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Título 1 – Apresentação  

1. O Manual de Instruções Gerais (MIG) – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo tem por finalidade estabelecer padrões, rotinas de 
prevenção e meios de identificar as operações ou transações que apresentem 
características atípicas, visando complementar a Política Institucional de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. 

2. Este manual é elaborado e atualizado por proposta da Unidade de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro do Sicoob Confederação e por demandas do Bancoob e 
das cooperativas centrais e singulares do Sicoob. 

3. As instruções contidas neste manual baseiam-se na regulamentação aplicável e 
nas melhores práticas de prevenção à lavagem de dinheiro  e ao financiamento 
do terrorismo, principalmente no 7º princípio do cooperativismo - interesse pela 
comunidade, por meio do qual as cooperativas têm a obrigação de desenvolver 
políticas que garantam processos socialmente sustentáveis. 

4. A adesão a este manual operacional sistêmico pelo Bancoob e respectivas 
controladas e coligadas, e pelas cooperativas centrais e singulares do Sicoob dar-
se-á por meio da aprovação pelas respectivas Diretorias Executivas.  

5. As instituições financeiras que têm atividades de captação, intermediação e 
aplicação de recursos próprios ou de terceiros, pelas suas inerentes 
características que possibilitam a integração de recursos aos meios oficiais de 
circulação, podem ser utilizadas na prática de transações financeiras de lavagem 
de dinheiro. 

6. A postura organizacional é fundamental e a maior motivadora para a existência 
deste manual, que está alinhado e em conformidade com os dispositivos legais, 
normativos e de saudáveis práticas. 

7. Os princípios que sintetizam os compromissos descritos neste manual são: 

a) ética e legalidade: o Sicoob deverá atuar em conformidade com a legislação 
e regulamentação vigentes, dentro dos mais altos padrões éticos e de 
conduta; 

b) colaboração com as autoridades públicas: o Sicoob, na posição de uma das 
instituições responsáveis pela regularidade do sistema financeiro, deverá 
adotar políticas rígidas de governança e cumprimento de normas, voltadas à 
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;  

c) melhoria contínua: aperfeiçoar padrões de conduta, elevar a qualidade dos 
produtos, dos níveis de segurança e a eficiência dos serviços. 

8. No corpo deste manual apresentamos como órgãos de administração o Conselho 
de Administração e a Diretoria Executiva. Caso a cooperativa não disponha dessa 
estrutura, as funções do Conselho de Administração corresponderão, conforme o 
caso, à Diretoria, e da Diretoria Executiva a outro órgão executivo eventualmente 
existente.   
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Título  1 – Apresentação  

9. Em caso de conflito entre os procedimentos internos das entidades do Sicoob e a 
legislação e normas expedidas pelos organismos que regulam o Sistema 
Financeiro Nacional (SFN), prevalecem as segundas. 

10. A reprodução parcial ou total desta obra somente será permitida às entidades do 
Sicoob. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  1 – Estrutura centralizada de monitoramento do Sicoob 
Seção  1 – Responsabilidades 

1. Sicoob Confederação: 

a) Conselho de Administração:  

a.1) aprovar a Política institucional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo e suas alterações; 

a.2) aprovar e as alterações subsequentes. 

b) Diretoria Executiva: 

b.1) dar suporte ao processo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo, contribuindo para que sejam efetivamente 
implementados os procedimentos regulamentados. 

c) Área de Recursos Humanos: 

c.1) implementar e manter, nas contratações, procedimentos para verificar se o 
candidato já esteve envolvido com processo de lavagem de dinheiro ou 
financiamento ao terrorismo; 

c.2) garantir que os empregados do Sicoob Confederação conheçam a Cartilha 
de PLD/FT, disponível na intranet do Sicoob, e manter arquivado na pasta 
funcional o termo de ciência assinado pelo empregado. 

d) Área Jurídica: dar suporte jurídico ao processo de prevenção à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento ao terrorismo; 

e) área envolvida na comercialização, estruturação ou processamento de 
produto e serviço: providenciar a implementação adequada e tempestiva de 
procedimentos que deem suporte ao cumprimento dos instrumentos de 
regulação aplicáveis; 

f) Unidade de Prevenção à Lavagem de Dinheiro: 

f.1) coordenar a discussão e propor, com fundamento na legislação e nas 
normas aplicáveis, a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo e o manual operacional derivado daquela 
política, bem como as revisões subsequentes; 

f.2) coordenar e orientar a implementação do processo de prevenção à lavagem 
de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Sicoob; 

f.3) manter sistema informatizado que permita o adequado monitoramento e 
registro de todas as operações das cooperativas do Sicoob e do Bancoob; 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  1 – Estrutura centralizada de monitoramento do Sicoob 
Seção  1 – Responsabilidades 

f.4) monitorar, registrar e identificar, segundo parâmetros específicos, as 
operações consideradas atípicas realizadas pelas cooperativas centrais e 
singulares do Sicoob; 

f.5) diagnosticar as necessidades de aprimoramento no processo de prevenção 
à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; 

f.6) participar do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo (Copre) do Bancoob, no processo decisório de 
comunicação ao Coaf; 

f.7) participar do desenvolvimento de novo produto com o objetivo de identificar 
potenciais riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e 
implementar os procedimentos de controle adequados; 

f.8) centralizar o tratamento e a comunicação das ocorrências para as 
cooperativas aderentes ao processo de centralização; 

f.9) monitorar, registrar e identificar, segundo parâmetros específicos, as 
operações consideradas atípicas realizadas para os produtos do Bancoob; 

f.10) realizar o tratamento e a comunicação das operações (compulsórias e 
atípicas) com suspeita de lavagem de dinheiro do produto poupança ao 
Coaf; 

g) Área de Comunicação e Marketing: coordenar as campanhas de 
comunicação relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo; 

h) Unidade de Controles Internos: 

h.1) supervisionar o cumprimento da política e da metodologia de prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo pelas cooperativas 
centrais e singulares do Sicoob; 

h.2) verificar, pelo menos anualmente, a conformidade dos processos das 
cooperativas centrais e singulares a este manual, realizando testes de 
verificação da adequação dos dados cadastrais dos clientes. 

i) Universidade Corporativa do Sicoob (Sicoob Universidade): 

i.1) coordenar, mediante orientação da Área de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro, o programa de capacitação dos profissionais envolvidos na 
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; 

i.2) providenciar treinamento aos empregados do Sicoob Confederação, do 
Bancoob e das respectivas controladas e coligadas para prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  1 – Estrutura centralizada de monitoramento do Sicoob 
Seção  1 – Responsabilidades 

i.3) realizar controle da participação dos empregados da Confederação, das 
cooperativas centrais e singulares em cursos de capacitação e reciclagem 
de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.  

2. Cooperativas centrais: 

a) diretoria: aderir e cumprir as diretrizes contidas na política e nos 
procedimentos de prevenção e de combate à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo regulamentados neste manual; 

b) área responsável pela PLD:  

b.1) participar da discussão e da revisão da política e do manual derivado da 
política, apresentando ao Sicoob Confederação, quando julgado oportuno, 
proposições de aprimoramento; 

b.2) acompanhar as cooperativas singulares que fazem parte do processo de 
análise e diligenciamento centralizado, auxiliando e intervindo no processo 
quando necessário ou acionado pela Singular ou Unidade de PLD/FT do 
Sicoob Confederação. 

c) área responsável pelos recursos humanos: participar de treinamentos 
organizados pelo Sicoob Confederação e se responsabilizar pelo 
treinamento do quadro próprio e das cooperativas singulares associadas;  

c.1) adotar critérios para contratação e orientação da conduta de empregados, 
com foco na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo;  

c.2) determinar que os empregados conheçam a Cartilha de PLD/FT, disponível 
na intranet do Sicoob, e manter arquivado na pasta funcional o termo de 
ciência assinado pelo empregado; 

c.3) realizar controle da participação de  empregados das cooperativas centrais e 
singulares em cursos de capacitação e reciclagem de PLD/FT. 

d) área responsável pelo cadastro: manter os cadastros atualizados segundo 
as diretrizes constantes da Política institucional de Cadastro e do Manual de 
Instruções Gerais (MIG) – Cadastro;  

e) área responsável pelo controle interno: supervisionar o cumprimento da 
política e dos procedimentos derivados da política pelas cooperativas 
singulares associadas, empreendendo as ações preventivas e corretivas, 
quando for o caso. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  1 – Estrutura centralizada de monitoramento do Sicoob 
Seção  1 – Responsabilidades 

3. Cooperativas singulares: 

a) criar Área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo (PLD/FT), coordenada por um diretor, para submeter à 
aprovação do Conselho de Administração a Política de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, bem como 
monitorar as transações, comportamento e propostas de acordo com o Título 
4 Conheça seu associado/cliente deste manual; 

b) aderir e cumprir as diretrizes contidas na política e nos procedimentos de 
prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo regulamentados neste manual; 

c) participar da discussão e da revisão da política e do manual operacional 
derivado da política, apresentando ao Sicoob Confederação, por intermédio 
da cooperativa central a que estiver associada, quando julgado oportuno, 
proposições de aprimoramento; 

d) participar de treinamentos, organizados pela cooperativa central a que 
estiver filiada e pelo Sicoob Confederação, e se responsabilizar pelo 
treinamento do quadro próprio;  

e) manter os cadastros atualizados segundo as diretrizes constantes da Política 
Institucional de Cadastro e do MIG – Cadastro; 

f) fornecer, quando solicitado pelo Bancoob, todas as informações acerca das 
movimentações em conta de poupança, cartões e produtos relacionados ao 
Bancoob, que foram abertas na respectiva cooperativa, inclusive a 
disponibilização de documentação e informações cadastrais desses clientes; 

g) monitorar comportamentos atípicos de associados/clientes ou aqueles 
pretendentes a iniciar relacionamento com a cooperativa, e que propuserem 
a realização de operações não compatíveis com o perfil, mesmo que a 
operação não seja realizada, mas caracterizam indício de lavagem de 
dinheiro e/ou financiamento do terrorismo, mantendo absoluto sigilo sobre os 
possíveis indícios; 

h) comunicar tempestivamente ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), as comunicações compulsórias e os indícios 
relacionados na alínea anterior; 

i) adotar critérios para contratação e orientação da conduta de empregados, 
com foco na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo; 

j) realizar controle da participação de empregados em cursos de capacitação e 
reciclagem de PLD/FT. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  1 – Estrutura centralizada de monitoramento do Sicoob 
Seção  1 – Responsabilidades 

4. Todos os empregados: identificar as operações atípicas, comunicando qualquer 
fato sob suspeição à área responsável por PLD/FT da cooperativa, inclusive 
ocorrência de proposta de operação com suspeita de lavagem de dinheiro, 
mesmo que a operação não seja realizada. Para tanto, todos devem estar 
preparados e atentos quanto à identificação de operações atípicas. 

5. Bancoob: 

a) Conselho de Administração: aprovar a adesão do Bancoob e das respectivas 
controladas e coligadas à Política Institucional de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e as suas alterações; 

b) Colegiado da Diretoria (Coled): aprovar este manual e as suas alterações, e 
exercer vigilância para que os procedimentos de prevenção sejam 
efetivamente implementados; 

c) diretorias: dar suporte ao processo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo, contribuindo para que sejam efetivamente 
implementados os procedimentos adequados e alinhados com as 
disposições deste manual, das leis e normas aplicáveis e com as definições 
operacionais da Diretoria de Controle (Dicon); 

d) Diretoria de Controle (Dicon): 

d.1) monitorar a implementação deste manual e se mobilizar, com as demais 
diretorias, para que as ações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo sejam tempestivas e consistentes; 

d.2) manter o Coled informado sobre a situação do processo de prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

d.3) providenciar que sejam implementadas as ações centralizadas de 
monitoramento de operações, análise, diligenciamento e detecção de 
situações atípicas e comunicação ao Coaf e tomar conhecimento da decisão 
de comunicação das operações atípicas ao Coaf, podendo solicitar, sempre 
que necessário, informações a qualquer área do Bancoob e de suas 
coligadas e controladas; 

e) Diretoria Executiva da Ponta Administradora de Consórcio: participar de 
todas as reuniões do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo (Copre), na decisão de comunicação das 
operações atípicas ao Coaf quando o assunto analisado envolver operações 
de consórcio; 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  1 – Estrutura centralizada de monitoramento do Sicoob 
Seção  1 – Responsabilidades 

f) Diretoria da Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (Bancoob 
DTVM): participar de todas as reuniões do Copre, na decisão de 
comunicação das operações atípicas ao Coaf quando o assunto analisado 
envolver operações da Distribuidora; 

g) Diretoria da Fundação Sicoob Previ (Sicoob Previ): participar de todas as 
reuniões do Copre, na decisão de comunicação das operações atípicas ao 
Coaf quando o assunto analisado envolver operações da Fundação; 

h) área de Recursos Humanos:  

h.1) participar de treinamentos organizados pelo Sicoob Confederação e se 
responsabilizar pelo treinamento do quadro próprio e das respectivas 
controladas e Fundação Patrocinada;  

h.2) adotar critérios para a contratação e a orientação da conduta de 
empregados, com foco na prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo;  

h.3) determinar que os empregados conheçam a Cartilha de PLD/FT para 
empregados, disponível na intranet do Sicoob e manter arquivado, na pasta 
funcional, o termo de ciência devidamente assinado pelo empregado; 

h.4) realizar controle da participação de empregados em cursos de capacitação e 
reciclagem de PLD/FT. 

