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1. INTRODUÇÃO

A Inovar Previdência Sociedade de Previdência Privada, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, é uma Entidade 
Fechada de Previdência Complementar, constituída na forma da legislação em vigor, com sede em São Paulo, regendo-se pelo 
seu Estatuto e respectivos regulamentos e pelas normas legais vigentes. 

Este documento tem o objetivo de estabelecer diretrizes relacionadas à prevenção e combate aos crimes de lavagem de 
dinheiro e financiamento ao terrorismo, além de demais crimes envolvendo simulação ou ocultações de recursos financeiros, 
bem como identificar e acompanhar as operações realizadas com pessoas politicamente expostas. 

O objetivo da elaboração desta Política é o de atender à legislação vigente e em especial a Instrução PREVIC nº 34, de 28 de 
outubro de 2020.

2. BREVES COMENTÁRIOS SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO

Lavagem de dinheiro é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou 
esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma que tais ativos aparentem uma 
origem lícita ou que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. É dar fachada de dignidade ao dinheiro 
de origem ilegal. 

Para disfarçar os lucros ilícitos sem comprometer os envolvidos, a lavagem de dinheiro realiza-se por meio de um processo 
dinâmico que requer: 

1º - Distanciamento dos fundos de sua origem, evitando uma associação direta deles com o crime; 

2º - Disfarce de suas várias movimentações para dificultar o rastreamento desses recursos; e 

3º - Disponibilização do dinheiro novamente para os criminosos depois de ser suficientemente movimentado no ciclo de 
lavagem e estar em condições de ser considerado “limpo”.

Os mecanismos mais utilizados no processo de lavagem de dinheiro envolvem teoricamente três etapas independentes que, 
com frequência, ocorrem simultaneamente:

1º - A colocação do dinheiro no sistema econômico com o objetivo de ocultar sua origem. O criminoso procura movimentar o 
dinheiro em países com regras mais permissivas e que possuem um sistema financeiro liberal. 

A colocação é efetuada por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens. Para dificultar a 
identificação da procedência do dinheiro, os criminosos aplicam técnicas sofisticadas e cada vez mais dinâmicas, tais como o 
fracionamento dos valores que transitam pelo sistema financeiro e a utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente 
trabalham com dinheiro em espécie. 

2º - A ocultação do dinheiro, essa segunda etapa do processo consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. 
O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de investigações sobre a origem do dinheiro. 

Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas, preferencialmente, em 
países amparados por lei de sigilo bancário ou realizando depósitos em contas “fantasmas”. 
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3º - Integração do dinheiro. Nesta última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. 

As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades podendo prestar serviços entre 
si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal. 

3. BREVES COMENTÁRIOS SOBRE FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos na Lei nº 13.260, 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 a perigo pessoas, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.

São atos de terrorismo:

•  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; 

•  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; 

• Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoas. 

A pena prevista para tais atos é reclusão de doze a trinta anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. 

4. DEFINIÇÕES LEGAIS 

4.1. Entidade
Inovar Previdência Sociedade de Previdência Privada.

4.2. Clientes 
As patrocinadoras, os instituidores, os participantes, os beneficiários e os assistidos dos planos de benefícios de caráter 
previdenciário administrados pela Inovar Previdência.

4.3. Pessoa Exposta Politicamente
Pessoa natural que desempenha ou tenha desempenhado, nos cinco anos anteriores, cargo, emprego ou função pública 
relevantes, assim como funções relevantes em organizações internacionais, bem como seus representantes, familiares e outras 
pessoas de seu relacionamento próximo. 

São considerados familiares os parentes, na linha reta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, filhos, 
enteados e enteadas.

O prazo de cinco anos deve ser contado, retroativamente, a partir da publicação da Instrução PREVIC nº 34, de 28/10/2020, para 
os que já eram “clientes” da Inovar Previdência, ou a partir da data de início da relação jurídica estabelecida com a Entidade, para 
os novos “clientes”.
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Consideram-se pessoas expostas politicamente: 

I. Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; 

II. Os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de:

 a) Ministro de Estado ou equiparado; 

 b) natureza especial ou equivalente; 

 c) presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e 

 d) grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nível 6, ou equivalente. 

