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MERCOSUL/SGT N° 4/CPLDFT/ATA N°02/17 

XLII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS 
FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Realizou-se na cidade de Brasília, Brasil, no período de 7 a 10 de novembro de 
2017, sob a Presidência Pro Tempore do Brasil, a XLII Reunião Ordinária do 
Subgrupo de Trabalho Nº 4 “Assuntos Financeiros” / Comissão de Prevenção de 
Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, com a participação das 
Delegações da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e Bolívia (em processo de 
adesão – Decisão CMC Nº 13/15). 

A Agenda dos temas tratados consta como ANEXO I. 

A Lista de Participantes consta como ANEXO II. 

O Resumo da Ata consta como ANEXO III. 

Os temas tratados na Reunião foram os seguintes: 

1. NOVIDADES DO SEMESTRE 

As delegações apresentaram as novidades do período (maio a outubro de 2017) das 
distintas organizações que integram os sistemas de Prevenção de Lavagem de 
Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Foram tratados temas vinculados aos 
marcos regulatórios, às supervisões e fiscalizações, ao relacionamento institucional, 
aos aspectos estratégicos, entre outros. 

Os conteúdos apresentados por cada delegação estão detalhados no ANEXO IV. 

Relativamente ao debate ocorrido nos diferentes temas abordados pelas 
delegações, cabe destacar: 

 a menção pela Delegação do Brasil aos resultados da Ação 8 da Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que 
discutiu questões associadas à utilização de moedas virtuais e de meios 
eletrônicos de pagamento, cujos principais produtos foram compartilhados 
com as demais delegações, quais sejam, o Glossário (ANEXO V) e o 
Relatório de Tipologias (ANEXO VI); 

 a experiência relatada pela Delegação da Bolívia acerca do desenho do 
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Campus Virtual de Informação Gelavex, ferramenta em desenvolvimento para 
acesso a informações de fontes abertas para utilização na PLDFT. As demais 
delegações sugeriram que a Delegação da Bolívia faça uma apresentação 
sobre essa experiência na próxima reunião da CPLDFT. 

2. ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA COMPARATIVA DOS MARCOS 
LEGAIS E REGULAMENTARES DOS PAÍSES 

A Delegação do Brasil comentou que não houve atualização da planilha divulgada 
no sítio do SGT-4 da internet no ano de 2017. Em seguida, realizou apresentação 
contendo proposta de alteração dos quadros comparativos. 

Em sua apresentação a Delegação do Brasil explanou sobre as principais questões 
observadas na planilha atual que levaram à proposta apresentada: 

 as tabelas refletem a pauta mínima antiga, que difere da nova pauta mínima 
de regulação, aprovada em novembro de 2015; 

 há uma grande quantidade de texto em colunas estreitas e falta uniformidade 
na maneira como as informações são dispostas, dificultando a leitura e a 
utilização das tabelas para os fins que justificaram sua elaboração; e 

 conforme estatísticas, a quantidade de acessos às tabelas divulgadas é muito 
pequena. 

Dessa forma, a Delegação do Brasil, apresentou a seguinte proposta: 

 modificação das tabelas para que passem a refletir a nova pauta mínima de 
regulação, formalizada no documento MERCOSUL/GMC/RES. 51/15, 
aprovado em novembro de 2015; 

 alteração no layout das tabelas comparativas, facilitando a visualização das 
informações. 

Ademais, a Delegação do Brasil se propôs a encaminhar aos demais participantes o 
novo modelo de planilha também em espanhol ainda no mês novembro, de forma a 
permitir a publicação das planilhas comparativas, já na nova configuração, antes da 
próxima reunião da CPLDFT do SGT-4, prevista para maio/2018, no Paraguai. 

Seguiu-se um breve debate, quando os demais participantes puderam esclarecer 
algumas dúvidas. O principal ponto debatido foi quanto à necessidade de que a 
coluna que traz os itens definidos na Pauta Mínima estejam claros, havendo a 
necessidade de se produzir também o material em espanhol. 
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Ao final, foram decididos os seguintes encaminhamentos: 

 a utilização da Pauta Mínima como base para a produção da tabela 
comparativa de marcos leais e regulatórios foi aprovada; 

 a Delegação do Brasil produzirá uma versão em espanhol da tabela já 
apresentada em português e a enviará na próxima semana para que as 
demais delegações façam suas sugestões, até o final de novembro de 2017, 
nos textos referentes à primeira coluna da tabela, que espelha a Pauta 
Mínima aprovada; 

 o cronograma inicialmente distribuído será alterado em relação ao prazo final 
de envio das informações por parte das delegações ao Brasil para 
compilação, passando para março/2018, mantendo-se os demais prazos; 

 a Delegação do Brasil fará a compilação das informações no novo formato e 
providenciará a publicação no sítio do SGT-4. Será avaliada a possibilidade 
de se dar uma chave de acesso às demais delegações para que cada um 
possa fazer sua atualização diretamente. 