i) Superintendência Comercial, Agência e qualquer área envolvida na 
comercialização, estruturação ou processamento de produtos e serviços: 

i.1) providenciar a implementação adequada e tempestiva de procedimentos que 
deem suporte ao cumprimento deste manual, por solicitação Gerência de 
Controles Internos (Gecin); 

j) Gerência de Controles Internos (Gecin): 

j.1) propor à Área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Sicoob, com 
fundamento na legislação e nas normas aplicáveis, revisão no manual de 
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo; 

j.2) supervisionar o cumprimento da política e da metodologia de prevenção à 
lavagem de dinheiro pelo Bancoob e respectivas controladas e coligadas 

j.3) verificar, mensalmente, a aderência dos procedimentos de monitoramento e 
de diligenciamento realizados pelo Bancoob e respectivas controladas e 
coligadas; 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  1 – Estrutura centralizada de monitoramento do Sicoob 
Seção  1 – Responsabilidades 

j.4) verificar, pelo menos anualmente, a conformidade dos processos do 
Bancoob e respectivas controladas e coligadas a este manual, realizando 
testes de verificação da adequação dos dados cadastrais dos clientes; 

j.5) participar do desenvolvimento de novo produto com o objetivo de identificar 
potenciais riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e 
implementar os procedimentos de controle adequados; 

j.6) estabelecer regras para monitorar as transações realizadas nos produtos e 
serviços do Bancoob, nas empresas controladas e na fundação patrocinada 
em que haja a possibilidade de realização de lavagem de dinheiro e 
financiamento do terrorismo; 

j.7) implementar procedimentos que deem efetividade às leis, normas e 
instruções deste manual; 

j.8) manter arquivados os dossiês das operações analisadas, 
independentemente de comunicação ao Coaf, por prazo que atenda aos 
dispositivos legais e normativos vigentes; 

j.9) encaminhar ao Sicoob Confederação sugestões de atualizações necessárias 
do MIG - Cadastro e empreender ações para o fiel cumprimento, podendo, 
para isso, solicitar informações, especificar procedimentos e formulários e o 
que for necessário para que os cadastros sejam mantidos de acordo com o 
referido manual;  

j.10) participar do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo (Copre). 

6. Área de Auditoria Interna ou Entidade de Auditoria Cooperativa, conforme previsto 
na regulamentação pertinente:  

a) verificar a aderência e o cumprimento, pela entidade auditada (cooperativas 
do Sicoob e Bancoob e controladas), aos instrumentos de regulação 
aplicáveis à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo;  

b) realizar, no mínimo bianualmente, testes de verificação e adequação dos 
cadastros dos associados/clientes, empregados e dirigentes;  

c) emitir relatório para conhecimento do Conselho de Administração. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  2 – Etapas de monitoramento da PLD/FT 
Seção  1 – Considerações iniciais 

1. Os normativos envolvidos na prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo (PLD/FT) incluem, na forma definida no MIG – 
Normatização, os seguintes instrumentos de regulação: 

a)  Política institucional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo;  

b)  Manuais de Instruções Gerais (MIG);  

c)  Manual de Produtos e Serviços (MPS).  

2. Neste capítulo estão contidos os procedimentos que serão adotados pelas 
cooperativas do Sicoob e pelo Bancoob para monitoramento da prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

3. Lavagem de dinheiro é o ato de utilizar recursos provenientes de origens ilegais e 
dissimular sua fonte para usá-los, em última instância, para realizar atividades 
legais e ilegais. Lavar dinheiro é o processo de transformar dinheiro sujo em 
dinheiro limpo. 

4. São os seguintes mecanismos mais utilizados no processo de lavagem de 
dinheiro: 

a) colocação: transferência física de dinheiro ou de bens decorrentes da 
atividade criminosa. O lavador de dinheiro introduz os recursos obtidos de 
forma ilegal no sistema financeiro. Ocorre quando os recursos são colocados 
em circulação por intermédio de instituições financeiras, cassinos, lojas e 
demais atividades comerciais, tanto no próprio país de origem do recurso 
quanto em outros. As seguintes operações costumam ocorrer: 

a.1) fragmentação de quantias altas em dinheiro em quantias menores, para que 
sejam depositadas diretamente em contas bancárias; 

a.2) remessa internacional de dinheiro, para depósito em instituições financeiras 
estrangeiras ou aquisição de bens de alto valor (obras de arte, antiguidades, 
metais e pedras preciosas) que poderão ser revendidos, mediante 
pagamento em cheque ou transferência bancária. 

b) ocultação: constitui o processo de distanciamento do produto ilegal, fruto da 
atividade criminosa, de sua respectiva fonte, por meio de diversas camadas 
de operações financeiras, com o intuito de despistar a origem dos recursos. 
É a conversão do produto do crime em qualquer outra forma, e na criação de 
camadas complexas de operações financeiras para dificultar o rastreamento 
para fins de auditoria, e ocultar a fonte (origem) e a titularidade dos recursos. 
Durante esta fase, podem ocorrer as seguintes operações:  
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b.1) transferências eletrônicas de fundos, de uma conta para outra, muitas vezes 
de (ou para) outras instituições ou jurisdições; 

b.2) conversão de dinheiro depositado em outros documentos financeiros 
(traveler’s checks e cartões pré-pagos, por exemplo); 

b.3) revenda de bens de alto valor e de vale presentes ou cartões semelhantes 
de varejo; 

b.4) investimento em imóveis e atividades comerciais legítimas; 

b.5) investimento em ações, títulos ou seguros de vida; 

b.6) uso de shell companies ou de demais estruturas cujo principal objetivo seja 
ocultar a titularidade dos bens. 

c) integração: constitui na atribuição de aparente legitimidade a recursos 
ilícitos, por meio de reinserção na economia em operações comerciais 
aparentemente legítimas ou pessoais regulares. 

5. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos, por razões 
de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando 
cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo ao 
perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. São atos 
terroristas: 

a) usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo 
explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, 
nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição 
em massa; 

b) sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave ameaça a 
pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou 
parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de 
transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, 
hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas 
ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de 
geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de 
exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições 
bancárias e sua rede de atendimento; 

c) atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. 
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6. Os procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo devem ser reforçados para parceiros/clientes cujo contato com bancos, 
cooperativas e empresas controladas sejam efetuados por meio eletrônico, 
mediante ação de correspondente no país ou por meios indiretos, como a 
utilização da estrutura das cooperativas de crédito. 

7. O processo de PLD/FT compreende as seguintes etapas: 

a) monitoramento; 

b) análise e diligenciamento; 

c) comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf); 

d) emissão de relatórios gerenciais. 
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1. O processo de monitoramento objetiva detectar, por meio de informações 
constantes do Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento 
do Terrorismo (Sispld), comportamentos, situações e operações atípicas que 
apresentem: 

a) indícios de incompatibilidade entre a movimentação de recursos, atividade 
econômica e a capacidade econômico-financeira demonstrada pela 
movimentação do associado/cliente ou das ligações e vínculos com outras 
pessoas físicas e/ou jurídicas e/ou entes públicos; 

b) características, como habitualidade, valor ou forma, que possam indicar 
articulação para burlar mecanismos de identificação, controle e registro da 
transação (exemplos: fracionamento de depósitos, abertura de conta em 
nome de terceiros, utilização de procuração para movimentar várias contas); 

c) tentativa de omitir a origem dos recursos movimentados e o destinatário 
final;  

d) indício de ligação com pessoas ou organizações que reconhecidamente 
tenham perpetrado ou intentado perpetrar ações terroristas que objetivam 
disseminar o terror na população;  

e) possibilidade de financiamento ao terrorismo; 

f) qualquer comportamento de associado/cliente que possa ser relacionado 
com lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo, 
independentemente da realização da operação. 

2. O Sistema de Monitoramento de PLD/FT constitui módulo do Sisbr e está 
parametrizado para processar os dados das operações a serem examinadas, por 
meio da aplicação das regras de monitoramento definidas pela Unidade de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Sicoob Confederação e pelo Bancoob, 
mantendo os registros de todos os serviços financeiros prestados e de todas as 
operações financeiras realizadas com os associados/clientes ou em seu nome. 

2.1 As cooperativas devem sempre que identificarem comportamentos suspeitos 
enviar sugestão de regras para serem implementadas no Sistema de 
Monitoramento de PLD/FT. 

3. Nesses registros do Sistema de Monitoramento de PLD/FT devem constar 
informações que permitam verificar: 

a) a compatibilidade entre a movimentação de recursos, a atividade econômica 
e a capacidade financeira; 

b) os beneficiários finais das movimentações;  
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c) a origem/destino dos recursos apresentados às entidades do Sicoob por 
associado/cliente permanente, das operações em espécie, que realizadas 
com uma mesma pessoa, conglomerado financeiro ou grupo superem o 
valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devem ser registradas por meio da 
Declaração de Origem/Destino dos recursos, disponível no Título 4 deste 
manual; 

d) as contrapartes das operações e as características essenciais, como a 
forma, a origem e o destino dos recursos e atividade econômica dos 
envolvidos. 

4. Independentemente do processo de monitoração de operações realizado por 
meio de sistema informatizado, todos os empregados das entidades do Sicoob 
devem estar preparados e atentos quanto à identificação de operações atípicas, 
devendo comunicar qualquer fato sob suspeição à área responsável pela 
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, 
especialmente os descritos abaixo, mesmo que sem prejuízo da comunicação de 
quaisquer outros comportamentos atípicos por parte do associado/cliente: 

a) ações que dificultam o fornecimento de informações e documentos; 

b) proposta de mecanismos para burlar controles;   

c) proposta de operação com indício de lavagem de dinheiro, mesmo que a 
operação não seja realizada. 

5. O Bancoob e as cooperativas do Sicoob que possuírem operações que infrinjam 
alguma das regras parametrizadas no Sistema de prevenção à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Sispld) serão notificadas pelo Sicoob 
Confederação, por meio de mensagem de alerta gerado pelo próprio Sispld.  

6. Para acompanhamento do resultado do monitoramento realizado pelo Sicoob 
Confederação, o Bancoob e as cooperativas do Sicoob devem acessar o Sistema 
de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Sispld), 
verificando a existência de CPF e CNPJ alertado. 

7. As ações de diligenciamento a serem realizadas sobre CPF e CNPJ devem ser 
executadas na forma descrita na seção seguinte. 

8. A qualidade do resultado do monitoramento pelo Sistema de prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Sispld), depende da 
manutenção de adequados dados cadastrais por parte das cooperativas centrais 
ou singulares associadas do Sicoob. 
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9. No Bancoob, a Gecin é responsável pelo acompanhamento das atividades de 
monitoramento, em todas as operações e serviços do Banco e das empresas 
controladas que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento do 
terrorismo, com o objetivo de detectar operações atípicas. 

10. O Sicoob Confederação na realização de atividades de monitoramento das 
operações realizadas pelo Banco e pelas empresas controladas com clientes, 
poderá solicitar às áreas de relacionamento com clientes informações, 
documentos e até a implementação de procedimentos, garantindo, assim, que 
todas as operações, independentemente do produto ou serviço, sejam 
monitoradas. 
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1. Esta etapa do processo compreende o levantamento de informações para análise 
da movimentação do associado/cliente com registros de alerta. 

2. O diligenciamento deve ser providenciado pela cooperativa, pelo Bancoob e 
respectivas controladas ou pelo processo centralizado, conforme procedimentos 
da seção 4 a seguir, de acordo com o direcionamento da ocorrência no Sistema 
de Monitoramento de PLD/FT. Para realização de análise apropriada é necessário 
verificar se há compatibilidade entre os recursos movimentados, a capacidade 
econômico-financeira e/ou patrimonial e a atividade  do associado/cliente, bem 
como os envolvidos na movimentação analisada. 

