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Introdução e contexto mundial

O MUNDO GLOBALIZADO 

X

A LEGISLAÇÃO DOMÉSTICA



Introdução e contexto mundial

A ECONOMIA SUBTERRÂNEA

O MUNDO GLOBALIZADO 

X



Introdução e contexto mundial

• GAFI – Grupo de Ação Financeira

• Convenção de Viena (CVDT), com a necessidade
de relacionamentos entre seus países membros

• Criação da OCDE buscando controle e integração
no mercado mundial.



Introdução e contexto mundial

• Em 2014 reuniu-se na Cúpula de Brisbane, na
Austrália, os países do G-20 a fim de implantar o
monitoramento de troca de informações entre seus
países membros. Da mesma forma, o FATCA –
“Foreign Account Tax Compliance”, os Estados Unidos
da América busca conformidade com essa troca de
informações.

• O Brasil já foi avaliado nas Fases 1 e 2, onde
buscará implementação dos padrões de transparência
e troca de informações.



• Com isso a Coalizão pela Transparência Financeira (FTC, sua
sigla em inglês) propôs em Jacarta, com seus 40 países
membros, formas de asseguração nas movimentações
financeiras. Segundo a reunião, o Brasil perde a cada ano
cerca de 1 trilhão de dólares, um equivalente à metade do PIB
anual.

• Atualmente, diante dos ataques terroristas, a União
Europeia concordou em Dezembro de 2016 implementar
programas com novas regras para combater o terrorismo. As
propostas do braço executivo da UE decidiu expandir a
regulação contra a lavagem de dinheiro e cobrir moedas
virtuais e cartões pré-pagos.
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• Os países enfrentam uma fuga de capitais em escala
global.

• Jurisdições que possuem deficiências estratégicas:

•Afeganistão

•Bósnia e Herzegovina

•Iraque

•Laos

•Iraque

•Síria

•Uganda

•Vanuatu

•Iêmen

Introdução e contexto mundial



• Nas últimas análises, feitas por alguns órgãos não
governamentais informa que o Brasil piorou o seu
índice de transparência financeira internacional,
ocupando a 29º posição. O índice é produzido a
cada 02 anos e mostra um ranking politicamente
neutro.

Introdução e contexto mundial



A fim de buscar melhorar esses índices, e aumentar
esse controle de movimentação financeira no país,
desde 1998 com a edição da Lei 9.613/98 e em 2002
pela Lei 10.472/02 e em 2012 como última alteração
substancial pela Lei 12.683/12, o governo federal
introduz uma série de iniciativas previstas nesses
acordos internacionais visando o combate à lavagem
de dinheiro e especificamente no Brasil:

Introdução e contexto mundial

A definição legal de lavagem de dinheiro e 
dos crimes que a antecedem



A Lei 9.613/98  com as alterações pela Lei 10.472/02 e 
Lei 12.683/12, onde estabelece:

Legislação Brasileira

Art. 1º. - Ocultar ou dissimular a natureza, origem, 
localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou indiretamente, de crime:



I. de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas
afins;

II. de terrorismo;

III. de contrabando ou tráfico de armas, munições ou
material destinado à sua produção;

IV. de extorsão mediante sequestro;

V. contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para
si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer
vantagem, como condição ou preço para a prática ou
omissão de atos administrativos;

VI. contra o sistema financeiro nacional;

VII. praticado por organização criminosa.

Alterado pela lei 10.472/02 e pela Lei 12.683/12

Legislação Brasileira



§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular
a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de
qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo:

I. os converte em ativos lícitos;

II. os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em
garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou
transfere;

III. importa ou exporta bens com valores não
correspondentes aos verdadeiros.

Legislação Brasileira



Além da definição legal de lavagem de dinheiro e dos crimes 
que a antecedem é importante considerar que a Lei já tratava 
dos seguintes aspectos

 A criminalização de quem também ajuda no processo
 Definição de penas de prisão, além de perda de bens,
direitos e objetos de valor associados ao crime de lavagem de
dinheiro
 Definição das pessoas ou entidades abrangidas pela Lei
 Definição das obrigações dessas pessoas ou entidades em
relação à Lei
 Criação do COAF - Conselho de Controle de Atividades
Financeiras e sua implementação como órgão de inteligência
de Banco de Dados.