III. Os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais 
Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e do Conselho da Justiça Federal;

IV. Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da 
República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os 
Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; 

V. Os membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas da União; 

VI. Os presidentes e os tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;

VII. Os governadores e os secretários de Estados e do Distrito Federal, os deputados estaduais e distritais, os presidentes, 
ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de Justiça, 
Tribunais Militares, Tribunais de Contas ou equivalentes dos Estados e do Distrito Federal;

VIII Os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração 
pública indireta municipal e os presidentes de Tribunais de Contas ou equivalentes dos municípios.

São também consideradas expostas politicamente as pessoas que, no exterior, sejam: 

I. Chefes de estado ou de governo; 

II. Políticos de escalões superiores; 

III. Ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores; 

IV. Oficiais-generais e membros de escalões superiores do Poder Judiciário; 

V. Executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou 

VI. Dirigentes de partidos políticos; 

VII.  Os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado.

A condição de pessoa exposta politicamente deve ser aplicada pelos cinco anos seguintes à data em que a pessoa deixou de se 
enquadrar nas categorias previstas nos itens acima.
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5. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENTIDADE 

A Inovar Previdência repudia qualquer ato de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, ou quaisquer atividades 
criminosas envolvendo simulação ou ocultação de recursos financeiros. De forma que adota ou passará a adotar a partir da 
aprovação desta política, os seguintes procedimentos:

5.1. Conhecimento de Clientes

5.1.1. Cadastro
A Inovar Previdência deverá manter atualizadas as informações cadastrais de seus “clientes” sempre que possível e com a 
abrangência disponível. 

O cadastro deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

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

II. Seu enquadramento na condição de pessoa exposta politicamente, se for o caso; 

III.  Natureza e número do documento de identificação, nome do órgão expedidor e data da expedição; 

IV. Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

V.  Endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e código de endereçamento postal - 
CEP) e número de telefone;

VI.  Ocupação profissional; e

VII. Informações acerca dos rendimentos base de contribuição ao plano de benefícios, no caso de clientes classificados como 
participantes de planos de benefícios patrocinados de caráter previdenciário administrados pela Inovar Previdência.

Estas informações são confidenciais e não podem ser fornecidas ou disponibilizadas a pessoas não autorizadas a obtê-las.

A Inovar Previdência deve adotar procedimentos adicionais de verificação sempre que houver dúvida quanto à fidedignidade 
das informações constantes do cadastro ou quando houver suspeita da prática dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 03 de 
março de 1998. 

A Inovar Previdência não poderá iniciar relação ou realizar transação quando não for possível a completa identificação do 
cliente ou da contraparte. 

Os dados cadastrais devem obedecer a níveis de detalhamento diferenciados, proporcionais às categorias de risco em que se 
enquadrem o cliente, devendo ser adotadas diligências adicionais para obtenção e confirmação das informações.

5.1.2. Identificação das Pessoas Expostas Politicamente
A Inovar Previdência deve desenvolver e implementar procedimentos que possibilitem: 

I. A identificação, dentre seus clientes, daquelas pessoas consideradas expostas politicamente; e 

II. A identificação da origem dos recursos das operações com os clientes considerados como pessoas politicamente expostas. 
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A Inovar Previdência deve dedicar especial atenção, reforçada e contínua, às relações jurídicas mantidas com pessoa politicamente 
exposta. Nesse sentido, de forma complementar ao preenchimento dos formulários disponibilizados aos participantes, no 
mínimo anualmente a INOVAR utilizará informações disponibilizadas no Portal da Transparência divulgado pela Controladoria 
Geral da União (http://www.portaldatransparencia.gov.br), de forma a confrontar com sua base cadastral.

Para os casos em que houver clientes residentes no exterior, para fins da identificação e qualificação como pessoa exposta 
politicamente, a Inovar Previdência também poderá solicitar declaração expressa do cliente a respeito da sua classificação; utilizar 
informações publicamente disponíveis; e/ou recorrer a bases de dados eletrônicos comerciais sobre pessoas expostas politicamente.

5.2. Conhecimento de Funcionários, Parceiros e Prestadores de Serviços Terceirizados
5.2.1. Funcionários
A seleção e contratação de funcionários deve seguir procedimentos de verificação prévia da existência de conduta ética e 
reputação do candidato. Poderão ser executados controles de análise da situação econômico-financeira dos funcionários, em 
função da posição ou cargo que ele ocupe na Entidade. 

