.

 Sinistralidade incompatível com o perfil da carteira.

 Preços de procedimentos diferindo em mais de 50% a maior ou a menor da média dos últimos

12 meses referentes ao preço dos mesmos procedimentos pago pela operadora de plano de

assistência à saúde, sem que este aumento ou redução tenha ocorrido em função da

atualização monetária ou aumento de custo.

Saúde: situações relacionadas às atividades  da Seguradora 
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Operações com indício de LD

 Solicitação de cancelamento prematuro de apólice ou contrato, com devolução do prêmio ou

contraprestação pecuniária ao beneficiário sem um propósito claro ou em circunstâncias

aparentemente não usuais, especialmente quando o pagamento é feito em dinheiro ou a

devolução seja à ordem de terceiro.

 Dificultar sua identificação.

 Contratação, por clientes estrangeiros, de serviços prestados, sem razão justificável, quando for

possível contratá-los em seus países de origem.

 Propostas incompatíveis com o seu perfil.

 Propostas discrepantes das condições normais de mercado em função do seu perfil.

 Contratação, por um mesmo beneficiário, de várias apólices, de pequeno valor seguidas de

cancelamento com a devolução dos respectivos prêmios.

 Pagamento de prêmios elevados em dinheiro.

 Pagamento de prêmios ou contraprestação pecuniária a maior com posterior devolução da

diferença.

Saúde: situações relacionadas aos atos dos beneficiários
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Operações com indício de LD

 Aquisição de ações ou aumento de capital por pessoa física ou jurídica sem patrimônio

compatível.

 Operações financeiras ou comerciais realizadas em "Países não Cooperantes", ou em locais

onde seja observada a prática contumaz dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 9.613, de

1998.

 Designação de administradores residentes em "Países não Cooperantes", ou em locais onde seja

observada a prática contumaz dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998.

Saúde: situações relacionadas aos atos dos sócios, acionistas ou administradores



29Classe: Pública – Classificado por: GERCON – Data 10/10/2017

Outras formas de atuação

Caso identifique alguma operação e/ou transação com indícios de lavagem de dinheiro você deve

comunicar o fato à GERCON no endereço (gepre_pcld@caixaseguradora.com.br), por

intermédio de formulário específico para esse fim (FOP 003 – Comunicação de Operações

Suspeitas ou Atípicas).

As situações que descrevemos ao longo desta cartilha, não esgotam as formas de ação para

concretização dos crimes de lavagem de dinheiro, pois a cada dia surgem novas modalidades e

“manobras criminosas”.

Vale ressaltar a importância da comunicação aos órgãos competentes sobre as operações

suspeitas, pois somente assim será possível a correta investigação e uma futura punição aos

criminosos.

Identificou algum indício de LD?

mailto:gepre_pcld@caixaseguros.com.br