Legislação Brasileira



COAF (UIF)

• É o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras que tem como missão prevenir a
utilização dos setores econômicos para a
lavagem de dinheiro e financiamento do
terrorismo, promovendo a cooperação e o
intercâmbio de informações entre os Setores
Público e Privado, vinculado ao Ministério da
Fazenda



Composição do COAF



COAF

Atividades e profissões não
financeiras designadas (APNFDs)
estão sujeitas às obrigações
preventivas PLD/CFT:



COAF
A partir da alteração do art. 9º 

Art. 9º. Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 

11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter 
permanente ou eventual, como atividade principal ou 
acessória, cumulativamente ou não:

• I ao XIII...

• XIV as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, 
mesmo que eventualmente, serviços de 
assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, 
aconselhamento ou assistência, de qualquer 
natureza, em... operações  elencadas nas letras “a” a “f” 

desse item (grifo nosso)

ARTIGO 9º LEI 9613.doc


COAF
A partir da alteração do art. 9º 

Art. 9º. Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 

11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter 
permanente ou eventual, como atividade principal ou 
acessória, cumulativamente ou não:

• I ao XIII...

• XIV as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, 
mesmo que eventualmente, serviços de 
assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, 
aconselhamento ou assistência, de qualquer 
natureza, em... operações  elencadas nas letras “a” a “f” 

desse item (grifo nosso)

ARTIGO 9º LEI 9613.doc


Lei 12.683/2012
Altera diversos dispositivos da Lei 9.613/1998, de modo a tornar 
mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de 
dinheiro

Entre as principais mudanças, estão:

• Ampliou os crimes que podem dar origem ao crime de lavagem 
de dinheiro, que passam a abranger toda e qualquer infração 
penal

• Altera diversos aspectos das disposições processuais 
específicas, visando torná-las mais eficazes, além de esclarecer 
pontos que tinham diferentes interpretações no meio legal

• Alterou a composição do COAF, de modo a incluir
representantes da ABIN, Ministério da Justiça, Polícia Federal e
Ministério da Previdência Social

COAF



Lei 12.683/12
Outras mudanças inseridas:

• As comunicações de operações suspeitas passam a ser feitas
diretamente ao COAF

• Introdução da necessidade da “Declaração de Não Ocorrência”

• Exigência adicionais, como a adoção de políticas,
procedimentos e controles que permitam o atendimento às
obrigações da lei, além de manutenção de cadastro no órgão
regulador ou fiscalizador ou, na sua ausência, no COAF

• Inclusão de novas pessoas que devem prestar informações,
como já mencionado no item XIV que incluiu os profissionais e
organizações contábeis

COAF



Lei 12.846/13

Art. 5o Constituem atos lesivos à administração pública, nacional
ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados
pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art.
1o, que atentem contra o patrimônio público nacional ou
estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra
os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim
definidos:

IV - no tocante a licitações e contratos

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

COAF



EXEMPLOS DE COMUNICAÇÕES DO COAF

COAF



EXEMPLOS DE COMUNICAÇÕES DO COAF

COAF



CFC E O COAF
O CFC foi notificado pelo Ministério Público 
Federal, para no prazo de 20 (vinte) dias, se 
pronunciar quanto às providências tomadas 

para a regulação e a aplicação dos dispositivos 
da Lei n.º 12.683/12 por parte dos 

profissionais e organizações contábeis. 



CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO 

CFC / IBRACON / FENACON

No dia 19/9/12, após reunião entre o CFC e 

representantes do IBRACON e da FENACON, 

ficou decidido a constituição de grupo de 

trabalho para atuar de forma conjunta na 

apresentação de proposta de regulamentação 

dos procedimentos a serem observados pelos 

profissionais e organizações contábeis.



