
 
Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Fraudes 
 
1.0 Lavagem de Dinheiro 

 
Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual agentes criminosos tentam 
disfarçar a verdadeira origem do capital proveniente de suas atividades 
ilícitas, passando tal capital por instituições financeiras, ou empresas da 
economia real, com o intuito de legitimar o capital obtido ilegalmente.  Se 
estes criminosos obtém sucesso, conseguem manter a propriedade do 
capital e prover um “disfarce”, legitimando sua origem. 
 
O crime de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores está 
previsto na Lei 9.613/98 em complementação à Lei 7.492/86, que define 
os crimes contra o sistema financeiro nacional.  
 
A IN CVM 301/99, com as alterações introduzidas pela IN CVM 463/08, 
regulam a Lei 9.613/98.    
 

 
1.1 Políticas Contra a Lavagem de Dinheiro 

 
A DOMO Invest tem por política checar a origem do capital proveniente 
de seus Clientes, de acordo com as normas e regulamentações vigentes.  
A DOMO INVEST adota políticas de prevenção para evitar que sua 
estrutura seja utilizada para “lavar dinheiro” ou “ ocultar bens” e prover 
origens legítimas ao capital ilícito, proveniente de qualquer atividade ilegal 
(incluindo mas não limitado a roubo, terrorismo, fraude, drogas, 
exploração infantil, crimes contra o sistema financeiro).  Todos os 
Colaboradores devem estar alertas para a possibilidade da DOMO Invest 
ser envolvida, contra sua vontade, em atividades de terceiros com o intuito 
de esconder, ou disfarçar a origem e/ou propriedade do capital ou outro 
ativo, derivado de ações criminosas. 

 
A DOMO Invest protege sua integridade, e dos seus Clientes, e dá 
extrema importância a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro.   Os 
Colaboradores são treinados para observar comportamentos suspeitos e 
evitar a abertura de contas para Clientes que não 
demonstrem/comprovem formalmente a origem de seu capital.    

 
1.2 Gerente de Compliance – Reportando  

 
Os Colaboradores devem reportar imediatamente qualquer transação, ou 
proposta de transação, suspeita à área de Compliance. 
 
O Gerente de Compliance, em conjunto com a Diretoria Executiva, 
analisará  a transação, ou proposta de transação suspeita e, se presentes 
sérios indícios do crime de lavagem de dinheiro, comunicará à CVM, para 
que sejam tomadas as medidas cabíveis, nos temos da IN CVM 301/99. 
 



 
Importante ressaltar que comunicações de boa-fé não acarretarão 
responsabilidades civil ou administrativa. 
 

1.3 Padrões mínimos exigidos pela DOMO Invest 
 
Todos os Colaboradores devem se familiarizar com os padrões mínimos 
requeridos pela DOMO Invest: 
 
• Estar sempre atento para a possibilidade da estrutura da DOMO Invest 

ser utilizada para uso ilegal e lavagem de dinheiro. 
• Estar ciente de que a ajuda, assistência, assessoria a qualquer pessoa 

na tentativa de burlar regras da DOMO Invest é terminantemente 
proibida. 

• Se você, inadvertidamente, iniciou um processo de ajuda, e começa 
posteriormente a suspeitar de algo ilegal, você deve reportar 
imediatamente à área de Compliance. 

• Você não deve alertar o “suspeito”, ou o Cliente, sobre sua suspeição, 
sem antes reportar à área de Compliance, que orientará os próximos 
passos, sempre em consonância com as políticas internas da DOMO 
Invest, e com a legislação vigente. 

• A identificação do Cliente ou potencial Cliente deve ser checada, 
verificada, e todas as informações relativas ao Cliente devem ser 
mantidas em arquivo da DOMO Invest. A DOMO Invest deve manter 
em arquivos organizados todas as transações com Clientes dos 
últimos 5 (cinco) anos da conclusão da última transação ou do 
encerramento da conta, incluindo recebimento de capital, aplicações 
em fundos, amortizações de fundos, resgates, pagamentos por 
serviços prestados, movimentação de contas, e todas as atividades 
relevantes do Cliente com a participação da DOMO Invest. 

 
1.4  Circunstâncias Suspeitas 
 

Nos termos do artigo 6º, da IN CVM Nº 301/99, com alterações 
introduzidas pela IN CVM Nº 463/08, deve ser dispensada especial 
atenção às seguintes operação envolvendo títulos mobiliários: 
 
I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com 
a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou 
financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as 
informações cadastrais respectivas; 
 
II - operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das 
mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se 
refere a algum dos envolvidos; 
 
IV - operações cujos desdobramentos contemplem características que 
possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos 
envolvidos e/ou beneficiários respectivos; 

 



 
V - operações cujas características e/ou desdobramentos evidenciem 
atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros;  

 
VI - operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente 
injustificada relativamente às modalidades operacionais usualmente 
utilizadas pelo(s) envolvido(s); 

 
VII – operações realizadas com a finalidade de gerar perda ou ganho para 
as quais falte, objetivamente, fundamento econômico; 

 
VIII – operações com a participação de pessoas naturais residentes ou 
entidades constituídas em países e territórios não cooperantes, nos 
termos das cartas circulares editadas pelo Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras – COAF; 

 
IX – operações liquidadas em espécie, se e quando permitido; 

 
X – transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de 
valores mobiliários; 

 
XI – operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem 
incompatíveis com a qualificação técnica do cliente ou de seu 
representante; 

 
XII – depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a 
liquidação de operações de Cliente, ou para prestação de garantia em 
operações nos mercados de liquidação futura; e 

 
XIII – pagamentos a terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação 
de operações ou resgates de valores depositados em garantia, 
registrados em nome do Cliente. 