3. ABORDAGEM COM BASE NO RISCO NA SUPERVISÃO 

Como desdobramento do tema “Procedimiento de selección de sujetos obligados a 
inspeccionar aplicando EBR”, previsto no Plano de Trabalho da CPLDFT, a 
Delegação do Brasil apresentou detalhamento de procedimentos em vigor no Banco 
Central do Brasil (BCB) e na Comissão de Valores Mobiliário (CVM) acerca da 
Abordagem Baseada no Risco (ABR). 

Em sua intervenção, a CVM comentou sobre seu modelo de supervisão baseada em 
risco (SBR), pelo qual destina atenção reforçada a mercados, produtos e entidades 
supervisionadas que demonstrem maior probabilidade de apresentar falhas em sua 
atuação e representem potencialmente um dano mais importante para os 
investidores ou para a integridade do mercado de valores mobiliários, nos diversos 
temas de sua competência, incluindo PLDFT. Foram apresentadas as diversas 
características conforme o mercado em que se está atuando. Maiores detalhes 
podem ser encontrados no ANEXO VII. 

Em relação ao BCB, foi realizada apresentação sobre a ABR aplicada à supervisão 
de instituições reguladas pelo BCB, tendo sido destacado o funcionamento do 
Sistema Brasileiro de PLDFT, a estrutura de governança do tema no BCB, o 
planejamento e a operacionalização da supervisão de PLDFT exercida pelo BCB e a 
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exemplificação das principais ações decorrentes dos trabalhos efetuados por essa 
supervisão. Maiores detalhes podem ser encontrados no ANEXO VIII - 
RESERVADO. 

Seguiu-se um debate sobre questões específicas das apresentações, tendo sido 
levantada a questão sobre a necessidade de se seguir tratando deste tema. Sobre a 
questão, as delegações presentes acordaram que segue o interesse em manter o 
tema no Plano de Trabalho, tendo sido definido que o enfoque para a próxima 
reunião seria tratar da Avaliação Nacional de Riscos, com apresentações dos países 
que passaram ou estão passando por esta experiência. 

4. APRESENTAÇÃO DE CASOS PRÁTICOS 

A Delegação do Brasil realizou duas apresentações: 

 tipologias envolvendo o uso de moedas virtuais, a cargo do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (Coaf); e 

 casos relacionados com detecção de operações atípicas no mercado de 
câmbio brasileiro, a cargo do Departamento de Monitoramento do Sistema 
Financeiro (Desig) do BCB. 

5. MARCO LEGAL DOS FIDEICOMISSOS 

Conforme definido na reunião da CPLDFT realizada no primeiro semestre de 2017, 
em Buenos Aires, foi aberta a discussão quanto à conveniência de manter o tema na 
agenda da Comissão e, em caso positivo, que enfoque deveria ser dado às 
discussões. 

A esse respeito, a Delegação do Brasil informou que, apesar de não possuir a figura 
jurídica do Fideicomisso, o Brasil recebe investimentos provenientes de 
Fideicomissos de outros países, sugerindo que se o tema fosse mantido, que o 
enfoque fosse a questão do “Beneficiário Final”, considerando os desafios que cada 
jurisdição enfrenta na implementação das recomendações do Gafi relativas a 
transparência e beneficiário final (Recomendações 24 e 25). 

O representante da CVM do Brasil comentou que a CVM está fazendo esforço para 
exigir que os investidores não residentes declarem se são trustes ou não, a fim de 
que a instituição recebedora do investimento possa avaliar ou não a continuidade do 
negócio. Sugeriu que cada jurisdição também possa avaliar se é o caso de também 
solicitarem essa informação nos casos semelhantes. 
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A esse respeito, houve um breve debate sobre pontos específicos de fideicomissos 
normatizado na Argentina. 

Ao final, concluiu-se pela conclusão do tema no Plano de Trabalho da CPLDFT. 