3. No diligenciamento devem ser empreendidas as seguintes ações: 

a) levantar registro de informações que permitam verificar a origem dos 
recursos movimentados, quando não compatíveis com os dados de renda 
informados no cadastro; 

b) solicitar documentos comprobatórios de operações (venda de imóveis, 
recebimento de prêmios de loteria, etc); 

b.1) os documentos comprobatórios citados na alínea b deverão ser anexados 
como comprovantes de movimentação, em campo próprio (aba Anexo) no 
Sistema de Monitoramento de PLD/FT; 

b.2) outros comprovantes poderão ser anexados como comprovantes na aba 
Anexo no Sistema de Monitoramento de PLD/FT, de acordo com o tipo de 
movimentação realizada, (exemplos: cópia de cheques, notícias veiculadas 
na mídia, cópia de consultas em órgão restritivos, comprovação de 
atualização cadastral, entre outros); 

b.3) essas medidas servem para facilitar a análise do responsável que recebe as 
justificativas a determinadas movimentações, que além de completar a 
análise encaminhada pela cooperativa (no caso dos produtos do Bancoob), 
evita que as ocorrências fiquem transitando nos fluxos (cooperativa/ 
Bancoob/cooperativa). 

c) solicitar informações e documentos para atualização de dados cadastrais;  

d) verificar se o CPF ou CNPJ alertado possui histórico de reincidência, 
seguindo o procedimento especificado no MPS – Sispld:  

d.1) quando houver reincidência a informação deverá ser anexada ao dossiê 
para análise e decisão quanto ao reporte ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf); 

d.2) a informação de reincidência deverá constar na justificativa da ocorrência; 
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d.3) também deverão ser empreendidas ações para acompanhamento mais  
minucioso das movimentações realizadas pelo associado/cliente reincidente; 

d.4) caso necessário, realizar contato com o associado/cliente, para verificação 
do motivo da operação.  

4. Os levantamentos realizados nesta fase devem prover condições para identificar: 

a) operações realizadas ou serviços prestados 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 dos crimes previstos na legislação; 

b) operações realizadas ou serviços prestados que, por habitualidade, o valor 
ou a forma, configurem artifício que objetive burlar os mecanismos de 
identificação, controle e registro;  

c) operações realizadas ou serviços prestados, qualquer que seja o valor, as 
pessoas que reconhecidamente tenham perpetrado ou intentado  perpetrar 
atos terroristas ou neles participado ou facilitado o cometimento, bem como 
a existência de recursos pertencentes ou por eles controlados direta ou 
indiretamente;  

d) atos suspeitos de financiamento do terrorismo;  

e) propostas de realização das operações e atos descritos nas alíneas 
anteriores; 

f) resistência do associado/cliente na apresentação de informações e/ou 
justificativas e/ou comprovações para a movimentação financeira atípica, no 
momento da realização da transação em análise; 

g) comportamento do associado/cliente que possa indicar qualquer relação 
com o crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e/ou com o 
financiamento do terrorismo.    

5. Todas as informações coletadas do associado/cliente devem ser alvo de 
adequada crítica por parte dos profissionais envolvidos no processo de análise, 
inclusive as reportadas. 

6. As cooperativas devem tratar as ocorrências no Sistema de Monitoramento de 
PLD/FT, realizar o processo de diligenciamento e decidir se a movimentação do 
associado/cliente será, ou não, comunicada ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) em até 50 (cinquenta) dias corridos, contados da 
data de liberação da ocorrência. 
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7. Sempre que informações relevantes forem constatadas durante o processo de 
diligenciamento, a cooperativa deve providenciar a atualização cadastral dos 
envolvidos na operação, de forma a evitar que novos alertas sejam gerados 
indevidamente. 

8. As análises devem abranger as partes envolvidas, como procuradores, dirigentes, 
responsáveis legais, curadores e tutores e sócios de empresas, quando 
existentes, de forma a identificar a dissimulação de movimentação financeira por 
meio da utilização de terceiros.  

9. Sem prejuízo de outros comportamentos e características que possam indicar 
possibilidade de relação da operação/movimentação com a prática de lavagem de 
dinheiro ou com o financiamento do terrorismo, a existência de qualquer das 
características listadas no item 4 desta seção ensejam a necessidade de 
comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).  

10. O relacionamento com clientes classificados como alto risco não é proibido, mas 
as cooperativas do Sicoob e o Bancoob e respectivas controladas e coligadas 
devem adotar procedimentos de diligência aprofundada, incluindo as seguintes 
medidas: 

a) efetuar práticas de “Conheça o seu cliente” de forma aprofundada no início e 
durante o relacionamento, incluindo obtenção de informações de perspectiva 
da movimentação financeira e dos negócios; 

b) realizar questionamentos específicos, conforme as características do 
relacionamento e da atividade realizada pelo associado/cliente, como, por 
exemplo: 

b.1) para pessoa natural, obter informações da origem e formação do patrimônio, 
compatibilidade financeira, ocupação e natureza de negócios; 

b.2) para pessoa jurídica, obter informações de compatibilidade das instalações, 
quantidade de empregados, capacidade de geração de faturamento. Além 
disso, é necessário obter informações de identificação sobre sócios, 
representantes e procuradores, exceto no caso das sociedades anônimas de 
capital aberto, cujas informações deverão alcançar os controladores, 
presidente e dirigentes autorizados a praticar atos de gestão que onerem o 
patrimônio. 

c) obter aprovação para início, continuidade ou conclusão do relacionamento 
por alçada superior daquela com atribuição ordinária para tais atividades; 

d) efetuar monitoramento contínuo, reforçado e rigoroso para apuração de 
situações suspeitas de lavagem de dinheiro; 
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e) obter informações com maior frequência de revisão do Conheça seu cliente, 
inclusive realizar visitas para pessoa jurídica, caso necessário. 

11. O diligenciamento será formalizado por meio de registro no Sistema de Prevenção 
à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Sispld), no caso de 
situações que apresentem atipicidade. A documentação utilizada na análise deve 
ser digitalizada e anexada à ocorrência em análise no Sispld, organizada na 
forma de dossiê.  

12. O sistema de avaliação de qualidade das comunicações do Coaf exige alguns 
quesitos para que haja condições de análise e, se for o caso, de investigação. O 
critério de qualificação das ocorrências é avaliado de acordo com o seguinte 
quadro do Coaf: 

Avaliação da qualidade das comunicações 

Ordem Critérios Pontuação 

I 
A comunicação apresenta envolvidos e informações 
substancialmente idênticas a fenômenos já comunicados pela 
mesma instituição nos últimos 6 (seis) meses? 

Terminativa 

II 

A comunicação é motivada exclusivamente pelo recebimento de 
ofício judicial determinando a quebra do sigilo bancário ou por 
notícia da mídia, ou apresenta valor simbólico, e não apresenta 
detalhamento da movimentação que permita identificar a 
origem/destino dos recursos ou agregar outros dados relevantes? 

Terminativa 

III A comunicação foi recepcionada no Siscoaf em período inferior a 3 
(três) meses da data do final da operação comunicada? 

1 

IV 
As informações adicionais da comunicação apresentam 
compatibilidade com os enquadramentos, explicando os sinais de 
alerta identificados?  

2 

V 
A comunicação apresenta informações adicionais que permitam 
identificar a origem de parte relevante dos recursos, inclusive 
contrapartes? 

2 

VI 
A comunicação apresenta informações adicionais que permitam 
identificar o destino de parte relevante dos recursos, inclusive 
contrapartes?  

2 

VII 
A comunicação apresenta informações adicionais que permitam 
identificar as características da movimentação financeira 
informada?  

2 

VIII 
A comunicação apresenta elementos derivados do princípio 
Conheça seu cliente, que permitam identificar a situação ou 

comportamento do Cliente? 

3 
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Seção 4 – Processo Centralizado de Análise e Diligenciamento de 
Ocorrências Automáticas no Sicoob Confederação (Unidade 
de PLD/FT). 

1. O processo centralizado de análise e diligenciamento e ocorrências foi criado 
para: 

a) padronizar o processo de tratamento das ocorrências automáticas do fluxo 
Sicoob e/ou Bancoob; 

b) enriquecer as informações colhidas para a análise das transações e dos 
alertas; 

c) dar maior detalhamento dos diligenciamentos; 

d) evoluir de maneira significativa a qualidade textual das comunicações ao 
Coaf; 

e) diminuir a exposição a possíveis conflitos de interesse entre cooperativa e 
associados. 

2. Para início do processo de centralização, devem ser adotadas as seguintes 
providências: 

a) manifestação da cooperativa singular para a cooperativa central, indicando a 
intenção de participar do processo; 

b) manifestação da cooperativa central para a Unidade de PLD/FT do Sicoob 
Confederação, formalizando a intenção da cooperativa singular de aderir ao 
processo de centralização; 

c) os analistas e responsáveis da Unidade de PLD/FT do Sicoob Confederação 
são cadastrados e possuem acesso aos fluxos das cooperativas 
participantes dentro do Sistema de Monitoramento de PLD/FT; 

d) a cooperativa deve cadastrar os analistas da Unidade de PLD/FT do Sicoob 
Confederação como comunicante no Siscoaf; 

e) os analistas e responsáveis da Unidade de PLD/FT do Sicoob Confederação 
podem acessar as informações da base da cooperativa referente ao histórico 
de movimentação dos associados. 

f) a cooperativa deve informar os contatos dos responsáveis pelo processo 
PLD/FT, inclusive do diretor responsável; 

g) os passos descritos nas alíneas 2c a 2e também valem para o Bancoob e 
empresas controladas, sendo que o interesse pela participação no processo 
centralizado deve ser realizado pela diretoria responsável por PLD/FT 
daquela entidade. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  2 – Etapas de monitoramento da PLD/FT 
Seção 4 – Processo Centralizado de Análise e Diligenciamento de 

Ocorrências Automáticas no Sicoob Confederação (Unidade de 
PLD/FT). 

3. O fluxo do processo centralizado consiste nas seguintes etapas: 

a) o analista centralizado fará a primeira análise da ocorrência; 

b) caso as informações existentes nos sistemas não sejam suficientes para a 
conclusão da análise, será aplicado questionário à cooperativa ou Bancoob 
e empresas controladas com base no princípio Conheça seu 
Associado/Cliente, para levantamento de respostas no qual somente a 
instituição de relacionamento detêm do Associado/Cliente; 

c) o prazo para resposta ao questionário é de até 7 (sete) dias úteis. Caso a 
resposta não seja completa e/ou suficiente para proceder com a 
recomendação, esse processo (pergunta-resposta) poderá ser repetido 
quantas vezes forem necessárias. No caso de devolução, o prazo de 
resposta será de 1 (um) dia útil; 

d) o analista centralizado, com base nas respostas do questionário aplicado, 
concluirá seu diligenciamento e encaminhará a ocorrência com seu parecer 
e recomendação (pela comunicação ou não) para o responsável por PLD/FT 
indicado pela cooperativa; 

e) o responsável por PLD/FT indicado pela Cooperativa terá o prazo máximo 
de 3 (três) dias úteis para se manifestar podendo encerrar a ocorrência sem 
comunicação ao Coaf ou encaminhá-la para comunicação; 

f) quando decidido pela comunicação ao Coaf, essa será realizada pela 
Unidade centralizada de PLD/FT do Sicoob Confederação; 

g) havendo discordância por parte do responsável por PLD/FT da Singular em 
relação à recomendação, feita pela Unidade Centralizada do Sicoob 
Confederação, prevalecerá a decisão do primeiro sobre a recomendação do 
segundo, ou seja, prevalecerá a decisão da cooperativa; 

h) no caso do Bancoob e empresas controladas as ocorrências com 
recomendação pela comunicação serão enviadas ao Comitê composto por 
representantes previamente indicados pelo Bancoob e a decisão pela 
comunicação ou não será feita por decisão da maioria simples dos votantes; 

i) quando decidido pela comunicação ao Coaf, também no caso do Bancoob 
no caso do produto Poupança, essa será realizada pela Unidade 
Centralizada de PLD/FT do Sicoob Confederação. 

4. A centralização do processo operacional de análise, diligenciamento e 
comunicação de ocorrências no Sicoob Confederação não isenta ou retira a  
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  2 – Etapas de monitoramento da PLD/FT 
Seção 4 – Processo Centralizado de Análise e Diligenciamento de 

Ocorrências Automáticas no Sicoob Confederação (Unidade de 
PLD/FT). 

responsabilidade legal pelo processo de PLD/FT da Cooperativa e/ou do 
Bancoob. 

5. Todos os envolvidos podem a qualquer tempo consultar os detalhes da análise e 
diligenciamento no sistema de monitoramento de PLD/FT. 

6. A cooperativa ou Bancoob poderão solicitar a saída do processo centralizado a 
qualquer momento, bastando para isso comunicar a Unidade Centralizada do 
Sicoob Confederação. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  2 – Etapas de monitoramento da PLD/FT 
Seção 5 – Comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(Coaf) 

1. Após o processo de diligenciamento e de análise das informações e documentos 
coletados, a cooperativa, caso não consiga constatar a origem lícita dos recursos 
ou observe característica que possa ligar a operação ou a movimentação ao 
financiamento do terrorismo, deve considerar a possibilidade de comunicação da 
ocorrência ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).  

2. Na Cooperativa, a decisão de comunicação ao Coaf poderá ocorrer: 

a) de forma colegiada, sendo obrigatória a participação de um conselheiro ou 
diretor executivo; 

b) pelo diretor cadastrado no Unicad e responsável por PLD/FT;  

c) ou ser realizada por empregado(s) designado(s) formalmente, por 
comunicado interno, pelo diretor cadastrado no Unicad ou pela Unidade 
Centralizada de análise e diligenciamento, conforme descrito na seção sobre 
o Processo Centralizado de Análise e Diligenciamento de Ocorrências 
Automáticas no Sicoob Confederação (Unidade de PLD/FT), em ambas as 
situações o diretor responsável por PLD/FT na cooperativa se responsabiliza 
pelas ocorrências comunicadas e não comunicadas por esse(s) 
empregado(s) designado(s). 

