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Convênios

CTN art.. 199;

Regimento SRF, art. 280;

IN SRF 20/98;

Portaria SRF 1149/98 (Convênio c/ 
Municípios)
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INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1761, DE 20/11/2017

Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de 
informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

relativas a operações liquidadas em espécie.

Art. 4º São obrigadas à entrega da DME as pessoas físicas
ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que, no 

mês de referência, tenha recebido valores em espécie cuja 
soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), ou o equivalente em outra moeda, decorrentes das 
operações a que se refere o art. 1º, realizadas com uma 

mesma pessoa física ou jurídica.
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Atualmente, cerca de 60 órgãos e entidades fazem parte da ENCCLA, tais 

como, Ministérios Públicos, Policiais, Judiciário, órgãos de controle e supervisão – Controladoria Geral da 
União - CGU, Tribunal de Contas da União - TCU, Receita Federal do Brasil - RFB, Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM, Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - Previc, Susep, Banco Central do Brasil - BACEN, Agência Brasileira de Inteligência 
- ABIN, Advocacia Geral da União - AGU, Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, etc.

CENÁRIO ATUAL

http://enccla.camara.leg.br/quem-somos/participantes


Fonte: DPF - http://www.pf.gov.br/imprensa/estatistica/operacoes
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PORTARIA
CONJUNTA RFB / PGFN Nº 1525, DE 17 DE 

OUTUBRO DE 2016

Cria os Grupos de Atuação Especial no Combate 
à Fraude à Cobrança Administrativa e à 
Execução Fiscal no âmbito da Secretaria Receita 
Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN).
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Valor Econômico
28/12/2016
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LEI 13.606 – 09 de janeiro de 2018

Art. 25. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 20-B, 20-C, 20-D e 20-E:
“Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado
para, em até cinco dias, efetuar o pagamento do valor atualizado
monetariamente, acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados
§ 1o

A notificação será expedida por via eletrônica ou postal para o endereço do devedor e será considerada entregue depois de decorridos

quinze dias da respectiva expedição.
§ 2o Presume-se válida a notificação expedida para o endereço informado pelo contribuinte ou responsável à Fazenda Pública.
§ 3o Não pago o débito no prazo fixado no caput deste artigo, a Fazenda Pública poderá:
I - comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção
ao crédito e congêneres; e

II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de
dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos
sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis.”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm#art20b
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Fiscais
Contábeis
Financeiras
Patrimoniais
Estoques
Trabalhistas
Previdenciárias
Mercantis
Comportamento de consumo
Frequência
Montante
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Rastreamento

Maior capacidade de análise

Volume

Precisão

Tempo menor

Vigilância nas redes sociais
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Brasil e Suíça assinam acordo de troca de 
informações tributárias

Os dois países assinaram hoje (23) acordo para troca de
informações tributárias, sem necessidade de pedidos
judiciais.

Pelo acordo, o Brasil enviará informações relativas a tributos
federais cobrados de cidadãos suíços. A Suíça repassará à
Receita Federal dados relativos aos impostos nos três níveis de
governo – federal, cantonal (cobrado pelos cantões) e comunal
(cobrado pelas comunas). A troca de informações não é
automática. Cada país precisará fazer o pedido assim que
detectar suspeita de irregularidades.

CONTEXTO MUNDIAL
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Convenção de 
Viena

Lei 12.683 de 
2012

Lei 9.613 de 1998

IF  CI e 
Compliance IF 1ºs

Prog. PLD

COAF

IF início
reportes

1989

G7

33 Membros
31 Países

40 Recomendações

2000

1ª Avaliação
2010

3 Pontos
Correção

CrimeS

Res. 24
2013

2021

CONTEXTO MUNDIAL



Lei 9613/98 LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998.

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.

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei
nº 12.683, de 2012)

LAVAGEM DE DINHEIRO

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 9.613-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;

II - de terrorismo;

II – de terrorismo e seu financiamento; (Redação dada pela Lei nº 10.701, de 
2003)

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

IV - de extorsão mediante seqüestro;

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.