6. ANÁLISE COMPARATIVA DA TABELA DE IMPORTAÇÕES E 
EXPORTAÇÕES DE BILHETES ATRAVÉS DAS ENTIDADES FINANCEIRAS 
E CAMBIAIS – 1º SEMESTRE/2017 E COMPILAÇÃO DO PERÍODO 2008-1º 
SEMESTRE/2017 (RESERVADO) 

Antes da reunião, e conforme prática da Comissão, as Delegações da Argentina, 
Brasil e Uruguai remeteram à representação do Paraguai, para consolidação, suas 
respectivas planilhas de movimentos de importações e exportações de bilhetes 
através das entidades financeiras e cambiais, correspondente ao primeiro semestre 
de 2017. As planilhas mencionadas constam como ANEXO IX – RESERVADO. 

A seguir, a Delegação do Paraguai apresentou a planilha comparativa entre Estados 
Parte, correspondente ao primeiro semestre de 2017, surgindo algumas diferenças 
entre as cifras de intercâmbio de bilhetes que deverão ser tratadas de maneira 
bilateral entre as distintas delegações. 

A esse respeito, as delegações comentaram acerca das diferenças normativas 
existentes que fazem com que os países não possam fazer as importações e 
exportações diretamente, havendo necessidade de compreender melhor o fluxo das 
operações. Também foi comentado sobre a falta de padronização nos registros que 
explicam parte das diferenças entre os valores apresentados pelos distintos países. 

Na sequência, e, em conformidade com o que foi decidido na reunião da CPLDFT do 
primeiro semestre de 2017, a Delegação do Brasil realizou apresentação do 
resultado do estudo que conduziu sobre as inconsistências entre as cifras 
apresentadas entre Brasil e Paraguai no segundo semestre de 2015, a partir de 
informações detalhadas recebidas daquele país. Concluiu-se que questões 
relacionadas a taxas de câmbio e a diferenças temporais de registros (mês a mês) 
justificam a maior parte das diferenças verificadas, que, em períodos acumulados 
(semestre, por exemplo) são minimizadas. 

Ao final da apresentação, a Delegação do Brasil sugeriu que todos utilizem a data do 
Swift como padrão para registro dos dados, e algumas modificações pontuais no 
layout da tabela de importação e exportação de bilhetes, com o objetivo de facilitar o 
entendimento e, principalmente, a análise comparativa dos números apresentados. 

Após apresentação, seguiu-se breve debate, na qual se levantou a necessidade de 
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que esses dados sejam confrontados com a economia real para avaliar se o volume 
de importações e exportações de cédulas e moedas é compatível com o volume do 
comércio transfronteiriço existente. Ademais, comentou-se sobre a necessidade de 
se levantar dados da economia real em cada Estado Parte para fazer estudos que 
permitam verificar se estão compatíveis com os fluxos de importações e exportações 
de cédulas e moedas entre os países. 

Ao final, foi aprovado que: 

 todas as delegações vão aprofundar estudos a partir da apresentação feita 
pelo BCB, para apontar melhorias nas informações ou necessidade de 
aprofundar a troca de informações para melhorar o entendimento de algum 
número específico nos registros efetuados pelos distintos países; 

 todas as delegações avaliarão a possibilidade de utilizar a data do Swift para 
registro dos dados e, em caso negativo, registrar essa impossibilidade; 

 o novo modelo de tabela apresentado pelo Brasil, o qual será utilizado a partir 
da próxima reunião da CPLDFT, prevista para maio/2018; 

 Brasil e Paraguai irão aumentar o compartilhamento de informações relativas 
às operações em espécie no comércio transfronteiriço, para permitir estudos 
que verifiquem a compatibilidade com os fluxos de importação e exportação. 

7. MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS (MoU) PARA O APERFEIÇOAMENTO 
DA PREVENÇÃO DE MANOBRAS DE LD-FT POR MEIO DE USO DE 
CÉDULAS E MOEDAS 

O BCB apresentou sugestão de adaptação do texto do Memorando de 
Entendimentos assinado com o Banco Central do Paraguai para que possa se tornar 
um documento multilateral a ser assinado pelos Bancos Centrais dos Estados Parte 
do Mercosul, objetivando especificamente a harmonização de normas e 
procedimentos adotados pelas instituições autorizadas a realizar remessas físicas 
de divisas ao exterior (cédulas e moedas). 

O BCB comentou que, desde a proposta original, que resultou na assinatura do MoU 
bilateral com o Paraguai, o objetivo era avançar para um MoU multilateral para 
permitir uma harmonização incluindo todos os Estados Parte do Mercosul. 