3. Embora a cooperativa decida-se pelo tratamento centralizado das ocorrências, as 
responsabilidades criminal e administrativa permanecem com o diretor 
responsável por PLD/FT e administradores da singular, conforme previsto no art. 
12 da Lei nº 9.613/98. 

4. No Bancoob, a discussão e decisão sobre a comunicação ao Coaf devem ser 
realizadas, colegiadamente, pelo Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
ao Financiamento do Terrorismo (Copre).  

5. Caso a decisão de comunicação seja realizada de maneira colegiada, e fora do 
Sistema de Monitoramento de PLD/FT, o resultado das análises realizadas 
deverão estar formalizadas por meio de ata de reunião, na qual deverá constar, 
entre outras informações relevantes, o posicionamento do voto de cada membro 
desse colegiado. 

6. As cooperativas do Sicoob e o Bancoob e respectivas controladas e coligadas 
devem manter os registros das conclusões de suas análises sobre operações ou 
propostas que fundamentaram a decisão de comunicar ou não as situações com 
indícios de lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorimo no Sispld, 
independente da decisão de comunicar ou não ao Coaf.  
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  2 – Etapas de monitoramento da PLD/FT 
Seção 5 – Comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(Coaf) 

7. Será comunicada ao Coaf as seguintes operações ou propostas de transação: 

a) operações realizadas ou serviços prestados 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 dos crimes previstos na legislação 

b) operações realizadas ou serviços prestados que, por sua habitualidade, 
valor ou forma, configurem artifício que objetive burlar os mecanismos de 
identificação, controle e registro;  

c) toda operação em que não for possível verificar a compatibilidade entre a 
movimentação de recursos, a atividade econômica e a capacidade 
econômico-financeira do associado/cliente ou houver indício de uso de 
artifícios para burlar os mecanismos de identificação, controle e/ou registro, 
deve haver fundamentada comunicação ao Coaf; 

d) operações que tenham relação com atos suspeitos de financiamento do 
terrorismo. 

8. A deliberação pela comunicação ao Coaf deve ser registrada e justificada em 
campo próprio do Sispld. 

9. A justificativa deve estar apresentada de forma analítica, ou seja, contendo todas 
as informações utilizadas para a conclusão da análise, como as seguintes: 

a) identificar se a atividade econômica e a renda/faturamento são compatíveis 
com o volume da movimentação; 

b) identificar detalhes que possibilitem traçar o perfil de relacionamento e 
utilizar as informações de “Conheça seu associado/cliente” com a 
cooperativa/Bancoob e respectivas controladas e coligadas; 

b.1) identificar se o associado/cliente é Pessoa Exposta Politicamente (PEP) e/ou 
exposto na mídia; 

b.2) verificar o tempo de relacionamento com a instituição; 

b.3) verificar se o cadastro está desatualizado, principalmente a 
renda/faturamento e patrimônio. 

c) analisar se a situação é reincidente e/ou se houve comunicação ao Coaf; 

d) detectar e citar o volume e a quantidade de operações realizadas no 
período;  

e) mencionar na análise a forma que o recurso foi movimentado; 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  2 – Etapas de monitoramento da PLD/FT 
Seção 5 – Comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(Coaf) 

f) informar a origem e o destino dos recursos 

g) evidenciar informações julgadas adicionais que apenas a instituição de 
relacionamento pode perceber no atendimento presencial (“Conheça seu 
associado/cliente”); 

g.1) se o associado/cliente se nega a prestar informações; 

g.2) quando a cooperativa solicita atualização cadastral/renda, o associado para 
de movimentar sem motivo aparente; 

g.3) qualquer fato considerado relevante no processo de análise. 

10. Comunicar a movimentação ao Coaf, não significa que existe o crime de lavagem 
ou ocultação de bens, direitos ou valores, ou crime de terrorismo e seu 
financiamento, mas que há características na operação/movimentação que a torna 
atípica, ou seja, não habitual, devendo esse processo ser mantido sob absoluto 
sigilo. 

11. As justificativas para as comunicações devem ser minuciosamente registradas no 
documento de comunicação ao Coaf, bem como no campo do Sispld destinado ao 
registro da justificativa. 

12. Toda a documentação utilizada para a deliberação da comunicação deve ser 
anexada como dossiê de análise na aba Anexo no Sistema de Monitoramento de 
PLD/FT, inclusive o comprovante da comunicação. Quando da conclusão da 
comunicação, as atas de reunião dos executivos deverão ser guardadas por, no 
mínimo, 5 (cinco) anos na cooperativa/Bancoob, para verificações futuras. 

13. A comunicação é efetuada por intermédio do Sistema de Informações do Coaf 
(Siscoaf), disponibilizado no sítio https://www.coaf.fazenda.gov.br. No sítio do 
Coaf está disponibilizado manual operacional para auxiliar no registro de 
operações no Siscoaf. 

14. Na comunicação ao Coaf, a cooperativa/Bancoob deverá informar, em campo 
específico do Sispld, se a operação foi realizada, ou não, por Pessoa Exposta 
Politicamente (PEP), bem como as demais informações utilizadas para a 
conclusão pela comunicação para geração do arquivo XML e, posteriormente, 
envio via lote para o Siscoaf. 

15. Na finalização do processo de comunicação, o Sistema de Informações do Coaf 
(Siscoaf) disponibiliza os números de comunicação e autenticação, os quais 
deverão ser inseridos nos respectivos campos no Sispld e anotados no dossiê da 
operação. 

https://www.coaf.fazenda.gov.br/


 
 

 MIG – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 

2ª edição em 1/9/2014 
Circular Sicoob Confederação 364 

Última atualização em: 18/1/2017 
Resolução Sicoob Confederação 183 

28/66 
  

 

Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  2 – Etapas de monitoramento da PLD/FT 
Seção 5 – Comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(Coaf) 

16. A inserção dos números gerados pelo Siscoaf no Sispld finaliza o processo e as 
informações gravadas não poderão ser alteradas. 

17. As comunicações efetuadas de acordo com a legislação e a regulamentação 
aplicável não acarretam responsabilidade civil ou administrativa à cooperativa, 
nem aos administradores responsáveis.  

18. No caso do Bancoob, depois de analisadas todas as informações coletadas no 
processo de análise e diligenciamento, a área responsável pelo processo de 
análise e diligenciamento, a área responsável pelo processo de análise e 
diligenciamento (Gecin ou Unidade Centralizada de análise e diligenciamento), 
caso não consiga constatar a origem lícita dos recursos, deve levar o assunto à 
discussão e decisão sobre a comunicação ao Coaf e as justificativas devem estar 
apresentadas de forma analítica, ou seja, contendo todas as informações 
utilizadas para a conclusão da análise. 

19. A discussão e decisão sobre a comunicação ao Coaf de ocorrências dos produtos 
Bancoob devem ser realizadas colegiadamente, pelo Comitê de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Copre), com 
regulamento próprio.  

20. Toda a documentação utilizada para a deliberação da comunicação, inclusive as 
atas de reunião do comitê, deverão ser anexadas ao dossiê digital no Sispld, o 
qual ficará arquivado para verificações futuras. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  2 – Etapas da PLD/FT 
Seção 6 – Emissão de relatórios gerenciais  

1. As atividades de PLD/FT devem ser acompanhadas, nas cooperativas do Sicoob 
e no Bancoob, pela área indicada pela diretoria responsável pela prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

2. O acompanhamento será diário na medida em que situações atípicas forem 
identificadas, por meio das mensagens de alertas geradas pelo Sicoob 
Confederação. 

3. A emissão de relatórios gerenciais consiste em importante elemento de apoio no 
processo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

4. Os relatórios de apoio ao monitoramento são gerados pelo Sistema de prevenção 
à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (Sispld), no qual é 
gerenciado de forma centralizada pelo Sicoob Confederação e integrado com o 
Sistema de Informática do Sicoob (Sisbr). 

5. As instruções de uso do Sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo (Sispld), inclusive de emissão de relatórios 
gerenciais, estão regulamentadas no Manual de Produtos e Serviços (MPS) – 
Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 
(Sispld). 

6. Cabe ao diretor da Diretoria de Controle (Dicon) do Bancoob repassar as 
informações ao Colegiado da Diretoria (Coled).  
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  2 – Etapas da PLD/FT 
Seção 7 – Sanções 

1. Caso deixem de cumprir as obrigações previstas em lei e na regulamentação 
publicada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), as 
instituições financeiras estarão sujeitas às seguintes sanções, que serão 
aplicadas cumulativamente, ou não, pelas autoridades competentes: 

a) advertência; 

b) multa pecuniária variável não superior:  

b.1) ao dobro do valor da operação;  

b.2) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela 
realização da operação;  

b.3) ao valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais).  

c) inabilitação temporária, pelo prazo de até 10 (dez) anos, para o exercício do 
cargo de administrador das pessoas jurídicas; 

d) cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, 
operação ou funcionamento.  

2. Incorre na mesma pena, de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, a pessoa 
que adotar quaisquer das ações apresentadas a seguir, que implique na ocultação 
ou na dissimulação da utilização de bens, de direitos ou de valores, 
independentemente do processo e julgamento das infrações anteriores, ainda que 
praticadas em outro país: 

a) converter os recursos em ativos lícitos; 

b) adquirir, receber, trocar, negociar, dar ou receber em garantia, guardar, 
movimentar ou transferir os recursos; 

c) importar ou exportar bens com valores não correspondentes aos 
verdadeiros; 

d) utilizar, na atividade econômica ou financeira, os recursos que sabe serem 
provenientes de qualquer infração penal;  

e) participar de grupo, associação ou escritório que, por conhecimento, tenha 
como atividade principal ou secundária a prática de qualquer infração penal. 

3. O envolvimento de qualquer entidade do Sicoob em crimes de lavagem de 
dinheiro ou de financiamento do terrorismo incorre em significativo risco de 
imagem para o Sistema. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  3 – Cadastro 

1. A manutenção de cadastro atualizado é a principal fonte de conhecimento do 
associado/cliente, permitindo que as cooperativas prestem atendimento adequado 
e, consequentemente, realizem os procedimentos de prevenção à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

2. Os cadastros serão confeccionados de acordo com a Política Institucional de 
Cadastro, o MIG – Cadastro e os requerimentos legais e normativos de prevenção 
à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

3. Na elaboração do cadastro e nas atualizações subsequentes, serão solicitados os 
documentos comprobatórios exigidos e avaliada a qualidade das informações e 
dos documentos apresentados, minimizando o risco de utilização da estrutura da 
entidade para lavagem de dinheiro ou para o fluxo de recursos envolvidos em 
financimento do terrorismo. 

4. A área responsável pelo cadastro e/ou atendimento ao associado/cliente, em caso 
de suspeita, deve verificar a discrepância entre balanço, declarações de 
rendimentos apresentadas pelo cliente e proposta ou realização da operação, e 
comunicar à Área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da cooperativa ou do 
Bancoob, conforme a política da instituição. 

5. Em caso de operação ou comportamento atípico e desrespeito à legislação e à 
regulamentação de PLD/FT, as cooperativas do Sicoob e o Bancoob devem  
solicitar as informações e os documentos que entenderem necessários para a 
adequada avaliação da situação cadastral do associado/cliente. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  3 – Cadastro 
Seção 1 – Verificação do Cadastro 

1. Realizar, no mínimo anualmente, por meio da área de auditoria interna testes de 
cadastro de associados/clientes, empregados e dirigentes das cooperativas 
centrais e do Bancoob e suas respectivas controladas, que assegurem a 
adequação dos dados cadastrais de seus clientes, de acordo com: 

a) o perfil das operações; 

b)  a diversidade da base de clientes;  

c) a localização geográfica; 

d) outras variáveis relacionadas ao risco de lavagem de dinheiro.  

2. Os testes devem ser realizados considerando as seguintes dimensões: 

a) teste conceitual: avaliar, por meio de levantamento estruturado de 
informações, se os processos de captura e atualização das informações 
cadastrais dos associados/clientes contemplam todos os requerimentos das 
diretrizes e da regulamentação vigente; 

b) teste físico: avaliar, por meio de levantamento de evidências físicas e/ou 
digitais, a eficácia dos processos de captura, atualização e armazenamento 
das informações cadastrais dos associados/clientes. Deve ser realizado de 
forma amostral considerando o perfil total da base e critérios de risco;  

c) teste lógico: avaliar, por meio de análise das informações cadastrais dos 
clientes, a qualidade dos processos de captura, atualização e 
armazenamento das informações cadastrais dos associados/clientes. Deve 
ser realizado na totalidade da base. 