VIII – praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 
337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal). (Incluído pela Lei nº 10.467, de 2002)

Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 
12.683, de 2012)

LAVAGEM DE DINHEIRO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.701.htm#art1art1ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10467.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
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Lei 9613/98

§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização 
de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: (Redação dada 
pela Lei nº 12.683, de 2012)

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.

§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº 
12.683, de 2012)

I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores 
provenientes de infração penal; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 
2012)

II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de 
que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes 
previstos nesta Lei.

§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art.. 14 do 
Código Penal.

LAVAGEM DE DINHEIRO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art14


 Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada 
pela Lei nº 12.683, de 2012)

 § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes 
definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por 
intermédio de organização criminosa. (Redação dada pela Lei nº 
12.683, de 2012)

 I - advertência;
 II - multa pecuniária variável não superior: (Redação dada pela Lei nº 

12.683, de 2012)
 a) ao dobro do valor da operação; (Incluída pela Lei nº 12.683, de 

2012)
 b) ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido 

pela realização da operação; ou (Incluída pela Lei nº 12.683, de 2012)
 c) ao valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); (Incluída pela 

Lei nº 12.683, de 2012)
 III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o 

exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no 
art.. 9º;

 IV - cassação ou suspensão da autorização para o exercício de 
atividade, operação ou funcionamento. (Redação dada pela Lei nº 
12.683, de 2012)

LAVAGEM DE DINHEIRO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm#art2


Setores mais visados pelos lavadores:
Operações de Câmbio
Agropecuária
Instituições Financeiras
Comércio Internacional
Comércio de jóias, pedras e metais preciosos;
Comércio de bens de luxo de alto valor;
Comércio de Objetos de Arte e antiguidades;
Futebol
Mercado imobiliário
ONG´s
Organizações Religiosas

LAVAGEM DE DINHEIRO



Novas “Modalidades”
Bitcoins

Sem controle do Governo

Sem tributação

Fácil Transferência

Não são comunicados ao BC

R$ 160 Milhões movimentados no 1º Semestre/2016

1 Bitcoin = R$ 

LAVAGEM DE DINHEIRO

Cotação em 05/09/2017
Site: www. empiricus.com.br

Cotação em 22/01/2018
Site: www. empiricus.com.br



LEI ANTICORRUPÇÃO



Lei 12846/2013

Dispõe sobre a 
responsabilização 
administrativa e civil 
de pessoas jurídicas 
pela prática de atos 
contra a 
administração 
pública, nacional ou 
estrangeira, e dá 
outras providências.

Quais são os atos 
lesivos?

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:

LEI ANTICORRUPÇÃO



LEI ANTICORRUPÇÃO

• Art. 5º Inciso I

I - prometer, oferecer
ou dar, direta ou 
indiretamente, 
vantagem indevida a 
agente público, ou a 
terceira pessoa a ele 
relacionada;

• Art. 5º Inciso II

II - comprovadamente, 
financiar, custear, 
patrocinar ou de qualquer 
modo subvencionar a 
prática dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei;



LEI ANTICORRUPÇÃO

Art. 5º Inciso III

III - comprovadamente, 
utilizar-se de interposta
pessoa física ou jurídica 
para ocultar ou 
dissimular seus reais 
interesses ou a 
identidade dos 
beneficiários dos atos 
praticados;

Art. 5º Inciso IV

IV - no tocante a licitações 
e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 

combinação;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento 
licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por 
meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela 
decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, 
pessoa jurídica;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de 
modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos

g) manipular ou fraudar o equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos



LEI ANTICORRUPÇÃO

• Art. 5º Inciso V

V – dificultar atividade 
de investigação ou 
fiscalização de órgãos, 
entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em 
sua atuação, inclusive 
no âmbito das agências 
reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização 
do sistema financeiro 
nacional



LEI ANTICORRUPÇÃO

Art. 