5.2.2. Parceiros e Prestadores de Serviços Terceirizados
A Inovar Previdência deverá manter controle para identificação e qualificação de todos os parceiros e prestadores de serviços 
terceirizados, com manutenção do cadastro e rotina de atualização cadastral, sempre que necessário. Para aqueles cujos sócios 
se enquadrarem como pessoa exposta politicamente deverão ser aplicados critérios de identificação e diligência mais rigorosos, 
com a aprovação do relacionamento por alçadas superiores.

5.3. Registro de Operações
A Inovar Previdência, para os fins do disposto no art. 10, inciso II, da Lei nº 9.613/98, manterá registro que reflita todas as operações 
ativas e passivas que realizar e a identificação de todas as pessoas físicas ou jurídicas com as quais estabeleça qualquer tipo 
de relação jurídica cujo valor seja igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) no mês-calendário, conservando-o durante 
o período mínimo de 5 (cinco) anos, contados retroativamente da conclusão da operação ou da extinção da relação jurídica.

A Inovar Previdência, para os fins do disposto no art. 19 da IN PREVIC 34 de 28/10/2020, dispensará especial atenção às seguintes 
ocorrências, dentro de sua esfera de atuação: 

I. Contribuição ao plano de benefícios, pelo participante ou assistido, cujo valor se afigure objetivamente incompatível com 
a sua ocupação profissional ou com seus rendimentos, considerado isoladamente ou em conjunto com outras contribuições do 
mesmo participante ou assistido; 

II. Aporte ao plano de benefícios efetuado por terceiro que não a patrocinadora, cujo valor seja igual ou superior a R$ 10.000,00 
(dez mil reais);

III. Negociação com pagamento em espécie, a uma mesma pessoa física ou jurídica, cujo valor seja superior a R$ 10.000,00 (dez 
mil reais);

IV. Operações realizadas que, por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício para evitar procedimentos de 
identificação, qualificação, registro, monitoramento e seleção previstos conforme instrução normativa vigente;

V. Operações realizadas e os produtos e serviços contratados 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 
de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo. 



8

POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE
DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

5.4. Comunicação das Operações
A Inovar Previdência deverá comunicar ao COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da verificação de sua ocorrência: 

I. Todas as operações realizadas com um mesmo participante ou assistido que sejam iguais ou superiores a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), com exceção às operações decorrentes do pagamento de benefícios de caráter previdenciário, de 
empréstimos a participantes ou assistidos e de portabilidade ou resgate. 

II. Todas as operações, propostas ou realizadas, relacionadas no item 4.3. Pessoa Exposta Politicamente; 

III. Todas as operações, propostas ou realizadas, cujas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, formas 
de realização ou instrumentos utilizados, ou que, pela falta de fundamento econômico ou legal, possam indicar ou estar 
relacionadas à prática de crime tipificado na Lei nº 9.613, de 1998.

A Diretoria Executiva da Inovar Previdência deverá indicar pessoa responsável pela comunicação ao COAF – Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras das operações de que trata esta Política, devendo ainda indicar formalmente à Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc) diretor executivo responsável pelo cumprimento das obrigações previstas na 
Instrução Instrução PREVIC nº 34 de 28/10/2020. 

Para os fins do disposto no art. 11, inciso III, da Lei nº 9.613/98, a não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis 
de comunicação devem ser informadas pela Inovar Previdência à PREVIC, mediante ofício a ser encaminhado até último dia do 
mês de janeiro do ano subsequente ao exercício.

6. FERRAMENTAS DE CONTROLE

Para o pleno atendimento à legislação que dispõe sobre a prevenção do crime de lavagem de dinheiro de financiamento do 
terrorismo, a Inovar Previdência manterá as seguintes ferramentas de auxílio para identificação, registro e comunicação de 
ocorrências descritas nesta Política:

6.1. Cadastro (identificação, qualificação e classificação de clientes)
Atualização cadastral dos seus “clientes” realizada periodicamente, sem prejuízo de atualizações circunstanciais, de modo a 
assegurar constante fidedignidade das informações. A forma de atualização deverá ser avaliada periodicamente, e ser compatível 
com o perfil de risco do cliente e a avaliação interna de risco.