3. As cooperativas do Sicoob e o Bancoob e suas respectivas controladas devem 
utilizar os resultados dos testes para direcionar o processo de atualização 
cadastral e de melhoria da adequação dos dados cadastrais dos clientes da 
instituição. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  4 – Conheça seu associado/cliente 

1. O procedimento “Conheça seu Associado/Cliente” é uma recomendação do 
Comitê de Basileia e um dos mais importantes pilares na prevenção à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e que permite ao Sicoob, a qualquer 
tempo, estabelecer um conjunto de regras e procedimentos complementares para 
identificar e conhecer a origem e constituição dos recursos financeiros e 
patrimoniais dos seus associados/clientes. 

2. Um adequado método de “Conheça seu associado/cliente” contribui com a 
manutenção da boa reputação e da integridade das cooperativas do Sicoob, 
reduzindo a possibilidade de se tornarem veículos ou vítimas de crimes de 
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 

3. O conhecimento abrangente sobre o associado/cliente proporciona efetiva 
condição de estruturação de produtos e serviços alinhados às necessidades do 
público atendido. 

4. O procedimento “Conheça seu Associado/Cliente” deve ser realizado na forma de 
uma visita ao associado/cliente, com o objetivo de conhecer em detalhes a real 
situação (e não a aparente) da sua vida pessoal e profissional, dando maior 
segurança às informações apresentadas pelo cliente na Ficha Cadastral. 

5. O relatório gerado a partir da entrevista complementa as informações existentes 
no cadastro do associado/cliente. 

6. É recomendado que o procedimento “Conheça seu Associado/Cliente” seja 
aplicado pelo gerente (ou função correlata) nas cooperativas e que tenha 
capacidade e condições de entender a situação patrimonial e econômica, 
inclusive de produzir um formulário conclusivo acerca de se realizar a 
comunicação ao Coaf ou não.     

7. As visitas devem ser realizadas para verificar a existência do negócio, estrutura 
da empresa e/ou comparação com as informações apresentadas pelo 
associado/cliente, quando pelo menos um dos itens for identificado: 

a) as informações cadastrais, mesmo quando atualizadas, não parecem 
confiáveis/consistentes em comparação com a atividade econômica e/ou o 
perfil do associado/cliente evidenciado na utilização de produtos e serviços 
ou na movimentação financeira incompatível com a renda/faturamento 
cadastrado, ou por qualquer outra situação suspeita, que mereça uma 
análise mais acurada; 

b) se o associado/cliente se negar ou houver resistência em prestar 
informações, sendo inclusive motivo para realização de comunicação ao 
Coaf; 

c) apresentar exposição negativa na mídia e/ou suspeita de envolvimento com   
crimes. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  4 – Conheça seu associado/cliente 

8. Antes de realizar a visita devem ser analisados os fatores que motivaram a sua 
realização, bem como o perfil do associado/cliente e deve-se relatar o resultado 
da visita em formulário específico “Conheça seu Associado/Cliente”, disponível no 
Título 4 deste manual, inclusive com a assinatura do gerente (ou função correlata) 
responsável pela visita, assumindo a responsabilidade sobre essas informações. 

9. Como o procedimento “Conheça seu Associado/Cliente” é uma percepção de 
situação e condição financeira do associado no momento da visita (entrevista), e 
que esse cenário pode variar ao longo do tempo, cabe a cada entidade do Sicoob, 
com base nas características de movimentação financeira de seus 
associados/clientes, manter um procedimento regular e renovar essas 
informações por meio de realização de nova visita. 

10. A aceitação de associados/clientes, seja pessoa física ou jurídica, segue, além 
dos procedimentos pertinentes ao cadastro do associado/cliente, os seguintes 
critérios: 

a) confirmar a veracidade das informações cadastrais do associado/cliente por 
meio de documentação pessoal, oficial e original; 

b) apresentar, para pessoas jurídicas, documentação de constituição oficial e 
original, na qual seja possível identificar os dados relativos à razão social, 
natureza jurídica, administradores, procuradores, domicílio, inscrições e 
registros; 

c) obter informações adicionais acerca da atividade econômica que o 
associado/cliente exerce (renda/faturamento, estrutura da empresa, no caso 
de pessoa jurídica, e tipos de operações); 

d) solicitar declaração de propósitos de movimentação da conta, no início do 
relacionamento e sempre que adquirir novo produto, disponibilizada na DAF 
da intranet do Sicoob, onde estarão descritos os produtos e serviços a 
serem adquiridos; 

e) avaliar os riscos de aceitação do associado/cliente baseada nas informações 
cadastrais e quaisquer informações adicionais obtidas. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  5 – Conheça seu empregado/dirigente 

1. As cooperativas do Sicoob e o Bancoob e suas respectivas controladas 
providenciarão a atualização dos cadastros de seus conselheiros, dirigentes, 
empregados, estagiários e aprendizes, de acordo com o MIG – Cadastro.  

2. No processo de seleção dos respectivos empregados, as cooperativas do Sicoob 
e o Bancoob e suas controladas realizarão levantamentos que objetivem 
identificar se o candidato teve algum envolvimento com atividades de lavagem de 
dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores e ao financiamento do 
terrorismo. 

3. Os levantamentos referentes ao item 2 podem ser feitos da seguinte forma: 

a) buscar informações, por meio da rede mundial de computadores 
(internet/Google), para verificar se o candidato à vaga possui algum 
relacionamento com pessoa exposta na mídia; 

b) utilizar base externa de consulta para se obter informação de pessoas que 
tiveram seus nomes veiculados na mídia. 

4. No caso do Bancoob e suas controladas, uma vez adotados os princípios de 
governança corporativa, haverá a necessidade de adotar transparência  em todos 
os processos, inclusive a aplicação das instruções apresentadas neste manual ao 
corpo funcional. 

5. Na admissão, as cooperativas do Sicoob e o Bancoob e suas controladas: 

a) entregarão o Código de Ética do Sicoob e a Cartilha de PLD para 
empregados do Sicoob, mediante protocolo de recebimento; 

b) determinarão que os empregados do conheçam a Cartilha de PLD/FT, 
disponível na intranet do Sicoob, mantendo arquivado na pasta funcional o 
termo de ciência assinado pelo empregado; 

c) no caso do Bancoob e empresas controladas, a Cartilha do Programa de 
Integridade, referente à Lei 12.846/2013 também será entregue a todos os 
funcionários mediante assinatura do termo de ciência. 

6. As cooperativas do Sicoob e o Bancoob e suas controladas devem atentar para o 
comportamento econômico-financeiro dos seus conselheiros, dirigentes, 
empregados, estagiários e aprendizes, especialmente: 

a) quanto à alteração inusitada de padrão de vida, sem justificativa aparente; 

b) exagero no tratamento prestado a determinados associados/clientes (elogios 
contínuos, tratamento diferenciado e/ou privilegiado injustificado, realização 
exagerada de favores, monopólio de atendimento a um associado/cliente por 
parte de um único empregado, entre outros que possam indicar relação 
incestuosa); 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  5 – Conheça seu empregado/dirigente 

c) costumeira realização de operações que estejam em não conformidade com 
os normativos, de preferência beneficiando especificamente determinado 
associado/cliente ou grupo econômico. 

d) forte interesse em não sair de férias; 

e) modificação inusitada do resultado operacional do empregado (produção 
excessiva); 

f) descumprimento contínuo dos procedimentos de controle interno instituídos 
pela cooperativa ou manifestação de aversão às regras. 

7. Este manual é aplicado a todos os colaboradores do Sicoob, inclusive diretores, e 
conselheiros fiscais e de administração, indistintamente, devendo as cooperativas 
do Sicoob e o Bancoob e suas controladas providenciar, quando da admissão ou 
eleição, que seja elaborado adequado cadastro, registrando a capacidade 
econômico-financeira e os documentos que dão suporte a tal informação, 
observado o disposto no MIG – Cadastro. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  6 – Conheça seu fornecedor 

1. As cooperativas do Sicoob e o Bancoob e suas controladas devem adotar regras, 
procedimentos e controles internos para identificação e aceitação de fornecedores 
e prestadores de serviços, conforme o risco de lavagem de dinheiro, prevenindo a 
contratação de empresas inidôneas ou suspeitas de envolvimento em atividades 
ilícitas. 

2. Para os fornecedores e prestadores de serviços com Alto Risco, as cooperativas 
do Sicoob e o Bancoob e suas controladas devem adotar procedimentos 
complementares e diligências aprofundadas de avaliação e alçadas específicas 
de aprovação, conforme a criticidade dos apontamentos ou exceções. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  7 – Classificação do associado/cliente 

1. Na análise de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
(PLD/FT) o associado/cliente é classificado em permanente ou eventual. 

2. O associado/cliente permanente ou eventual constitui qualquer pessoa natural ou 
jurídica com a qual seja mantido, respectivamente, em caráter permanente ou 
eventual, relacionamento destinado à prestação de serviço financeiro ou à 
realização de operação financeira. 

3. Considera-se associado/cliente permanente qualquer pessoa natural ou jurídica 
que se enquadre em pelo menos uma das seguintes definições: 

a) detentor de conta-corrente ou de caderneta de poupança, ou de aplicação 
financeira; 

b) titular de cartão de crédito; 

c) tomador de crédito; 

d) emitente de título com característica de crédito, por exemplo: Cédula de 
Crédito Bancário (CCB) e Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF); 

e) detentor de qualquer tipo de investimento;  

f) titularidade de cartão, vinculado ou não à conta-corrente ou à operação de 
crédito. 

4. Considera-se associado/cliente eventual qualquer pessoa natural ou jurídica que 
não seja enquadrado como associado/cliente permanente, limitando-se a utilizar a 
estrutura da cooperativa apenas para operações excepcionais, como as 
seguintes: 

a) operações de caixa, deverá ser solicitado o CPF e o nome, quando pessoa 
natural, e o CNPJ e a razão social, quando pessoa jurídica: 

a.1) depósitos na conta de terceiros; 

a.2) saques em conta de terceiros; 

a.3) beneficiário do INSS; 

a.4) pagamento de boletos em espécie a partir de R$100.000,00 (cem mil reais).  

b) operações que deverão ser cadastradas  na Plataforma de Atendimento do 
Sisbr, conforme MIG – Cadastro, e que possua relacionamento eventual 
para as operações de: 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  7 – Classificação do associado/cliente 

b.1) co-titular de conta de cartão; 

b.2) titular de conta salário; 

b.3) procurador e representante. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  8 – Classificação de nível de risco do associado/cliente 

1. O associado/cliente da cooperativa, para efeito das análises de PLD/FT, é 
classificado em três perfis de risco: alto, médio e baixo. 

2. É considerado alto risco o associado/cliente permanente: 

a) estrangeiro residente no Brasil;  

b) nas localidades que o associado/cliente pessoa física ou representante de 
pessoa jurídica com composição societária ou acionária seja domiciliada em: 

b.1) país sujeito a sanções e embargos internacionais como  o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (ONU), OFAC, sanções internacionais; 

b.2) país identificado pelo FATF/Gafi como jurisdição com deficiências 
estratégicas de PLD/FT; 

b.3) região considerada de tributação favorecida, paraíso fiscal ou equiparado; 

b.4) região de fronteira portuária ou aeroportuária; 

b.5) outras, assim caracterizadas em atos normativos expedidos pelos órgãos de 
regulação do setor. A análise deve considerar o país onde o cliente está 
domiciliado ou o local onde estão localizadas as empresas controladoras. 

c) Pessoa Exposta Politicamente (PEP), de acordo com as normas aplicáveis;  

d) pessoa natural representada de modo contumaz por terceiros; 

e) pessoa de qualquer forma relacionada a atividades terroristas; 

f) diferentes pessoas jurídicas ou organizações representadas pelos mesmos 
procuradores e/ou representantes legais sem justificativa razoável para tal; 

g) pessoa jurídica com estrutura societária sem transparência quanto aos 
beneficiários/proprietários, , como clubes ou fundos de investimento, 
pessoas jurídicas com sócios com tais características ou beneficiário final 
que não pode ser identificado ou de difícil ou onerosa identificação; 

h) cliente representado por pessoa domiciliada em jurisdições com deficiências 
estratégicas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao 
terrorismo ou em região considerada de tributação favorecida, ou mesmo 
não sendo representado, participe de composição societária ou acionária; 

i) pessoa física ou jurídica envolvida em atividades econômicas indicadas em 
normas legais ou regulamentares como sensíveis à lavagem de dinheiro, ou 
cujo risco seja identificado pela prática bancária. Como exemplo, pessoas 
físicas ou jurídicas relacionadas com a produção ou distribuição de armas ou 
outros produtos militares; 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  8 – Classificação de nível de risco do associado/cliente 

j) pessoas relacionadas com a captação, intermediação e aplicação de 
recursos financeiros de terceiros; 

k) empresas de fomento comercial em qualquer de suas modalidades, inclusive 
o fomento mercantil (factoring), a securitização de ativos, títulos ou 
recebíveis mobiliários e gestoras afins; 

l) clientes cujo contato seja por meio eletrônico, mediante correspondentes no 
país ou por outros meios indiretos; 

m) comercialização de bens de alto valor de origem rural ou animal ou 
intermediação de sua comercialização. 

n) clube social, esportivo e similar;  

o) Organizações Não Governamentais (ONGs), religiosas e outras instituições 
sem fins lucrativos; 

p) atividade de organizações políticas;  

q) que atenda cumulativamente às seguintes situações:  

r) domiciliados ou sediados em cidades de fronteira com outros países e que 
declarem ter pelo menos uma das seguintes atividades:  

r.1) comercialização de joias, pedras, metais preciosos, objetos de arte, 
antiguidades e artigos de luxo;  

r.2) promoção imobiliária e/ou compra e venda de imóveis; 

r.3) revenda de automóveis usados;  

r.4) comércio de armamentos;  

r.5) atividades de agenciamento de turismo (empresas de turismo); 

r.6) importação e exportação;  

r.7) empresa de transporte e remessa de valores; 

r.8) organizações sindicais; 

r.9) exploração e comercialização de combustíveis; 

r.10) casas lotéricas; 

r.11) juntas comerciais e registros públicos. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  8 – Classificação de nível de risco do associado/cliente 

s) pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente,                     
serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento 
ou assistência, de qualquer natureza, em operações: 

s.1) de abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou 
de valores mobiliários;  

s.2) de criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, 
fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas;  

s.3) financeiras, societárias ou imobiliárias;   

s.4) de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a 
atividades desportivas ou artísticas profissionais.  

t) pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, 
comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência 
de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares;  

u) não submetidas à regulação de órgão regulador próprio que prestem, 
mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, 
auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza, em 
operações; 

v) dependências no exterior das entidades mencionadas neste item, por meio 
de sua matriz no Brasil, relativamente a residentes no país.  