7o Serão levados em consideração na
aplicação das sanções:

...
VIII - a existência de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo à
denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva
de códigos de ética e de conduta no âmbito da
pessoa jurídica;

Art. 7º Inciso V

http://www.cgu.gov.br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/lei-anticorrupcao



Aceitação de Clientes
KYC (Know Your Client)

Atividades

Origem dos recursos

Finalidade das operações

Localização geográfica

Onde mora

Aonde opera

Aonde estão fornecedores

Cliente PEP
Contratos com a administração pública* (LAC)

ASPECTOS PLD



Peso aos fatores de risco

PEP x Pequeno empreendedor

Comércio Local x Cia Exportadora

Posto de Gasolina x Pequena Lanchonete

Empresa Nacional x Filiais no exterior

ASPECTOS PLD



Classificação dos Clientes

Baixo Risco

Médio Risco

Alto Risco

ASPECTOS PLD



Baseado na avaliação dos clientes

Considerar o risco e a profundidade
da avaliação de cada um e sua 

periodicidade.

ASPECTOS PLD



Checagem Pública
Restrição Fiscal

Restrição Jurídica

CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas)

CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas)

Juntas Comerciais (Sócios)

ASPECTOS PLD



Checagem Documental
Identificação do Cliente

Documentos Originais de Identidade

Comprovantes de residência (Antigos/Atuais)

Eventual existência de procurador(es)

ASPECTOS PLD



Checagem Física
Visita “virtual”

Visita in-loco

Equipamentos e maquinários

Funcionários

Capacidade produtiva

ASPECTOS PLD



Checagem Operacional
Cadeia produtiva

Sócios

Procuradores

Beneficiário Final (Coligadas/Controladas)

ASPECTOS PLD



Monitoramento
Movimentação Financeira

Movimentação Fiscal

Movimentação Trabalhista

Pesquisa na imprensa e mídias sociais

ASPECTOS PLD



Se aplica também:

KYS (Know Your Supplier)

KYE (Know Your Employee)

KYT (Know Your Third)

ASPECTOS PLD



Seção II

Da Política de Prevenção

 Art. 2º Os profissionais e as Organizações Contábeis
deverão adotar, formalmente, políticas, procedimentos 

e controles internos compatíveis com seu porte e 
volume de operações, inclusive, as Organizações 
Contábeis enquadradas na Lei Complementar n.º 

123/2006, que lhes permitam atender ao disposto no 
Art. 11 da Lei n.º 9.613/1998, alterada pela Lei n.º 

12.683/2012.

RESOLUÇÃO CFC 1530/2017



RESOLUÇÃO CFC 1530/2017



Seção III
Do cadastro de Clientes

e Demais Envolvidos
Manter cadastro atualizado de seus clientes, bem como abranger as pessoas físicas 

autorizadas a representá-los, contendo no mínimo:

I – se pessoa física:

a) nome completo;

b) número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) número do documento de identificação e nome do órgão expedidor ou, se estrangeiro, 

dados do passaporte ou da carteira civil;

d) enquadramento na condição de pessoa exposta politicamente; e

e) endereço.

II – se pessoa jurídica:

a) denominação social;

b) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

c) nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e número 

do documento de identificação e nome do órgão expedidor ou, se estrangeiro, dados do 

passaporte ou da carteira civil, dos sócios administradores e/ou 

procuradores/representantes legais; 

d) identificação dos beneficiários finais, quando possível, ou o registro das medidas 

adotadas, com o objetivo de identificá-los, bem como seu enquadramento na condição de 

pessoa exposta politicamente; e 

e) endereço.

RESOLUÇÃO CFC 1530/2017



Seção IV

Do Registro das Operações

Art. 8º Os profissionais e Organizações 
Contábeis devem manter registro de todos os 

serviços que prestarem e de todas as 
operações que realizarem em nome de seus 

clientes

RESOLUÇÃO CFC 1530/2017



DO CADASTRO DOS CLIENTES – ART. 3˚

§1º A obtenção do CNPJ – no caso da pessoa jurídica – e do 
CPF – no caso da pessoa física – será considerada suficiente 
para fins da identificação e do cadastro exigidos neste 
artigo. 

§ 2º Caso o cliente seja um fundo de investimento ou outra 

entidade que represente uma comunhão de recursos, a identificação e 
cadastro requeridos neste artigo recairá sobre o seu administrador e o 
seu gestor. 