Identificação e qualificação de pessoa exposta politicamente, considerando medidas como:

I.  Exigência da informação no Formulário de Adesão de novos participantes. 

II. Disponibilização de formulário ou campo de atualização cadastral na área restrita do portal da Sociedade para preenchimento 
pelo participante, caso ele venha a se enquadrar como pessoa exposta politicamente.

III. Recadastramento anual dos beneficiários e assistidos solicitando a informação a respeito do enquadramento como pessoa 
exposta politicamente.
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6.2. Registro, Monitoramento e Análise das Operações
I. Acompanhamento de contribuições totais (básica + Adicional + Suplementar) com valores iguais ou superiores a R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para pessoas politicamente expostas e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para todas as operações 
realizadas com um mesmo “cliente”.

II. Acompanhamento dos resgates de valor iguais ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pessoas politicamente 
expostas e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para todos os Participantes.

III. Proibição de transações em espécie com valores superiores a R$ 1.000,00 (um mil reais).

IV. Recebimento de depósitos em conta corrente da Inovar Previdência apenas através de depósito identificado, transferência 
bancária (DOC/TED/PIX) ou outras modalidades que permitam a identificação do depositante pela Instituição bancária.

V. Na análise de transações, deve-se observar a forma de pagamentos/contribuições, a periodicidade, as partes e valores 
envolvidos, o padrão das transações, a atividade econômica e qualquer indicativo adicional de irregularidade ou ilegalidade 
envolvendo o cliente ou suas operações, com vista em detectar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

7. AVALIAÇÃO DE RISCOS

7.1. Avaliação Interna de Risco
A Inovar Previdência deverá elaborar anualmente, a avaliação interna de risco considerando os perfis de risco de seus clientes, 
quais sejam: patrocinadoras, participantes, assistidos e beneficiários; da própria Inovar Previdência, bem como das operações, 
produtos e serviços por ela executados; e das atividades exercidas por seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços 
terceirizados.

A avaliação dos riscos será realizada quanto à magnitude dos impactos financeiro, jurídico e reputacional e quanto à 
probabilidade de ocorrência, com adoção de controles de gerenciamento e mitigação reforçados para as situações de maior 
risco e a adoção de controles simplificados nas situações de menor risco.

A avaliação interna de risco deverá ser revisada a cada dois anos e/ou sempre que houver alterações significativas nos perfis de risco.

Devem ser utilizadas como subsídio à avaliação interna de risco, quando disponíveis, avaliações realizadas por entidades 
públicas do país relativas ao riscos de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.

7.2. Avaliação de novos planos e serviços
A Inovar Previdência deverá realizar a avaliação e análise prévia de novos planos a serem instituídos na Entidade, bem como 
de novos serviços, incluindo a utilização de novas tecnologias, considerando a identificação dos possíveis riscos de lavagem 
de dinheiro e financiamento ao terrorismo na sua formalização e estrutura proposta, e contar com a avaliação e aprovação dos 
órgãos estatutários.

8. AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE DA POLÍTICA

A administração da Inovar Previdência deverá avaliar a efetividade desta Política, bem como dos procedimentos e controles 
internos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e documenta-la anualmente, em relatório 
específico, com data-base no último dia do ano findo, no qual deve contemplar a análise de:
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I.  os procedimentos destinados ao conhecimento de clientes, incluindo a verificação e a validação das informações dos 
clientes e a adequação dos dados cadastrais;

II. os procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação ao COAF, incluindo a avaliação de efetividade dos 
parâmetros de seleção de operações e de situações suspeitas;

III. a governança da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;

IV. os procedimentos destinados ao conhecimento de funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados; e

V. as medidas de desenvolvimento da cultura organizacional voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo.

O relatório de efetividade deverá ser encaminhado para ciência do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo até o último dia do 
semestre subsequente ao da data-base.

9. DIVULGAÇÃO E TREINAMENTO

Devem ser implementados procedimentos destinados à divulgação anual desta Política pela Inovar Previdência, além de 
realização de treinamentos aos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, participantes, assistidos 
e patrocinadoras, de forma a possibilitar a capacitação de funcionários e garantir a promoção de cultura organizacional de 
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

10. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Caberá aos órgãos estatutários patrocinar as iniciativas para o cumprimento desta Política, assim como a sua efetividade e 
melhoria contínua dos procedimentos e dos controles internos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento 
do terrorismo.