3. É considerado médio risco associado/cliente permanente: 

a) domiciliado ou sediado em cidades de fronteira com outros países; 

b) ou que declara ter as atividades listadas na alínea “r” do item anterior. 

4. Cabe às cooperativas do Sicoob e ao Bancoob e suas respectivas coligadas e 
controladas garantir a classificação dos clientes/associados e das empresas 
controladas de acordo com as regras desta norma, e implementar monitoramento 
que assegure vigilância diferenciada de acordo com o nível de risco do cliente. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  9 – Pessoa Exposta Politicamente (PEP) 

1. Considera-se Pessoa Exposta Politicamente (PEP) os agentes públicos que 
desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil 
ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou 
funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras 
pessoas de seu relacionamento próximo. 

2. É considerada também Pessoa Exposta Politicamente (PEP) a que exerce ou 
exerceu função de alta administração em uma organização internacional de 
qualquer natureza, assim considerados diretores, subdiretores, membros de 
conselho ou funções equivalentes. 

3. São considerados familiares os parentes, na linha reta, até o primeiro grau (pais e 
filhos), o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada. 

4. Na identificação de PEP estrangeira, considerar a definição segundo a qual uma 
pessoa exposta politicamente exerce ou exerceu importantes funções públicas em 
país estrangeiro, tais como, chefes de estado e de governo, políticos de alto nível, 
altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, 
dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos. Para essas 
pessoas deverá ser preenchida declaração expressa do associado/cliente a 
respeito da classificação, cujo modelo está indicado no título 4 deste manual. 

5. Devem ser considerados PEP as pessoas jurídicas que tenham o controle, direto 
ou indireto, por pessoa exposta politicamente. 

6. Para a identificação de pessoas expostas politicamente, as cooperativas do 
Sicoob e o Bancoob e suas respectivas coligadas e controladas devem adotar 
pelo menos uma das seguintes providências: 

a) recorrer a informações publicamente disponíveis;  

b) recorrer a bases de dados eletrônicos comerciais sobre pessoas expostas 
politicamente.   

7. As comunicações realizadas pelas cooperativas do Sicoob e pelo Bancoob e suas 
respectivas coligadas e controladas aos órgãos reguladores de operações 
suspeitas de lavagem de dinheiro relativas a cliente identificado como PEP 
deverão conter especificamente essa informação.   
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  10 – Beneficiário final 

1. Uma das estratégias para a lavagem de dinheiro é a criação de empresas que 
passam a deter o controle de outras empresas, gerando cadeia que dificulta a 
identificação das pessoas físicas que são efetivamente os beneficiários finais dos 
recursos. 

2. As informações cadastrais relativas ao associado/cliente pessoa jurídica devem 
abranger as pessoas naturais autorizadas a representá-la,  bem  como  a cadeia 
de participação societária, até  alcançar  a pessoa natural caracterizada como 
beneficiário final. 

3. Para fins de coleta de dados cadastrais são considerados os percentuais mínimos 
de participação societária para beneficiários finais: 

a) pessoas com participação maior ou igual a 20% (vinte por cento) do capital 
social. 

4. Nos casos que não seja possível identificar os beneficiários finais é necessário 
realizar as seguintes providências: 

a) submeter para aprovação mínima de pessoa detentora de cargo ou função 
de nível hierárquico superior ao daquele responsável pela autorização do 
relacionamento com o cliente, quanto ao interesse no início ou manutenção 
deste relacionamento; 

b) comunicar a realização de qualquer negócio ou relação com tais 
empresas/instituições à área responsável pela PLD, para que sejam 
adotados rigorosos procedimentos de acompanhamento e monitoramento, e 
avaliada a necessidade de comunicação ao Coaf, conforme os critérios 
normativos para classificação como operação ou situação suspeita. 

5. Para identificação do beneficiário final, conforme o item 3 deste capítulo, serão 
consideradas as pessoas naturais que detenham pelo menos 20% (vinte por 
cento) de participação societária na empresa. 
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Título 2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo 11 – Especial atenção 

1. Deve ser conferida especial atenção a: 

a) operações ou propostas cujas características, no que se refere às partes 
envolvidas, valores, formas de realização e instrumentos utilizados, ou que, 
pela falta de fundamento econômico ou legal, indiquem risco de ocorrência 
dos crimes previstos nas Leis nº 9.613/1998 e 12.683/2012 ou com eles 
relacionados;  

b) propostas de início de relacionamento e operações com pessoas expostas 
politicamente de nacionalidade brasileira e as oriundas de países com os 
quais o Brasil possua elevado número de transações financeiras e 
comerciais, fronteiras comuns ou proximidade étnica, linguística ou política;  

c) indícios de burla aos procedimentos de identificação e registro das 
operações/transações, conforme normativos aplicáveis;  

d) associados/clientes e operações em que não seja possível identificar o 
beneficiário final;  

e) operacões oriundas de países ou territórios que aplicam insuficientemente 
as recomendações do Grupo de Ação Financeira (Gafi), conforme 
informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil;  

f) situações em que não seja possível manter atualizadas as informações 
cadastrais de associados/clientes.  

2. São passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) as seguintes situações relacionadas com operações em 
espécie: 

a) realização de depósitos, saques, pedidos de provisionamento para saque ou 
qualquer outro instrumento de transferência de recursos, que apresentem 
atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade 
com a sua capacidade econômico-financeira; 

b) movimentações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas cujas atividades 
possuam como características a utilização de outros instrumentos de 
transferência de recursos, tais como cheques, cartões de débito ou crédito; 

c) aumentos substanciais no volume de depósitos de qualquer pessoa física ou 
jurídica, sem causa aparente, em especial, se tais depósitos forem 
posteriormente transferidos, dentro de curto período de tempo, a destino não 
relacionado com o cliente; 
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d) depósitos de grandes valores de forma parcelada, especialmente em regiões 
geográficas de maior risco, principalmente nos mesmos caixas ou terminais 
de autoatendimento próximos, destinados a uma única conta ou a várias 
contas em municípios ou agências distintas; 

e) fragmentação de depósitos de forma a dissimular o valor total da 
movimentação; 

f) movimentação de recursos em municípios localizados nas regiões de 
fronteira, que apresentem indícios de atipicidade ou de incompatibilidade 
com a capacidade econômico-financeira do cliente; 

g) realização de depósitos em contas de clientes que exerçam atividade 
comercial relacionada com negociação de bens de luxo ou de alto valor, tais 
como obras de arte, imóveis, barcos, joias, automóveis ou aeronaves 
executivas; 

h) realização de saques em conta que receba diversos depósitos por 
transferência eletrônica de várias origens em curto período de tempo; 

i) realização de depósito com cédulas úmidas, malcheirosas, mofadas, ou com 
aspecto de que foram armazenadas em local impróprio ou ainda que 
apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos, empacotadas em 
maços desorganizados e não uniformes; 

j) realização de depósitos ou troca de grandes quantidades de cédulas de 
pequeno valor, por pessoa física ou jurídica, cuja atividade ou negócio não 
tenha como característica recebimento de grandes quantias de recursos em 
espécie. 

3. São passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) as seguintes situações relacionadas com dados cadastrais: 

a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para inicio de 
relacionamento ou atualização cadastral, oferecimento de informação falsa 
ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação; 

b) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor 
de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato; 

c) apresentação de irregularidades relacionadas aos procedimentos de 
identificação e registro das operações exigidos pela regulamentação vigente, 
seguidas ou não do encerramento do relacionamento comercial; 
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d) cadastro de várias contas em uma mesma data ou em curto período, com 
depósitos de valores idênticos ou aproximados, ou com outros elementos em 
comum, tais como origem dos recursos, titulares, procuradores, sócios, 
endereço, número de telefone, dentre outros; 

e) realização de operações em que não seja possível identificar o beneficiário 
final; 

f) informação de mesmo endereço comercial por diferentes pessoas jurídicas 
ou organizações, sem justificativa razoável para tal ocorrência; 

g) representação de diferentes pessoas jurídicas ou organizações pelos 
mesmos procuradores ou representantes legais, sem justificativa razoável 
para tal ocorrência; 

h) informação de mesmo endereço residencial ou comercial por pessoas 
naturais, sem demonstração da existência de relação familiar ou comercial;  

i) incompatibilidade da atividade econômica ou faturamento informado com o 
padrão apresentado por clientes com o mesmo perfil. 

4. São passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) as seguintes situações relacionadas com a movimentação de 
contas: 

a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade 
econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; 

b) transferências de valores arredondados na unidade de milhar ou que 
estejam um pouco abaixo do limite para notificação de operações; 

c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício 
de terceiros; 

d) manutenção de numerosas contas destinadas ao acolhimento de depósitos 
em nome de um mesmo cliente, cujos valores somados resultem em quantia 
significativa; 

e) movimentação de quantia significativa por meio de conta até então pouco 
movimentada ou de conta que acolha depósito inusitado; 

f) ausência repentina de movimentação financeira em conta que anteriormente 
apresentava grande movimentação; 

g) utilização de cofres de aluguel de forma atípica em relação ao perfil do 
cliente; 
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h) dispensa da faculdade de utilização de prerrogativas como recebimento de 
crédito, de juros remuneratórios para grandes saldos ou, ainda, de outros 
serviços bancários especiais que, em circunstâncias normais, sejam valiosas 
para qualquer cliente; 

i) mudança repentina e injustificada na forma de movimentação de recursos ou 
nos tipos de transação utilizados; 

j) solicitação de não observância ou atuação no sentido de induzir empregados 
da instituição a não seguirem os procedimentos regulamentares ou formais 
para a realização de uma operação; 

k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a 
realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa; 

l) realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, 
configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos 
responsáveis ou dos beneficiários finais; 

m) existência de contas que apresentem créditos e débitos com a utilização de 
instrumentos de transferência de recursos não característicos para a 
ocupação ou o ramo de atividade desenvolvida pelo cliente; 

n) recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem  
fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de 
regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do 
domicílio da pessoa natural; 

o) pagamentos habituais a fornecedores ou beneficiários que não apresentem 
ligação com a atividade ou ramo de negócio da pessoa jurídica; 

p) pagamentos ou transferências por pessoa jurídica para fornecedor distante 
de seu local de atuação, sem fundamentação econômico-financeira; 

q) realização de depósitos de cheques endossados totalizando valores 
significativos; 

r) existência de conta de depósitos à vista de organizações sem fins lucrativos 
cujos saldos ou movimentações financeiras não apresentem fundamentação 
econômica ou legal ou nas quais pareça não haver vinculação entre a 
atividade declarada da organização e as outras partes envolvidas nas 
transações; 
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s) movimentação habitual de recursos financeiros de/para pessoas expostas 
politicamente ou de relacionamento próximo, não justificada por eventos 
econômicos; 

t) existência de contas em nome de menores ou incapazes, cujos 
representantes realizem grande número de operações atípicas; 

u) transações significativas e incomuns por meio de contas de depósitos de 
investidores não residentes constituídos sob a forma de trust. 