§ 3º Quando não for possível identificar o beneficiário final, 
as pessoas de que trata o Art. 1º devem dispensar especial atenção à 
operação, avaliando a conveniência de realizá-la ou de estabelecer ou 
manter a relação de negócio.

RESOLUÇÃO CFC 1530/2017



DO REGISTRO DAS OPERAÇÕES - Art. 4º 

Manter registro dos serviços prestados em operações 
previstos no Art. 1º, contendo, no mínimo: 

I – identificação do cliente;

II – descrição detalhada dos serviços prestados;

III – valor e data da operação;

IV – forma e meio de pagamento;

V – registro fundamentado da decisão de proceder, ou não, 
às comunicações de que trata o Art. 6º; e

VI – enquadramento legal na presente Resolução.
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DA ANÁLISE DE RISCOS - Art. 5º 

As operações e propostas de operações, nos termos do Art. 1º, que se 

enquadrarem nas situações listadas a seguir, devem ser analisadas 
com especial atenção:

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 seja 

claramente aferível;

III – operação incompatível com o patrimônio, com a capacidade 

econômica financeira, com a atividade ou ramo de negócio do cliente;

IV – operação com cliente cujo beneficiário final não é 
possível identificar;
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DA ANÁLISE DE RISCOS - Art. 5º 

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 – operação, injustificadamente, complexa ou com custos mais 
elevados que visem dificultar o rastreamento dos recursos ou a 
identificação do real objetivo da operação;
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DA ANÁLISE DE RISCOS - Art. 5º 
VIII – operação que vise adulterar ou manipular características das operações 

financeiras 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 – qualquer tentativa de fracionamento de valores com o fim de evitar a 
comunicação em espécie a que se refere o Art. 6º; e

XII – 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.
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DAS COMUNICAÇÕES AO COAF - Art. 6º

As operações e propostas de operações que, após análise, 
possam configurar indícios da ocorrência de ilícitos devem 
ser comunicadas diretamente ao Coaf, em seu sítio, 
contendo:

I – o detalhamento das operações realizadas;

II – o relato do fato ou fenômeno suspeito; e

III – a qualificação dos envolvidos, destacando os que forem 
pessoas expostas politicamente.
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DAS COMUNICAÇÕES AO COAF – Art. 6º

Parágrafo único. As operações listadas a seguir devem ser 
comunicadas, em seu sítio, INDEPENDENTEMENTE 
DE ANÁLISE OU DE QUALQUER OUTRA 
CONSIDERAÇÃO, mesmo que fracionadas:

a) aquisição de ativos e pagamentos a terceiros, em 
espécie, acima de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), 
por operação; e/ou

b) constituição de empresa e/ou aumento de capital social 
com integralização, em espécie, acima de R$100.000,00 
(cem mil reais), em único mês-calendário.
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COMUNICADOS AO COAF - ASSESSORIA

Art. 8º 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, não será objeto de comunicação ao Coaf.

Parágrafo único. Também não serão objetos de 
comunicação ao Coaf os trabalhos de perícia contábil, 
judicial e extrajudicial, revisão pelos pares e de 
auditoria forense.
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Art. 9º As declarações de ocorrência de
operações de que tratam o Art. 6º 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 concluir que a operação ou a
proposta de operação deva ser comunicada,
abstendo-se de dar ciência aos clientes de tal
ato.

COMUNICADOS AO COAF
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Art. 10. Não havendo ocorrência, durante 
o ano civil, de operações ou propostas a que se 

refere o Art. 6º, as pessoas de que trata o Art. 1º devem

apresentar comunicação negativa por meio do 
sítio do CFC até o dia 31 de janeiro do ano 
seguinte.

COMUNICADOS AO COAF
Não havendo ocorrência
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Art. 11. A Comunicação ao Coaf,

quando procedida pela
Organização Contábil, dispensa
seus sócios ou titulares de fazê-la
individualmente, desde que não
prestem serviços como pessoa física.