RESOLUÇÃO 

CFC n.º 

1.445/13



EMENTAS DAS RESOLUÇÕES:

COAF N.º 24   X  CFC N.º 1.445/13 

• COAF – Dispõe sobre os 

procedimentos a serem 

adotados pelas pessoas 

físicas ou jurídicas não 

submetidas à regulação de 

órgão próprio regulador que 

prestem, mesmo que 

eventualmente, serviços de 

assessoria, consultoria, 

contadoria, auditoria, 

aconselhamento ou 

assistência, na forma do § 1º 

do art. 14 da Lei nº 9.613, de 

3.3.1998.

• Vigência 16-01-2013

• O Conselho Federal de 

Contabilidade dispõe 

sobre os procedimentos 

a serem observados 

pelos profissionais e 

Organizações Contábeis, 

quando no exercício de 

suas funções, para 

cumprimento das 

obrigações previstas na 

Lei n.º 9.613/1998 e 

alterações posteriores.

• Vigência:  janeiro 2014



SANÇÕES PREVISTAS NA LEI

• Conforme artigo 18 da Resolução COAF 24 estão submetidos 

ao artigo 12 da Lei 9.613/98, apresentado abaixo algumas das 

sanções:

• I - advertência;

• II - multa pecuniária variável não superior:

• a) ao dobro do valor da operação;

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

• c) ao valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);



Art. 9º As operações e propostas de operações nas situações listadas

a seguir podem configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes

previstos na Lei n.º 9.613/1998 ou com eles relacionar-se, devendo ser

analisadas com especial atenção e, se consideradas suspeitas,

comunicadas ao Coaf:

I – operação que aparente não ser resultante das atividades usuais

do cliente ou do seu ramo de negócio;

II – operação cuja origem ou fundamentação econômica ou legal

não sejam claramente aferíveis;

III – operação incompatível com o patrimônio e com a capacidade

econômica financeira do cliente;

IV – operação com cliente cujo beneficiário final não é possível

identificar;

Resolução CFC 1445/13



V – operação ou proposta envolvendo pessoa jurídica domiciliada em

jurisdições consideradas pelo Grupo de Ação contra a Lavagem de Dinheiro

e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) de alto risco ou com deficiências de

prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do

terrorismo ou países ou dependências consideradas pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil (RFB) de tributação favorecida e/ou regime fiscal

privilegiado;

VI – operação ou proposta envolvendo pessoa jurídica cujos beneficiários

finais, sócios, acionistas, procuradores ou representantes legais mantenham

domicílio em jurisdições consideradas pelo GAFI de alto risco ou com

deficiências estratégicas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e

ao financiamento do terrorismo ou países ou dependências consideradas

pela RFB de tributação favorecida e/ou regime fiscal privilegiado;

VII – resistência, por parte do cliente ou demais envolvidos, ao fornecimento

de informações ou prestação de informação falsa ou de difícil ou onerosa

verificação, para a formalização do cadastro ou o registro da operação;

Resolução CFC 1445/13



VIII – operação injustificadamente complexa ou com custos mais

elevados que visem dificultar o rastreamento dos recursos ou a

identificação do real objetivo da operação;

IX – operação aparentemente fictícia ou com indícios de

superfaturamento ou subfaturamento;

X – operação com cláusulas que estabeleçam condições

incompatíveis com as praticadas no mercado;

XI – operação envolvendo Declaração de Comprovação de

Rendimentos (Decore), incompatível com a capacidade financeira

do cliente, conforme disposto em Resolução específica do CFC;

XII – qualquer tentativa de burlar os controles e registros exigidos pela

legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento

do terrorismo; e

Resolução CFC 1445/13



XIII – Quaisquer outras operações que, considerando as partes e

demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio de

pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam

configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei n.°

9.613/1998 ou com eles relacionar-se.