Sobre o tema, comentou-se sobre a necessidade de se refinar a lógica de aplicação 
do MoU considerando a organização interna em cada país e sua participação na 
CPLDFT. A esse respeito, foi esclarecido que a proposta apresentada é de que cada 
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pais avalie o documento e verifique a possibilidade de adesão.  

Ao final, ficou decidido que todas as delegações realizarão consultas internas em 
seus respectivos países, até a próxima reunião da CPLDFT em maio, para que seja 
confirmado o interesse em prosseguir com a discussão de um texto de MoU 
multilateral. A minuta será distribuída pelo se BCB na próxima semana por 
intermédio das Coordenações Nacionais, conforme solicitação de representante da 
Bolívia. 

8. ESTÁGIO DE FUNCIONÁRIOS DE BANCOS CENTRAIS, UNIDADES DE 
INTELIGÊNCIA/INFORMAÇÃO FINANCEIRA, COMISSÕES NACIONAIS DE 
VALORES, SUPERINTENDÊNCIAS DE SEGUROS E SUPERVISORES DO 
SETOR COOPERATIVO E MUTUAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018 

O BCB abriu as discussões relembrando que na última reunião da Comissão, cada 
delegação apresentaria propostas relacionadas com a atividade de estágio. 

A Delegação do Paraguai informou sobre acordo feito com a Susep, para que realize 
visita técnica no Brasil no segundo semestre de 2018. Susep comentou que não 
haveria problema em receber delegados de outros países. 

A Delegação da Bolívia confirmou interesse e as demais delegações comentaram 
que poderão confirmar interesse, mas dependem de informações sobre 
disponibilidade orçamentária. 

A partir dos contatos com o Paraguai, Susep vai compartilhar sugestão de 
programação na próxima reunião de CPLDFT em maio de 2018. 

9. OUTROS ASSUNTOS A TRATAR 

9.1. INTERNALIZAÇÃO DE PAUTA MÍNIMA: por orientação da Coordenação 
Nacional do SGT-IV no Brasil, o BCB relembrou a todas as delegações da 
necessidade de que cada uma formalize junto à sua Coordenação Nacional a 
incorporação da Resolução GMC Nº 51/2015, que trata das pautas de regulação 
mínima. Para tanto, sugeriu a utilização do modelo de planilha utilizado para o 
levantamento dos marcos legais e regulamentares. As delegações se 
comprometeram a efetuar a formalização até a próxima reunião da CPLDF em maio 
de 2018. 

9.2. PROPOSTA DE INCLUIR O MERCOSUL COMO MEMBRO OBSERVADOR 
DO GAFILAT: a Delegação do Brasil apresentou sugestão de que o Mercosul, por 
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intermédio da CPLDFT do SGT-IV, passe a compor o rol de membros observadores 
do Grupo de Ação Financeira da América Latina – Gafilat, mantendo a CPLDFT 
como fórum de discussão de assuntos relacionados aos reguladores do sistema 
financeiro com enfoque regional. Sugeriu, ainda, que a representação seja feita pelo 
país que estiver exercendo a Presidência Pro-Tempore do Mercosul a cada reunião. 
As demais delegações não se opuseram à iniciativa apresentada, tendo sido 
decidido que será encaminhada à Coordenação Nacional solicitação de que o GMC 
consulte o Gafilat sobre essa possibilidade. 

9.3. APRESENTAÇÃO DO BACENJUD 

O BCB realizou uma apresentação sobre o BacenJud, instrumento de comunicação 
eletrônica entre o Poder Judiciário e instituições financeiras, com intermediação, 
gestão técnica e serviço de suporte a cargo do BCB. Informou que, por meio desse 
sistema, os magistrados protocolizam ordens judiciais de requisição de informações, 
bloqueio, desbloqueio e transferências de valores bloqueados, que são transmitidas 
às instituições financeiras para cumprimento e resposta. Além disso, o BCB propôs 
que cada país avalie o interesse e a possibilidade de cooperação técnica visando a 
implementação do compartilhamento de informações, via BacenJud ou por meio da 
integração de sistemas, caso os demais países já possuam solução similar.  

Os países concordaram em examinar o assunto e apresentar suas conclusões 
acerca do interesse durante a próxima reunião da CPLDFT, em maio de 2018, no 
Paraguai.  