 
Em consonância ao acima disposto, devem ser dispensadas especial 
atenção às operações em que participem as seguintes categorias de 
Clientes: 
 
I – investidores não-residentes, especialmente quando constituídos sob a 
forma de trusts e sociedades com títulos ao portador;  
 
II – investidores com grandes fortunas geridas por áreas de instituições 
financeiras voltadas para clientes com este perfil (“private banking”); e  
 
III – pessoas politicamente expostas, que são aquelas que desempenham 
ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos 
ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios 
e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares 
e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme disposto no 
artigo 3º - B da IN CVM Nº 301/99, com alterações introduzidas pela IN 
CVM Nº 463/08.  



 
 

As transações devem ser analisadas em conjunto com outras transações 
conexas e que possam fazer parte de um mesmo grupo de operações ou 
guardar qualquer tipo de relação entre si. 

 
Ademais, dada a impossibilidade de definir uma lista exaustiva de 
circunstâncias suspeitas, seguem alguns exemplos de situações que 
podem levantar suspeita de atividades ilícitas: 
 

• O Cliente evita o fornecimento de informações sobre sua 
identificação, ou seu negocio, ou evita encontros pessoais; 

• As atividades do Cliente parecem inconsistentes com a sua 
atividade principal reportada (por exemplo, o Cliente faz transações 
sem propósito comercial aparente, ou é pouco sensível a preços, 
custos, riscos); 

• Depósitos ou retiradas frequentes sem razão aparente;  
• Contas bancárias utilizadas para recebimentos diversos de 

terceiros, ou para transações de “ida e volta”, ou com movimentos 
elevados e inconsistentes com o uso normal da conta bancária; 

• Transações em moeda (dinheiro) inconsistentes com a prática de 
Mercado; 

• Mudanças repentinas nas instruções de pagamento; 
• Propostas de negócio que sejam consideradas “muito boas para 

ser verdade”; 
• Propostas financeiras proveniente de bancos comerciais, ou de 

investimento, inconsistente com as práticas de mercado, ou sem 
comprovação de documentação. 

 
Se você suspeitar que qualquer Cliente e/ou terceiro que esteja engajado 
em práticas de lavagem de dinheiro, você deve reportar imediatamente à 
área  de Compliance, que reportará para a Diretoria da DOMO Invest de 
acordo com as normas e regulamentações da DOMO Invest, e legislação 
vigente. 
 

2.0 Fraude 
 

Muitas das circunstâncias acima listadas, no item  10.5, podem indicar 
que determinada(s) pessoa(s) esta(ão) tentando fraudar a DOMO Invest.  
Se você suspeitar de qualquer fraude, seja em atividades de investimento, 
ou de captação, da DOMO Invest, você deve reportar imediatamente à 
área de Compliance, que deverá reportar à Diretoria Executiva e aos 
Agentes Reguladores, de acordo com as normas, leis, e regulamentações 
vigentes.   
 
Em qualquer suspeita de fraude: 
 

• Seja cauteloso e não se comprometa, verbalmente ou por escrito, 
com qualquer tipo de transação; sempre que estiver em dúvida, 



 
adie qualquer decisão e CONSULTE o Gerente de Compliance, e 
a Diretoria Executiva. 

• Não entregue seu cartão de visita à suspeitos. 
• Não faça nenhum tipo de comunicação por escrito, nem mesmo 

para negar ou declinar uma transação. 
• Retenha todo e qualquer documento porventura seja entregue para 

você. 
• Registre e reporte qualquer telefonema, ou encontro suspeito. 

 
 
3.0 Reclamações, Críticas e Procedimentos Legais 
 
3.1  Reclamações 

 
A DOMO Invest deve assegurar à seus Clientes o direito de fazer 
reclamações e críticas, que serão devidamente analisadas, reportadas à 
Diretoria Executiva e respondidas de forma apropriada, visando sempre 
melhorar o atendimento ao Cliente e aperfeiçoar os serviços prestados 
pela DOMO Invest. 
 
Todas as reclamações por escrito devem ser formalmente analisadas, no 
escopo da regulamentação vigente, e verificada a ocorrência de falhas  da 
DOMO Invest no atendimento ao Cliente, desrespeitando as regras 
vigentes. 
 
Qualquer reclamação que coloque em risco a integridade ou reputação da 
DOMO Invest deve ser reportada imediatamente para a Diretoria 
Executiva, e para o Gerente de Compliance. 
 
Geralmente, as situações de reclamação leve, ou crítica leve, que não são 
materialmente relevantes, e desde que possam ser resolvidas facilmente, 
devem ser reportadas semanalmente, para que seja mantido  controle 
estatístico sobre a quantidade destas reclamações, e nível de satisfação 
do Cliente com as respostas da DOMO Invest.  
 
As reclamações materialmente relevantes, seja por seu potencial risco 
financeiro, ou potencial mácula na reputação da DOMO Invest, devem ser 
imediatamente reportadasao Gerente de Compliance e à Diretoria 
Executiva.  Nenhum Colaborador deve lidar sozinho, sem orientação 
superior, na busca de solução de reclamação sobre o serviço prestado. 

 