10.1. Conselho Deliberativo
Constitui papel do Conselho Deliberativo aprovar a presente Política; tomar ciência da avaliação interna de risco e do relatório 
de efetividade relacionado ao cumprimento da Política, dos procedimentos e dos controles internos, conforme exigido pela 
Instrução Normativa Previc n° 34, de 28/10/2020.

10.2. Conselho Fiscal
Constitui papel do Conselho Fiscal fiscalizar o cumprimento da Política; tomar ciência da avaliação interna de risco, solicitando 
correções para as fragilidades identificadas. 

O Conselho Fiscal também deve ser responsável por examinar os resultados do relatório de efetividade relacionado ao 
cumprimento da Política, dos procedimentos e dos controles internos, conforme exigido pela legislação em vigor, com o 
acompanhamento dos planos de ação para as inconformidades identificadas.
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10.3. Diretoria Executiva
Constitui responsabilidade da Diretoria Executiva elaborar e manter atualizada a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento do Terrorismo, bem como implementar e executar ações para o cumprimento da legislação vigente.

A Diretoria Executiva deverá ainda, documentar e aprovar a avaliação interna de risco; elaborar o relatório anual de avaliação 
de efetividade da presente Política, bem como submeter para ciência dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, os resultados obtidos 
dessas avaliações.

10.4. Todos os Funcionários
Caberá a todos os funcionários da Inovar Previdência conhecer e cumprir as diretrizes desta Política, sempre buscando 
orientações para dúvidas relacionadas aos procedimentos inerentes às práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e 
financiamento do terrorismo; fiscalizar e orientar os clientes, parceiros e prestadores de serviços terceirizados da Entidade; 
e comunicar imediatamente quando da identificação de operações e situações que podem indicar suspeitas de lavagem de 
dinheiro e financiamento do terrorismo.

11. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA

Conforme capítulo III Instrução Normativa nº 34 PREVIC, o Diretor Superintendente foi designado responsável pelo cumprimento 
das obrigações previstas nesta Instrução.

Cumpre aos administradores da Inovar Previdência, Diretores, membros do Conselho Deliberativo, membros do Conselho Fiscal 
e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária ou regimental, bem como aos 
funcionários da Entidade, guardar sigilo de informações relevantes a respeito da Inovar Previdência e de seus clientes, às quais 
tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, bem como zelar para que subordinados e terceiros que, 
eventual e excepcionalmente tenham acesso àquelas informações também o façam, respondendo solidariamente com estes na 
hipótese de descumprimento.

A infração às disposições da legislação, em especial a Instrução Normativa PREVIC nº 34, de 28 de outubro de 2020 e desta Política, 
sujeita a Inovar Previdência e seus administradores às sanções do art. 12 da Lei nº 9.613, de 1998 e da regulamentação em vigor, 
sem prejuízo das sanções aplicáveis por eventual descumprimento da legislação no âmbito da previdência complementar 
fechada.

12. REGULAMENTAÇÃO ASSOCIADA 

I. Lei Federal 9.613 de 03/03/1998;

II. Lei 12.846 de 01/08/2013;

III. Lei Federal 13.260 de 16/03/2016;

IV. Resolução COAF n° 031 de 07/06/2019; 

V. Lei 13.709 de 14/08/2018;

VI. Instrução PREVIC nº 34, de 28/10/2020. 
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13. VERSÃO/REVISÃO

A Inovar Previdência revisará anualmente ou sempre que ocorram mudanças no processo, as diretrizes definidas nesta política.

Versão 1. – 22/02/2021.

Versão 2. – 31/03/2021.

14. APROVAÇÃO 

Reunião do Conselho Deliberativo de 31/03/2021.



13

POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE
DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

INOVAR PREVIDÊNCIA NAS REDES SOCIAIS!

Nossa entidade está presente nas redes 
sociais, clique nos ícones ao lado para 
seguir ou curtir nossas páginas:

/inovarprevidencia

INOVAR PREVIDÊNCIA – SOCIEDADE 
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

 Atendimento: Rua Correia Dias, 184 - 7º Andar - Conj.71 - Paraíso, SP - CEP 04104-000

(11) 4210-2420  contato@inovarprevidencia.com.br       www.inovarprevidencia.com.br

https://www.facebook.com/inovarprevidencia
https://www.instagram.com/inovarprevidencia/
https://www.linkedin.com/company/inovarprevidencia/
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