10. INFORME DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO 2017/2018 

Conforme prática adotada em todas as reuniões da CPLDFT, a Delegação do Brasil 
apresentou versão atualizada do Plano de Trabalho 2017/2018 para comentários de 
todas as delegações. 

A esse respeito, o BCB apresentou sugestões de encerramento, alteração e inclusão 
no Plano de Trabalho e para cada sugestão, o BCB compartilhou suas justificativas 
e, ademais, para os itens propostos para inclusão, o BCB apresentou sugestão de 
cronograma. Em seguida, abriu para manifestação das demais delegações. 

Uma das propostas foi a inclusão de tema sobre moedas virtuais e meios eletrônicos 
de pagamento. A esse respeito, decidiu-se postergar a decisão para sobre inclui-lo 
para a próxima reunião da CPLDFT em maio de 2018. 
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Ao final dos debates, foi decidido: 

 Encerramento: Marco legal de Fideicomisso em cada Estado Parte; 
Tratamento das Recomendações 20 e 21 do GAFI; 

 Alteração: 

o alterar o nome de Procedimento de Seleção de Sujeitos Obrigados a 
Inspecionar aplicando ABR, para Avanços na Supervisão com Base no 
e alteração de “Específico” para “Permanente”; 

o alterar, em relação ao tema de facilitação do intercâmbio de 
informações, a atividade ligada à avaliação pelos países do interesse e 
viabilidade de assinatura de MoU multilateral. 

 Inclusões: 

o Modificação da planilha comparativa de marcos legais para adaptação 
às novas pautas mínimas de regulação – implantação do novo modelo; 

o Riscos de LDFT em atividades e instrumentos - medidas relacionadas 
à limitação ou controle específico para operações em 
espécie/diagnóstico de normas e leis que já vigoram em cada país. 

A nova versão do Plano de Trabalho 2017/2018 está apresentada no ANEXO X. 

PRÓXIMA REUNIÃO 

A próxima reunião será convocada pela Presidência Pro Tempore do Paraguai, com 
período pré-agendado de 7 a 11 de maio de 2018. 

LISTA DE ANEXOS 

Os Anexos que formam parte da presente ata são os seguintes: 

Anexo I Agenda 
 

Anexo II Lista de Participantes 
 

Anexo III Resumo da Ata 
 

Anexo IV Novidades do Semestre 
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Anexo V Glossário sobre Moedas Virtuais 
 

Anexo VI Relatório de Tipologias sobre Moedas Virtuais 
 

Anexo VII Supervisão Baseada no Risco - CVM 
 

Anexo VIII RESERVADO - Supervisão Baseada no Risco – BCB (Apresentação) 
 

Anexo IX RESERVADO – Análise Comparativa das Importações e Exportações 
através das Entidades Financeiras e Cambiais: correspondente ao 
primeiro semestre 2017 e da Informação Compilada Correspondente 
ao Período 2008/Primeiro Semestre de 2017 
 

Anexo X Plano de Trabalho 2017/2018 
 

 

___________________________ 
Pela Delegação da Argentina 

Ítalo Lombardi 

     
______________________________ 

Pela Delegação da Bolívia 
Jorge Tapia Fernandez 

____________________________Pela 
Delegação do Brasil 

Flávia Maria Valente Carneiro 

     
______________________________ 

Pela Delegação do Paraguai 
Gustavo A. González Valdez 

____________________________ 
Pela Delegação do Uruguai 

Néstor Lopez Ramela 
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XLII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS 
FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Brasília, 7 a 10 de novembro de 2017. 

AGENDA 

DIA 1: Terça-Feira, 7 de novembro de 2017, 14h30 – 18h00 

Assunto Documento de Referência 

1. Abertura 

2. Novidades do Semestre 

Apresentação oral 

Apresentação oral 

DIA 2: Quarta-Feira, 8 de novembro de 2017, 9h30 – 12h30 

3. Planilha Comparativa dos Marcos Legais e Regulamentares 

dos Países 

a. Apresentação de Proposta de Modificação no 

Formato da Planilha 

 

 

SGT4/CPLDFT/2017/002 

4. Abordagem com base no risco na Supervisão  SGT4/CPLDFT/2017/003 

DIA 2: Quarta-Feira, 8 de novembro de 2017, 14h30 – 18h00 

Workshop Internacional “Desafios e Oportunidades para a 

Integração Financeira e Monetária na Região”. Comparação e 

crítica das conclusões e recomendações dos estudos do FMI, 

do BID/BRAiN e da Embaixada Britânica. 