5. São passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) as seguintes situações relacionadas com operações de 
investimento: 

a) operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de títulos e 
valores mobiliários a preços incompatíveis com os praticados no mercado ou 
quando realizadas por pessoa cuja atividade declarada e perfil não se 
coadunem ao tipo de negociação realizada; 

b) realização de operações atípicas que resultem em elevados ganhos para os 
agentes intermediários, em desproporção com a natureza dos serviços 
efetivamente prestados; 

c) investimentos significativos em produtos de baixa rentabilidade e liquidez; 

d) investimentos significativos não proporcionais à capacidade econômico-
financeira do cliente, ou cuja origem não seja claramente conhecida; 

e) resgates de investimentos no curtíssimo prazo, independentemente do 
resultado auferido. 

6. São passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) as seguintes situações relacionadas com operações 
de crédito: 

a) realização de operações de crédito no país liquidadas com recursos 
aparentemente incompatíveis com a situação econômico-financeira do 
cliente; 

b) solicitação de concessão de crédito no país incompatível com a atividade 
econômica ou com a capacidade financeira do cliente; 

c) realização de operação de crédito no país seguida de remessa de recursos 
ao exterior, sem fundamento econômico ou legal, e sem relacionamento com 
a operação de crédito; 

d) realização de operações de crédito no país, simultâneas ou consecutivas, 
liquidadas antecipadamente ou em prazo muito curto; 
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e) liquidação de operações de crédito no país por terceiros, sem justificativa 
aparente; 

f) concessão de garantias de operações de crédito no país por terceiros não 
relacionados ao tomador; 

g) realização de operação de crédito no país com oferecimento de garantia no 
exterior por cliente sem tradição de realização de operações no exterior; 

h) aquisição de bens ou serviços incompatíveis com o objeto da pessoa 
jurídica, especialmente quando os recursos forem originados de crédito no 
país. 

7. São passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf)  as seguintes situações relacionadas com consórcios: 

a) existência de consorciados detentores de elevado número de cotas, 
incompatível com sua capacidade econômico-financeira ou com o objeto da 
pessoa jurídica; 

b) aumento expressivo do número de cotas pertencentes a um mesmo 
consorciado; 

c) oferecimento de lances incompatíveis com a capacidade econômico-
financeira do consorciado; 

d) oferecimento de lances muito próximos ao valor do bem; 

e) pagamento antecipado de quantidade expressiva de prestações vincendas, 
não condizente com a capacidade econômico-financeira do consorciado; 

f) aquisição de cotas previamente contempladas, seguida de quitação das 
prestações vincendas; 

g) utilização de documentos falsificados na adesão ou tentativa de adesão a 
grupo de consórcio. 

8. São passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf)  as seguintes situações relacionadas a pessoas suspeitas de 
envolvimento com atos terroristas: 

a) movimentações financeiras envolvendo pessoas relacionadas a atividades 
terroristas listadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas; 

b) realização de operações ou prestação de serviços, qualquer que seja o 
valor, a pessoas que reconhecidamente tenham cometido ou intentado 
cometer atos terroristas, ou deles participado ou facilitado o seu 
cometimento; 
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c) existência de recursos pertencentes ou controlados, direta ou indiretamente, 
por pessoas que reconhecidamente tenham cometido ou intentado cometer 
atos  terroristas, ou deles participado ou facilitado o seu cometimento; 

d) movimentações com indícios de financiamento do terrorismo. 

9. São passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf)  as seguintes situações relacionadas com empregados das 
instituições e seus representantes: 

a) alteração inusitada nos padrões de vida e de comportamento do empregado 
ou do representante; 

b) modificação inusitada do resultado operacional da pessoa jurídica do 
representante ou do correspondente no país; 

c) realização de qualquer negócio de modo diverso ao procedimento formal da 
instituição  por empregado, representante ou correspondente no país;  

d) fornecimento de auxílio ou informações, remunerados ou não, a cliente em 
prejuízo do programa de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao 
financiamento do terrorismo da instituição, ou de auxílio para estruturar ou 
fracionar operações, burlar limites regulamentares ou operacionais. 

10. A expressão "especial atenção" inclui os seguintes procedimentos:  

a) monitoramento reforçado, mediante a adoção de procedimentos mais 
rigorosos para a apuração de situações atípicas;  

b) análise detalhada com vistas à verificação da necessidade de comunicação 
ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf);  

c) avaliação da alta gerência quanto ao interesse no início ou manutenção do 
relacionamento com o associado/cliente.  

11. Considera-se alta gerência qualquer detentor de cargo ou função de nível 
hierárquico superior ao daquele ordinariamente responsável pela autorização do 
relacionamento com o associado/cliente. 
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1. Devem ser compulsoriamente comunicadas ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf), sem qualquer análise prévia: 

a) as operações de depósito em espécie, saque em espécie, saque em espécie 
por meio de cartão pré-pago ou pedido de provisionamento para saque, de 
valor igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais);  

b) as emissões de Cheque Ordem de Pagamento, Transferência Eletrônica 
Disponível (TED) ou de qualquer outro instrumento de transferência de 
fundos contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a 
R$100.000,00 (cem mil reais); 

c) as operações realizadas com um mesmo cliente que, de forma isolada ou 
conjunta, em um mesmo mês-calendário, sejam iguais ou superiores a 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para entidades fechadas de previdência 
complementar. 

2. As instituições devem requerer de seus clientes comunicação prévia com, no 
mínimo, um dia útil de antecedência, de saque em espécie, de valor igual ou 
superior a R$100.000,00 (cem mil reais). 

3. Para os casos de provisionamento devem ser observados os seguintes 
procedimentos:  

a) se o valor do provisionamento para saque for igual ou superior a R$ 
100.000,00 (cem mil reais) deve ser comunicado ao Coaf sem análise 
prévia; 

b) deve ser comunicado sem qualquer análise prévia no prazo máximo de até 
24 (vinte e quatro) horas da manifestação  de provisionamento do 
associado/cliente; 

c) no momento da efetivação do saque em espécie igual ou superior a 
R$100.000,00 (cem mil reais) deve haver uma nova comunicação, 
independente da comunicação por provisionamento. 

4. A comunicação referente a depósito, saque e proposta de operação em espécie 
no valor igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais) deve ser realizada até o 
dia seguinte (no prazo máximo de até 24 horas da data em que ocorreu a 
operação).  

5. Para comunicação compulsória de depósito Intercredis, a responsabilidade de 
comunicar ao Coaf é da cooperativa destinatária dos recursos, ou seja, daquela 
em que o associado detiver a conta-corrente ou poupança que serão creditados 
esses recursos, devendo ser acompanhada diariamente. No caso do produto 
poupança deve ser cadastrada e enviada, via Sistema de monitoramento de 
PLD/FT, para que a comunicação seja então realizada pela área responsável. 
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6. Diariamente, as cooperativas devem identificar as operações passíveis de 
comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), 
conforme as seguintes instruções: 

a) emite relatório, por intermédio do módulo Retaguarda do Sisbr (caminho: 
Retaguarda → Relatório → Coorporativo → Relatório de Informações ao 
Coaf); 

b) o relatório de Informações ao Siscoaf é parametrizado para totalizar as 
operações realizadas em espécie, apresentando as movimentações e o total 
correspondente à soma de todas as operações; 

c) comunica ao Coaf, por meio do Siscoaf (https://www.coaf.fazenda.gov.br), as 
informações contidas no relatório até o dia seguinte em que ocorreu a 
movimentação. 

7. As movimentações serão verificadas por CPF ou CNPJ e comunicadas no prazo 
de até 24 (vinte e quatro) horas, abstendo-se de dar ciência aos clientes, terceiros 
intervenientes e demais envolvidos, a proposta ou a realização de operações da 
ocorrência: 

a) para operações realizadas individualmente, cujo valor seja igual ou superior 
a R$100.000,00 em espécie, devem ser comunicadas compulsoriamente ao 
Coaf; 

b) para os casos de fracionamento de valores movimentados em espécie no 
mesmo dia, cujo montante seja igual ou superior a R$100.000,00 devem ser 
comunicados por atipicidade ao COAF caso:  

b.1) o fracionamento configure burla do limite para comunicação compulsória; 

b.2) essa movimentação não seja característica da atividade do 
associado/cliente; 

b.3) outros motivos observados pela cooperativa/Bancoob. 

8. As instituições que não efetuarem as comunicações ao Sistema de Controle de 
Atividades Financeiras (Siscoaf) de operações atípicas e compulsórias deverão 
prestar declaração, por meio do Siscoaf, atestando a não ocorrência de 
transações passíveis de comunicação com o prazo de até 10 (dez) dias úteis 
após o encerramento do ano civil. 
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1. Os cadastros e os registros de informações cadastrais serão conservados, no 
mínimo, durante 5 (cinco) anos, juntamente com os dados do profissional 
incumbido da atualização cadastral e do gerente responsável pela conferência.É 
necessária também a confirmação das informações prestadas e a data de início 
do relacionamento com o associado/cliente permanente. 

2. As informações cadastrais são protegidas pelo sigilo bancário, com utilização 
exclusiva no ambiente das entidades nas quais o cadastrado possui 
relacionamento para finalidades específicas a que se destina a ficha cadastral e 
documentos acessórios. 

3. Os documentos pertencentes à composição do dossiê cadastral devem ser 
digitalizados pela entidade responsável pelo cadastro e inseridos na plataforma 
GED por meio do Sispld, aba Anexo. Para dossiês em papel, os documentos 
devem ser arquivados em ambiente seguro e com acesso restrito.  

4. O acesso ao dossiê cadastral deve ser restrito, independentemente se a 
composição for em meio físico ou digital. 

5. A documentação referente às operações devem ser mantidas na forma de 
registros eletrônicos (dispensado arquivamento de cópias ou digitalização dos 
documentos), pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro 
dia do ano seguinte ao do término do relacionamento com o associado/cliente 
eventual ou da conclusão das operações.  

6. Para os cadastrados nos demais perfis, é obrigatória a manutenção da 
documentação cadastral em arquivo físico, microfilme ou meio digital, para fins de 
auditoria e fiscalização, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir do 
primeiro dia do ano seguinte ao do término do relacionamento com o 
associado/cliente permanente ou da conclusão das operações, conforme o MIG – 
Cadastro. 

7. O período de 5 (cinco) anos constante no item 1 deste capítulo é contado a partir 
do encerramento da conta ou da conclusão da transação realizada. 

8. Para o arquivamento, manutenção e conservação das demais informações e 
registros, proceder conforme as orientações a seguir: 

a) 10 (dez) anos para registros específicos das operações de transferência de 
recursos de: 

a.1) operações referentes ao acolhimento em depósitos de transferência 
eletrônica disponível (TED), de cheque, cheque administrativo, cheque 
ordem de pagamento e outros documentos compensáveis de outra natureza; 
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a.2) operações referentes à liquidação de cheques depositados em outra 
instituição financeira; 

a.3) emissões de cheque administrativo, de cheque ordem de pagamento, de 
ordem de pagamento, de documento de crédito (DOC), de TED e de outros 
instrumentos de transferência de recursos, quando de valor superior a 
R$1.000,00 (mil reais). 

b) 5 (cinco) anos: 

b.1) todos os serviços financeiros prestados e de todas as operações financeiras 
realizadas com os associados/clientes ou em seu nome; 

b.2) operações de depósitos em espécie; 

b.3) saque em espécie; 

b.4) pedido de provisionamento para saque. 

9. Os prazos descritos no item anterior poderão ser estendidos indefinidamente na 
hipótese de existência de investigação comunicada formalmente pelos órgãos 
competentes. 

10. Compente às cooperativas do Sicoob e ao Bancoob e respectivas controladas e 
coligadas a guarda e manutenção das informações e documentos obtidos dos 
seus associados/clientes pelo prazo estipulado pela autoridade reguladora, 
conforme os preceitos legais e regulamentares de segurança e sigilo da 
informação, como a observância da manutenção das informações arquivadas nas 
avaliações de riscos de seus clientes.  

11. As cooperativas do Sicoob e o Bancoob e respectivas controladas e coligadas 
devem incluir nas propostas de negócios ou nos contratos declaração firmada 
pelo cliente sobre a veracidade das informações prestadas sobre a licitude da 
origem de sua renda, faturamento e patrimônio, bem como o conhecimento da 
legislação criminal referente à "lavagem" ou ocultação de bens (artigo 11 da Lei nº 
9.613/98).  

12. O Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo (Sispld) registra os dados e as informações das respostas do 
questionário, justificativa e, caso tenha sido feita comunicação ao Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o número de registro da comunicação 
e da autenticação do associado/cliente.   



 
 

 MIG – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 

2ª edição em 1/9/2014 
Circular Sicoob Confederação 364 

Última atualização em: 18/1/2017 
Resolução Sicoob Confederação 183 

56/66 
  

 

Título  2 – Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
Capítulo  14 – Treinamento 

1. O Sicoob Confederação desenvolverá programas de treinamentos para instruir 
empregados, estagiários, aprendizes e dirigentes a adotarem os procedimentos 
de controle de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

2. As cooperativas devem empreender ações de treinamento para empregados, 
estagiários e dirigentes, alinhadas aos programas instituídos pelo Sicoob 
Confederação. 