Art.10. As operações e propostas de operações nas situações

listadas a seguir devem ser comunicadas ao COAF,

independentemente de análise ou de qualquer outra consideração:

I – prestação de serviço realizada pelo profissional ou Organização

Contábil, envolvendo o recebimento, em espécie, de valor igual ou

superior a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra

moeda;

Resolução CFC 1445/13



II – prestação de serviço realizada pelo profissional ou

Organização Contábil, envolvendo o recebimento, de valor

igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de

cheque emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de

bens móveis ou imóveis que integrem o ativo das pessoas

jurídicas de que trata o Art.1°;

III – constituição de empresa e/ou aumento de capital social

com integralização em moeda corrente, em espécie, acima de

R$ 100.000,00 (cem mil reais); e

IV – aquisição de ativos e pagamentos a terceiros, em

espécie, acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

Resolução CFC 1445/13



Art.11. No caso dos serviços de auditoria das demonstrações contábeis,

as operações e transações passíveis de informação de acordo com os

critérios estabelecidos nos Art. 9º e 10º são aquelas detectadas no curso

normal de uma auditoria que leva em consideração a utilização de

amostragem para seleção de operações ou transações a serem

testadas, cuja determinação da extensão dos testes depende da

avaliação dos riscos e do controle interno da entidade para responder a

esses riscos, assim como do valor da materialidade para execução da

auditoria, estabelecido para as demonstrações contábeis que estão

sendo auditadas de acordo com as normas técnicas (NBCs TA)

aprovadas por este Conselho.

Art. 12. Nos casos de serviços de assessoria, em que um profissional ou

organização contábil contratada por pessoa física ou jurídica para

análise de riscos de outra empresa ou organização que não seja seu

cliente, não será objeto de comunicação ao Coaf.

Resolução CFC 1445/13



Fique atento quanto as exigências
Art.13. As comunicações de que tratam os arts. 9º e 10

(POSITIVAS - Ocorrências), devem ser efetuadas no sítio

eletrônico do COAF, de acordo com as instruções ali definidas,

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do momento em

que o responsável pelas comunicações ao Coaf concluir que a

operação ou a proposta de operação deva ser comunicada,

abstendo-se de dar ciência aos clientes de tal ato.

Art. 14. Não havendo a ocorrência (NEGATIVA), durante o ano

civil, de operações ou propostas a que se referem os Arts. 9º e

10, considerando o Art. 11, as pessoas de que trata o Art. 1º

devem apresentar declaração nesses termos ao CFC por meio

do sítio do Coaf até o dia 31 de janeiro do ano seguinte .



Fique atento quanto as exigências

Guarda e Conservação de Registros e Documentos

• Art. 15. Os profissionais e Organizações

Contábeis devem conservar os cadastros

e registros de que tratam os Arts. 4º e 8º,

bem como as correspondências de que

trata o Art. 4º por, no mínimo, 5 (cinco)

anos, contados da data de entrega do
serviço contratado.



Art. 21. Os profissionais e Organizações Contábeis

deverão atender às requisições formuladas pelo COAF

na periodicidade, forma e condições por ele

estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da

lei, o sigilo das informações prestadas.

Parágrafo único. As comunicações previstas nesta

Resolução serão protegidas por sigilo.



Fique atento

• NÃO PODEMOS ESQUECER DA LEI 

ANTICORRUPÇÃO - Lei n.º 12.846/13 – CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

- Pesadas multas – até 20% do faturamento bruto, ou R$ 

60 milhões;

- Perda de bens, suspensão de atividades, proibição de 

acesso a incentivos públicos;

- No caso de condenação, há Previsão da dissolução da 

Pessoa Jurídica;

- A partir de 2014, empresas flagradas em atos de 

corrupção e fraudes estarão expostas a  punições. 