 

DIA 3: Quinta-Feira, 9 de novembro de 2017, 09h30 – 12h30 

5. Apresentação de Casos Práticos SGT4/CPLDFT/2017/006 

6. Marco Legal dos Fideicomissos em cada Estado Parte SGT4/CPLDFT/2017/004 
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DIA 3: Quinta-Feira, 9 de novembro de 2017, 14h30 – 18h00 

7. Tabela de importações e Exportações de Bilhetes através das 

entidades financeiras e cambiais 

 

a. Análise comparativa da Tabela de importações e 

Exportações de Bilhetes através das entidades 

financeiras e cambiais – 1º Semestre/2017 e 

compilação do período 2009-2016 

Apresentação oral 

b. Apresentação do resultado do estudo das 

inconsistências entre o Brasil e o Paraguai e proposta 

de modificação no formato da Tabela 

SGT4/CPLDFT/2017/008 

8. MoU Multilateral para “Para o aperfeiçoamento da prevenção 

de manobras de PLD-FT por meio do uso de cédulas y 

moedas”. 

SGT4/CPLDFT/2017/009 

SGT4_CPLDFT_2017_009_MoU_Anexo 

I_V0.pdf 

9. Estágio de Funcionários SGT4/CPLDFT/2017/005 

10. Outros Assuntos a tratar Apresentação Oral 

11.  Plano de Trabalho 2017/2018 SGT4/CPLDFT/2017/010 

DIA 4: Sexta-Feira, 10 de novembro de 2017, 09h30 – 12h30 

12. Assinatura da Ata  

13. Apresentação da CPLDFT à Coordenação Nacional  
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XLII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS 
FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Brasília, 7 a 10 de novembro de 2017. 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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NOME INSTITUIÇÃO 

Italo Lombardi BCRA 

Juan Carlos Otero CNV 

DELEGAÇÃO DA BOLÍVIA 

NOME INSTITUIÇÃO 
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Gerson Luis Romantini BCB 
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Juliana P. Gorenstein BCB 
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Marco Aurelio F. Dias BCB 

Paulo M C Muniz BCB 
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DELEGAÇÃO DO BRASIL (cont.) 

NOME INSTITUIÇÃO 

Rafael Pressi BCB 

Reinaldo L. Wielewski BCB 

Ricardo Luís Paixão BCB 

Marcus V. de Carvalho CVM 

Andre Vaz de Mello COAF 

Bernardo A. M. Mota COAF 

Luiz F. P. Augusto COAF 

Rochelle P. Ribeiro COAF 

Cidice Hasselmann SUSEP 

Gustavo da Silva Dias SUSEP 

Saulo F. do Valle SUSEP 

DELEGAÇÃO DO PARAGUAI 

NOME INSTITUIÇÃO 

Henry Dolsa Ocamp BCP 

Gustavo A. González BCP 

DELEGAÇÃO DO URUGUAI 

NOME INSTITUIÇÃO 

Néstor López Ramela BCU 
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XLII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS 
FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Brasília, 7 a 10 de novembro de 2017. 

RESUMO EXECUTIVO 

I. BREVE RESUMO DOS TEMAS TRATADOS 

Foram tratados todos os temas da Agenda que consta do Anexo I da Ata Nº 02/17 
da XLII Reunião Ordinária do SGT Nº 4 “Assuntos Financeiros” da CPLDFT. 

II. TEMAS RELEVANTES TRABALHADOS 

 Novidades do Semestre: as delegações informaram as novidades do primeiro 
semestre de 2017 no que se refere à emissão de normas de PLDFT, atividades 
de supervisão, programas de capacitação e outras atividades relevantes 
(ANEXO IV, complementado pelo ANEXO V e pelo ANEXO VI)  

 Atualização da Planilha Comparativa dos Marcos Legais e Regulamentares 
dos Países: não houve atualização da planilha divulgada na página Web. Foi 
apresentada e aprovada proposta de alteração, com previsão de divulgação 
atualizada antes da próxima reunião da CPLDFT. 

 Abordagem com Base no Risco na Supervisão: o Banco Central do Brasil 
(BCB) e a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) apresentaram 
detalhamento de procedimentos em vigor no Brasil acerca da Abordagem 
Baseada no Risco (ABR), como desdobramento do tema “Procedimento de 
Seleção de Sujeitos Obrigados a Inspecionar aplicando ABR” (ANEXO VII e 
ANEXO VIII – RESERVADO). 