COMUNICADOS AO COAF

ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

RESOLUÇÃO CFC 1530/2017



Art. 12. Os profissionais e as Organizações 

Contábeis devem conservar os 
cadastros e registros de que tratam os 
artigos 3º e 4º, bem como as 
correspondências de que trata o Art. 3º 
por, no mínimo, 5 (cinco) anos, 
contados da data de entrega do serviço 
contratado.

DA GUARDA E CONSERVAÇÃO DE REGISTROS E 
DOCUMENTOS
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. A utilização de informações existentes em bancos de dados de
entidades públicas ou privadas não substitui nem supre as exigências
previstas nos artigos 3º e 4º, admitido seu uso para, em caráter
complementar, confirmar dados e informações previamente coletados.

Art. 14. Os profissionais e as Organizações Contábeis devem manter seu
registro cadastral atualizado no Conselho Regional de Contabilidade de
seu estado.

Art. 15. As declarações de boa-fé, feitas na forma da Lei n.º 9.613/1998,
não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa.

Art. 16. Os profissionais e as Organizações Contábeis, bem como os seus
administradores que deixarem de cumprir as obrigações desta
Resolução, sujeitar-se-ão às sanções previstas no Art. 27 do Decreto-Lei
n.º 9.295/1946, independentemente da aplicação do Art. 12 da Lei n.º
9.613/1998.
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Art. 17. Os profissionais e as Organizações Contábeis devem
acompanhar, no sítio do Coaf e do CFC, a divulgação de informações
adicionais, bem como aquelas relativas às localidades de que tratam os
incisos V e VI do Art. 5º.

Art. 18. Os profissionais e as Organizações Contábeis deverão atender
às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, na forma e nas
condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da
lei, o sigilo das informações prestadas.

Parágrafo único. As declarações previstas nesta Resolução SERÃO
PROTEGIDAS POR SIGILO.

Art. 19. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução
CFC n.° 1.445/2013.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL



De acordo com o Código Civil, no parágrafo
único do seu artigo 927, “HAVERÁ
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO,
independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do
dano implicar, por sua natureza, RISCO para
os DIREITOS DE OUTREM”.
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“Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
• É a responsabilização resultante da prática de uma infração a
um dever, legal ou contratual, e do qual resulta infração a um
dever, legal ou contratual, e do qual resulta dano à terceiro.
Com isso fica seu causador na obrigação de reparar o prejuízo
causado.
• Essa referência aplica-se perfeitamente nos casos de
trabalhos elaborados com erros técnicos, os quais resultem em
prejuízo para o cliente.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes.

TÍTULO III – Dos Atos Ilícitos
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A parágrafo único do art. 1.177 do Código Civil, no exercício de

suas funções, os CONTABILISTAS são PESSOALMENTE
RESPONSÁVEIS, perante os empresários-clientes, PELOS
ATOS CULPOSOS; e, perante terceiros, SOLIDARIAMENTE COM
O CLIENTE, perante terceiros, solidariamente com o cliente,
pelos atos dolosos. Para a responsabilização civil do contador,
há de se observar três requisitos preliminares:

1. a conduta antijurídica (ilegal),
2. a existência de um dano e;
3. a relação de causalidade entre a conduta e o dano.
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Falsificação de documentos • O Art. 297 e 298 do
Código Penal prevê pena para quem falsificar ou alterar
documento público ou particular, nele incluso os livros
mercantis.
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Responsabilidade Penal do Contador 13

• § 1o) Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do
cargo, aumenta-se à pena de sexta parte.

• § 2o) Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o
emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou
transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os
livros mercantis e o testamento particular.
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§ 3o) Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir:
• I – na folha de pagamento ou em documento de informações que
seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que
não possua a qualidade de segurado obrigatório;
• II – na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou
em documento que deva produzir efeito perante a previdência social,
declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;
• III – em documento contábil ou em qualquer outro documento
relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência
social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

• § 4o) Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos
mencionados no § 3o, nome do segurado e seus dados pessoais, a
remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de
serviços.
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Lei no 11.101, de 09/02/2005.