O que dispõem nossa Lei de Regência

D.Lei 9295 – art. 27 – Das penalidades – Letra f

“Cassação do exercício profissional quando 
comprovada incapacidade técnica de natureza grave, 
crime contra a ordem econômica e tributária, 
produção de falsa prova de qualquer dos requisitos” 

O que dispõe a Lei 9613/98?

“§ 1º. Do art. 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou 
dissimular a utilização de bens, direitos ou valores 
provenientes de infração penal.



O que é lavagem de Dinheiro



LAVAGEM DE DINHEIRO

É o ato de “esconder” a origem de uma 
quantidade de dinheiro conseguida de forma 

ilícita



Lavagem de Dinheiro 

X

Sonegação Fiscal

A fraude ou sonegação fiscal consiste em 
utilizar procedimentos que violem diretamente 

a lei fiscal ou o regulamento fiscal

Lavagem de dinheiro é o processo que tem 
por objetivo disfarçar a origem criminosa

dos proveitos do crime.



Fases da Lavagem de Dinheiro



COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA E NÃO OCORRÊNCIA

As comunicações deverão ser efetuadas a partir de 1º de janeiro de 
2015, no prazo de 24 horas, a partir do conhecimento da operação e 

conclusão da necessidade de informar ao COAF 
Art. 9º  inciso XIV da Lei 9.613/98)

(Art. 13 da Resolução CFC n.º 1.445/13). 

Não havendo operações a comunicar do exercício de 2016, o 
profissional ou a organização contábil deverá fazer comunicação  de 

não ocorrência no prazo de 1 a 31 de janeiro de 2017 no site: 
http://sistemas.cfc.org.br/login 

A comunicação positiva deverá ser feita após o cadastro no sítio do 
COAF (https://www1.fazenda.gov.br/siscoaf/portugues/), conforme 

orientações contidas no mesmo.

https://www1.fazenda.gov.br/siscoaf/portugues/


COMUNICAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA

O Ofício-Circular CVM 01/2017 – 12/01/2017 item 3 comunica que o Auditor

Independente poderá, de forma suplementar, comunicar a declaração de não
ocorrência pelo site do SISCOAF. – Outros.

2RELAÇÃO ÓRGÃOS QUE RECEBEM DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA.pdf


COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA



UM DOS AGENTES DE CONTROLE

A @-Financeira é um conjunto de arquivos digitais referentes a cadastro,

abertura, fechamento e auxiliares, e pelo módulo de operações financeiras,

instituída pela IN 1571/2015 onde as pessoas jurídicas descritas no artigo 4º da

instrução, como por exemplo: Bancos, Seguradoras, entre outras, são obrigadas

ao preenchimento e envio da declaração (SPED) conforme descrito no artigo 7º

dessa instrução, entre outros, como por exemplo:

Pessoas Físicas com movimento global ou saldo superior a R$2.000,00 mensais
Pessoas Jurídicas com movimentação global ou saldo superior a R$6.000,00 mensais.



O QUE DEVO FAZER

 CONHEÇA SEU CLIENTE

 TREINE SEUS FUNCIONÁRIOS

 NÃO SE ENVOLVA EM OPERAÇÕES DE RISCO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Resolução 987/2003 (Contrato de Prestação de 
Serviços): - Carta de Administração e COAF

Código Civil art. 1.171. Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto, encarregado pelo 

preponente, se os recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação.

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Resoluções do CFC: 

 1185/2009 (Demonstrações Completas)
 1255/2009 (Pequenas e Médias Empresas)
 1330/2011 (Escrituração Contábil)
 1418/2012 (Escrituração ME/EPP)
 1409/2012 (Entidade sem fins lucrativos)

O QUE DEVO FAZER

RES_987.doc
CARTA DE ADIMINISTRAÇÃO.doc


DUVIDAS:

ACESSE SITE CFC 

PERGUNTAS E RESPOSTAS COAF

OU

Contatos

E-mail: fiscalizacao@crcrj.org.br



OBRIGADO