 Apresentação de Casos Práticos: foram realizadas duas apresentações, 
uma pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Brasil (Coaf) 
sobre uso de moedas virtuais, e outra pelo BCB sobre casos relacionados 
com detecção de operações atípicas no mercado de câmbio brasileiro. 

 Marco Legal dos Fideicomissos: aprovado encerramento do tema no Plano de 
Trabalho da CPLDFT. 
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 Tabela de importações e exportações de bilhetes (1º semestre/2017 e 
compilação do período de 2008 - 1º Semestre/2017): apresentada a 
compilação dos dados a partir das informações remetidas pelos representantes 
das delegações (ANEXO IX – RESERVADO); apresentado pelo BCB estudo 
sobre diferenças observadas; e aprovado novo modelo de tabela a ser utilizado 
a partir da próxima reunião da CPLDFT. 

 Memorando de Entendimentos (MoU): feita proposta pelo BCB de assinatura 
de MoU multilateral para aperfeiçoamento da prevenção de manobras de LD-FT 
por meio de uso de cédulas e moedas. As Delegações farão consultas internas 
sobre interesse e viabilidade para sua assinatura. 

 Estágio de funcionários: acertada realização de estágio na área de PLDFT em 
Seguros a ser coordenado pela Susep no segundo semestre/2018. 

 Internalização de pauta mínima: a Delegação Brasileira relembrou da 
necessidade de formalização junto às respectivas Coordenações Nacionais da 
incorporação das pautas mínimas de regulação, conforme Resolução GMC Nº 
51/2015. 

 Informe do cumprimento do Plano de Trabalho 2017-2018: a Comissão 
elaborou nova versão do plano segundo deliberação da CPLDFT, conforme 
ANEXO X. 

 Outros Assuntos: Proposta de incluir o Mercosul como membro observador do 
Gafilat; e Apresentação do Bacenjud. 

 

III. NORMAS E PROJETOS DE NORMAS 

Não foram apresentados. 

IV. DOCUMENTOS ELEVADOS À CONSIDERAÇÃO DO GMC 

Não foram apresentados. 

V. INFORMAÇÕES PARA CONHECIMENTO DO GMC 

Não foram apresentadas. 

VI. SOLICITAÇÕES AO GMC 
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PROPOSTA DE INCLUIR O MERCOSUL COMO MEMBRO OBSERVADOR DO 
GAFILAT: a CPLDFT solicita que o GMC consulte o Grupo de Ação Financeira da 
América Latina (Gafilat) sobre a possibilidade de que o Mercosul, por intermédio da 
CPLDFT do SGT-IV, passe a compor o rol de membros observadores do Gafilat, 
com representação a ser feita pelo país que estiver exercendo a Presidência Pro-
Tempore do Mercosul a cada reunião. 

VII. INFORMAÇÕES PARA CONHECIMENTO DA COORDENAÇÃO NACIONAL 
DO SGT-4 

Não foram apresentadas. 

VIII. SOLICITAÇÕES À COORDENAÇÃO NACIONAL DO SGT-4 

Encaminhar aos Estados Membros a sugestão de se elaborar um Memorando de 
Entendimento multilateral para o aperfeiçoamento da prevenção de manobras de 
LD-FT por meio de uso de cédulas e moedas. A minuta será distribuída pelo se BCB 
na próxima semana por intermédio das Coordenações Nacionais, conforme 
solicitação de representante da Bolívia. 

IX. RELAÇÃO DE ANEXOS DA ATA QUE SÃO RESERVADOS 

 ANEXO VIII – “Supervisão Baseada no Risco – BCB (Apresentação)”. 

 ANEXO IX – “Análise Comparativa das Importações e Exportações de 
Bilhetes através das Entidades Financeiras e Cambiais – 1º Semestre/2017 e 
Compilação do Período 2008-1ºsem/2017”. 
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XLII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS 
FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Brasília, 7 a 10 de novembro de 2017. 

NOVIDADES DO SEMESTRE 

1. ARGENTINA 

 

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) 

 

Resolución UIF 30-E/2017:  

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) modificó por completo el marco regulatorio bajo 

el cual las Entidades Financieras y Cambiarias deben gestionar los riesgos de LA/FT, 

derogando su anterior Resolución  121/2011, teniendo por objeto modernizar el proceso de 

gestión de riesgos de LA/FT acorde a lo que dictaminan los estándares y mejores prácticas 

internacionales, atendiendo necesidades y riesgos locales. 