Perante a lei de Falências - Reclusão de 3 a 6 anos
• elaborar escrituração contábil ou balanço com os dados inexatos; (Case)
• omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria

constar, ou alterar escrituração ou balanço verdadeiros;
• destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em

computador ou sistema informatizado;
• simula a composição do capital social;
• destrói, oculta ou inutiliza total ou parcialmente, os documento de

escrituração contábil obrigatórios.(Art. 168).

Art. 168. Praticar, antes ou depois da 
sentença que decretar a falência, conceder a 

recuperação judicial ou homologar a 
recuperação extrajudicial, ato fraudulento 

de que resulte ou possa resultar prejuízo aos 
credores, com o fim de obter ou assegurar 

vantagem indevida para si ou para outrem.

Seção I
Dos Crimes em Espécie

Fraude a Credores
§ 1o A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um 

terço), se o agente:
I – elabora escrituração contábil ou balanço com 

dados inexatos;
II – omite, na escrituração contábil ou no balanço, 

lançamento que deles deveria constar, ou altera 
escrituração ou balanço verdadeiros;
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Responsabilidade do profissional contábil por crimes
tributários
Art. 39, § 1º, que está em pleno vigor e “Determina de
forma objetiva que o contador e o técnico em
contabilidade, dentro do âmbito de sua atuação e no que
se referir à parte técnica, serão responsabilizados,
juntamente com os contribuintes, por qualquer FALSIDADE
DOS DOCUMENTOS que assinarem e pelas irregularidades
de escrituração praticadas no sentido de fraudar o
imposto”.

Decreto – Lei nº 5.844, de 1943
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Projeto PR, SP?

Solidariedade T O T A L do profissional 
contábil.
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Lei 8.137 de 27/12/90

Art. 1º - Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa; as autoridades
fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer emitir ou utilizar documento que saiba
ou deva saber falso ou inexato – (DECORE)

Reclusão de 2 a 6 anos.
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Lei 8.137 de 27/12/90

Art. 1º - Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa; as autoridades
fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido
pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou
qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer emitir ou utilizar documento que saiba
ou deva saber falso ou inexato – (DECORE)

Reclusão de 2 a 6 anos.
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DCTF/DIPJ
sem movimento



 Deixar de resguardar os interesses de cliente;
 Divulgar informações sigilosas;
 Assinar documentos ou peças contábeis alheios a sua

orientação, supervisão ou fiscalização;
 Iludir a boa fé de terceiros
 Induzir a erro (Terceiros/Empregador)
 Concorrer para a realização de ato ilícito;
 Prejudicar, culposamente ou dolosamente, interesse confiado a

sua responsabilidade profissional;
 Reter abusivamente livros e documentos;
 Elaborar peças contábeis inidôneas;
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Sanções

Éticas:

1. Advertência Reservada

2. Censura Reservada

3. Censura Pública

Resolução CFC n. 803/1996 
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Sanções

Disciplinares:

1. Multa 1 a 10 anuidades

2. Suspensão até 2 anos

3. Cassação do Exercício Profissional***

Decreto Lei 9295/46 e Lei 
12.249/2010
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Sanções

• Cassação do Exercício Profissional***

– Comprovada incapacidade técnica de natureza grave;
– Crime contra a ordem econômica e tributária;

– Falsidade no registro profissional e;
– Apropriação indevida de valores de clientes confiados a 

sua guarda

Decreto Lei 9295/46 e Lei 
12.249/2010
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Sanções

• Cassação do Exercício Profissional***

– Comprovada incapacidade técnica de natureza grave;
– Crime contra a ordem econômica e tributária;

– Falsidade no registro profissional e;
– Apropriação indevida de valores de clientes confiados a 

sua guarda

Decreto Lei 9295/46 e Lei 
12.249/2010

R$ 9.000.000,00 – 2007
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TREINE, TREINE E TREINE

SUA EQUIPE

SÃO ELES QUE MANUSEIAM OS DOCUMENTOS

E FAZEM OS LANÇAMENTOS
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“Não basta que a
mulher de César seja
honrada, é preciso que
ela sequer seja
suspeita.”

Julio César

CONCLUSÕES



“Quem vence sem riscos 
triunfa sem dignidade”

Augusto Cury
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compliance@lfnobrega.com

luiz_nobrega