3. O curso de PLD/FT, disponibilizado pelo Sicoob Confederação, deve ser realizado 
pelos empregados, estagiários e dirigentes em até 6 (seis) meses da data da 
contratação. 

4. Presidentes, conselheiros de administração, conselheiros fiscais e diretores 
receberão treinamentos específicos sobre combate e prevenção a crimes de 
lavagem ou ocultação de bens, direitos, valores e de terrorismo e seu 
financiamento. Os treinamentos deverão ser refeitos sempre que ocorrerem 
atualizações normativas, o que será informado pelo Sicoob Confederação. 

5. Os empregados que atuam diretamente nas atividades de PLD/FT, Controles 
Internos e Auditoria devem realizar, pelo menos, a cada 2 (dois) anos, todos os 
cursos disponíveis sobre o assunto (exceto o curso específico para dirigentes) via 
Sicoob Universidade. 

6. Os demais empregados devem realizar a cada 2 (dois) anos, pelo menos, o curso 
básico disponível via Sicoob Universidade. 

7. As cooperativas do Sicoob e o Bancoob e respectivas controladas devem aplicar 
o programa de treinamento para, no mínimo, os colaboradores que: 

a) tenham relacionamento direto com o cliente; 

b) façam parte de alguma etapa do relacionamento ou do fluxo de contratação 
e utilização de produtos e serviços; 

c) participam da elaboração de novos processos, produtos e serviços; 

d) atuam nas áreas de prevenção à lavagem de dinheiro, controles e 
compliance;       

e) atuam na gestão de riscos, auditoria e suporte aos negócios. 

8. Cabe às cooperativas do Sicoob e ao Bancoob e respectivas controladas elaborar 
e manter atualizada lista dos empregados, estagiários, aprendizes e dirigentes 
treinados e adotar controle das datas em que os treinamentos foram ministrados. 
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Título 3 – Glossário 

1. Associado: pessoa física ou jurídica, enquadrada ao perfil de associação definido 
estatutariamente, detentora de quotas-partes integralizadas. 

2. Beneficiário final: pessoas naturais que detenham pelo menos 20% (vinte por 
cento) de participação societária na empresa. 

3. Cadastro: repositório de dados primários, entendidos como aqueles próprios da 
característica do cadastrado, adequados às particularidades de cada perfil de 
relacionamento e ao tipo do negócio a ser realizado, assim como de anotações de 
qualquer fato não ligado às características pessoais do cadastrado que possa 
interferir no relacionamento com o Sicoob. 

4. Cliente eventual ou permanente: qualquer pessoa natural ou jurídica com a qual 
seja mantido, respectivamente, em caráter eventual ou permanente, 
relacionamento destinado à prestação de serviço financeiro ou à realização de 
operação financeira. 

5. Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE): instrumento de 
padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos critérios de 
enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da administração tributária do 
país. 

6. Colocação (etapa da lavagem de dinheiro): ingresso dos valores oriundos da 
prática de crimes antecedentes no sistema financeiro, por meio da realização de 
depósitos ou aquisição de instrumentos negociáveis oferecidos por instituições 
financeiras. 

7. Compra de ativos ou de instrumentos monetários: a técnica configura na aquisição 
de ativos tangíveis mediante utilização de grande volume de recursos de origem 
ilícita. Normalmente, os bens adquiridos são, também, utilizados para a prática de 
atividades criminosas. 

8. Comunicações compulsórias: são aquelas operações realizadas em espécie, que 
devem ser informadas ao Coaf obrigatoriamente até 24 (vinte e quatro horas) de 
sua ocorrência, desde que atinjam o valor e a forma determinada na legislação.  

9. Comunicações atípicas: são aquelas operações que dependem de análise 
minuciosa, pois fogem à capacidade econômica em relação às movimentações 
realizadas pelo associado/cliente.  

10. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf): conselho criado no âmbito 
do Ministério da Fazenda, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas 
administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de 
atividades ilícitas relacionadas à lavagem de dinheiro. 
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Título 3 – Glossário 

11. Empresas de fachada: trata-se de empresa legalmente organizada que participa, 
ou aparenta participar, do comércio legítimo. Essa empresa que, tanto pode ser 
real ou fictícia, é utilizada para a prática de lavagem de dinheiro e, portanto, suas 
receitas são resultados de atividades ilegais.  

12. Estruturação: permite que mais de um indivíduo conduza os recursos ilegais em 
múltiplas transações em uma ou mais instituições financeiras, por meio da divisão 
dos recursos em montantes inferiores àqueles cuja declaração de origem é 
exigida pelos órgãos governamentais. 

13. Exploração de questões jurisdicionais internacionais: consiste na utilização, pelo 
suposto criminoso, das diferentes interpretações existentes nas leis praticadas por 
diferentes jurisdições internacionais relacionadas ao sigilo bancário, à exigência 
de declarações de bens e rendimentos, à tributação, à constituição de empresas, 
entre outros. 

14. Grupo de Ação Financeira (Gafi): organização intergovernamental, com sede em 
Paris, criada em 1989 por iniciativa do G-7, com o objetivo de desenvolver e 
promover políticas nacionais e internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro 
e ao financiamento do terrorismo. O Gafi é o principal órgão no sistema 
internacional antilavagem de dinheiro. 

15. Grupo econômico: conjunto de pessoas físicas e/ou jurídicas, ligadas entre si por 
relação econômica e/ou de controle societário, direto ou indireto, que, de modo 
permanente, combinem recursos ou esforços para realizar objetivos comuns. 

16. Integração (etapa da lavagem de dinheiro): disponibilização do dinheiro ilícito 
novamente para os criminosos, com aparência legítima, por meio da incorporação 
desse recurso no setor econômico, adquirindo bens de alto luxo ou realizando 
investimentos financeiros, comerciais e industriais. 

17. Lavagem de dinheiro: é o ato de encobrir a origem delitiva de bens, valores e 
capitais, com o intuito de reinseri-los na economia formal, sob uma aparência de 
licitude.  

18. Mandante, outorgante ou constituinte: pessoa que confere a outrem poderes para 
representá-la em determinado ato. 

19. Mandatário, outorgado, constituído ou procurador: pessoa que recebe os poderes 
para representar outrem em determinado ato. 

20. Mescla: o suposto criminoso mistura os recursos ilícitos com aqueles originários 
de atividades legais de determinada empresa, fazendo com que a soma dos 
recursos pareça legítima. 
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Título 3 – Glossário 

21. Ocultação (etapa da lavagem de dinheiro): movimentação do dinheiro de origem 
ilícita múltiplas vezes, de forma a dificultar o rastreamento contábil, a realização 
de investigações sobre a origem do dinheiro e facilitar o anonimato. 

22. Procuração particular: documento elaborado particularmente pela pessoa que vai 
outorgar poderes ao seu procurador. O tabelião reconhece a firma do outorgante, 
com a finalidade de dar segurança para aquela pessoa que exige a procuração. 
Nenhuma via permanece arquivada no cartório. 

23. Procuração pública: documento elaborado por tabelião, em livro próprio. A via 
original permanece arquivada no cartório, a outra via (traslado) é entregue ao 
mandante. 

24. Produtor rural: pessoa física ou jurídica que explora a terra, com fins econômicos 
ou de subsistência, por meio de agricultura, pecuária, silvicultura, extrativismo 
sustentável, aquicultura, além de atividades não agrícolas que contribuam para o 
desenvolvimento da agricultura e para o progresso do meio rural, respeitando a 
função social da terra. 

25. Transferência eletrônica: uso da rede eletrônica de comunicação de bancos para 
a remessa ou a movimentação dos recursos legais ou ilegais para outra 
localidade. Geralmente, após a transferência dos recursos, a identificação da 
origem da remessa se torna difícil. 

26. Utilização de ativos anônimos ao portador: consiste na utilização, pelo suposto 
criminoso, de ativos anônimos (dinheiro em espécie, bens de consumo, joias, 
metais preciosos e alguns produtos financeiros) que impeçam a identificação da 
propriedade, da titularidade e da origem do bem ilícito. 
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Título  4 – Modelos e Formulários 
Capítulo  1 – Relatório de Investigação 
 

O Relatório de Investigação está disponível como anexo deste manual na intranet do 
Sicoob na opção Normativos → Sicoob Confederação → Regulação → Manual de 
Instruções Gerais (MIG). 
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Título  4 – Modelos e Formulários 
Capítulo  2 – Declaração de Origem de Recursos 
 

A Declaração de Origem de Recursos está disponível como anexo deste manual na 
intranet do Sicoob na opção Normativos → Sicoob Confederação → Regulação →  
Manual de Instruções Gerais (MIG). 
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Título  4 – Modelos e Formulários 
Capítulo  3 – Declaração de Classificação de Pessoa Exposta Politicamente 

(PEP) 
 

A Declaração de Classificação de PEP está disponível como anexo deste manual na 
intranet do Sicoob na opção Normativos → Sicoob Confederação → Regulação →  
Manual de Instruções Gerais (MIG). 
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Título  4 – Modelos e Formulários 
Capítulo  4 – Formulário Conheça seu Associado/cliente 
 

O Formulário Conheça seu Associado/cliente está disponível como anexo deste 
manual na intranet do Sicoob na opção Normativos → Sicoob Confederação →  
Regulação → Manual de Instruções Gerais (MIG). 
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Título 5 – Referências normativas 
 

Normativo Nº 
Data de 
emissão 

Órgão emissor Epígrafe  

Lei  9.613 3/3/1998 
Congresso 
Nacional 

Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou 
ocultação de bens, direitos e valores; a 
prevenção da utilização do sistema 
financeiro para os ilícitos previstos nesta 
Lei; cria o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras - COAF, e dá outras 
providências. 

Lei 12.683 9/7/2012 
Congresso 
Nacional 

Altera a Lei 9.613, de 3 de março de 1998 
para tornar mais eficiente a persecução 
penal dos crimes de lavagem de dinheiro. 

Lei 10.701 9/7/1998 
Congresso 
Nacional 

Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 
9.613 de 03/03/1998, que  Dispõe sobre os 
crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, 
direitos e valores; a prevenção da utilização 
do sistema financeiro para os ilícitos 
previstos nesta Lei; cria o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras - COAF, 
e dá outras providências. 

Circular  3.517 7/12/2010 
Banco Central do 

Brasil 

Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 
2009, que consolida as regras sobre os 
procedimentos a serem adotados na 
prevenção e combate às atividades 
relacionadas com os crimes previstos na Lei 

nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

Circular  3.583 12/3/2012 
Banco Central do 

Brasil 

Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 
2009, que consolida as regras sobre os 
procedimentos a serem adotados na 
prevenção e combate às atividades 
relacionadas com os crimes previstos na Lei 
nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

Circular 3.654 27/3/2013 
Banco Central do 

Brasil 

Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 
2009, que consolida as regras sobre os 
procedimentos a serem adotados na 
prevenção e combate às atividades 
relacionadas com os crimes previstos na Lei 
nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

Carta-
Circular 

2.826 4/12/1998 
Banco Central do 

Brasil 

Divulga relação de operações e situações 
que podem configurar indício de ocorrência 
dos crimes previstos na Lei nº 9.613 de 
3/3/1998, e estabelece procedimentos para 
sua comunicação ao Banco Central do 
Brasil. 



 
 

 MIG – Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 

2ª edição em 1/9/2014 
Circular Sicoob Confederação 364 

Última atualização em: 18/1/2017 
Resolução Sicoob Confederação 183 

65/66 
  

 

Título 5 – Referências normativas 
 

Normativo Nº 
Data de 
emissão 

Órgão emissor Epígrafe  

Circular  3.461 24/7/2009 
Banco Central do 

Brasil 

Consolida as regras sobre os procedimentos 
a serem adotados na prevenção e combate 
às atividades relacionadas com os crimes 
previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 
1998. 

Carta-
Circular 

3.430 11/2/2009 
Banco Central do 

Brasil 

Esclarece aspectos relacionados à 
prevenção e combate às atividades 
relacionadas com os crimes previstos na Lei 
nº 9.613, de 3 de março de 1998, tratados 
na Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009. 

Carta-
Circular 

3.542 12/3/2012 
Banco Central do 

Brasil 

Divulga relação de operações e situações 
que podem configurar indícios de ocorrência 
dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 
de março de 1998, passíveis de 
comunicação ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf). 
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Título  6 – Controle de atualizações 

 

Data  Instrumento de comunicação 
Referência  

(Título-Capítulo-Seção) 

3/10/2014 CIC - 372 2-2-2, 2-4, 3 e 4. 

17/10/2014 CIC - 374 2-2-2 item 3. 

10/4/20015 CIC - 404 
1-2; 2-1-1; 2-2-2; 2-2-4; 2-2-6; 2-4; 2-12; 2-14 e 

4-4. 

17/11/2016 RES - 169 
1, 2-1-1, 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-2-4, 2-2-5, 2-3-1, 

2-5, 2-6, 2-8, 2-12, 2-14. 

18/1/2017 RES - 183 2-14 

 

 