 

El nuevo plexo regulatorio obtiene base en los estándares del Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI) de febrero de 2012, que modifica los criterios de cumplimiento en 

materia de PLA/CFT, pasando de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un 

enfoque basado en riesgo. 

 

Este enfoque exige a las entidades financieras y cambiarias a desarrollar una metodología de 

identificación y evaluación de riesgos acorde con la naturaleza y dimensión de su actividad 



   

XLII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 4 – SGT-4 – 
Assuntos Financeiros do Mercosul) 

ANEXO IV - Ata Nº 02/17 
 

2 
 

comercial, teniendo en cuenta los distintos factores de riesgos en cada una de sus líneas de 

negocio. 

 

Establece una serie de factores de riesgo que las entidades deberán considerar, como riesgos 

asociados a los Clientes -relacionados con su comportamiento, antecedentes y actividades, al 

inicio y durante toda la relación comercial-; riesgos productos y/o servicios que 

ofrece;  riesgos en los canales de distribución y riesgos de zona geográfica en las que 

ofrecen sus productos y/o servicios. 

 

En consecuencia, las entidades deben realizar una autoevaluación anual de riesgos, lo cual 

les permita determinar el nivel de riesgo de sus clientes, productos y servicios, canales de 

distribución y zonas geográficas. 

 

Deben segmentar los clientes en base a riesgo (bajo, medio o alto), a fin de aplicar medidas de 

Debida Diligencia diferenciadas, simplificadas o reforzadas de acuerdo con el nivel de riesgo 

determinado. 

 

Plazos de implementación: 

- 31/12/17, deberán haber desarrollado y documentado la metodología de identificación 

y evaluación de riesgos; 

 

- 31/03/18, deberán contar con un Informe técnico que refleje los resultados de la 

implementación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos; 
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- 30/06/18, deberán haber ajustado sus políticas y procedimientos de acuerdo con los 

resultados de la Autoevaluación de Riesgos, los cuales deberán estar contenidos en el 

Manual de Prevención de LA/FT; 

 

- El resto de los preceptos y previsiones contenidos en la Resolución, y los cuales no 

hayan sido diferidos en el tiempo, deben implementarse y ejecutase a partir del 

15/09/17; 

 

Adicionalmente otros aspectos que merecen ser destacables son los siguientes: 

- Las entidades del sistema financiero deben monitorear la operatoria que realizan los 

organismos públicos, a partir de un enfoque basado en riesgo y con especial atención 

en el destino de los fondos "con el objetivo de prevenir la corrupción y el mal uso de 

los fondos públicos". 

 

- Las compañías deberán además realizar la segmentación de los clientes en base a 

riesgo (bajo, medio o alto), a fin de aplicar medidas de Debida Diligencia 

diferenciadas, simplificadas o reforzadas de acuerdo con el nivel de riesgo 

determinado. 

 

- La norma autoriza a las entidades a tercerizar las tareas de identificación y verificación 

de la identidad de sus clientes. 

 

La reforma se desarrolló en consulta con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

y la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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Así también, considerando el alto grado de compromiso que se requiere para el cumplimiento 

de la norma por parte de las entidades financieras, se las invitó a participar del proceso de 

modificación a través de sus respectivas asociaciones y cámaras. 

 

Resolución UIF 67-E/2017:  

 

La presente Resolución crea el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo (PLA/FT)”, en la órbita de la 

Dirección de Supervisión de la UIF, el cual tendrá por objeto registrar, organizar, sistematizar 

y controlar el listado de personas humanas habilitadas para emitir informes de revisión 

externa independiente vinculadas al cumplimiento, por parte de los Sujetos Obligados de la 

normativa de PLA/FT. 

 

Las personas humanas que actúen como revisores externos independientes deben contar con 

un título de grado Universitario; acreditar formación suficiente en PLA/FT y acreditar como 

mínimo cinco años de experiencia en el ejercicio profesional vinculado a estos temas. 

Asimismo, el revisor externo deberá suscribir y poner a disposición del Sujeto Obligado una 

declaración jurada respecto de si se encuentra alcanzado por las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad consignadas en la presente Resolución. 

 

La inscripción en el Registro debe ser solicitada por cada Sujeto Obligado.  

 

Los revisores externos deberán comunicar a la UIF, a través de la página web 

https://www.argentina.gob.ar/uif/revisores-externos, mediante un formulario que la Unidad 

desarrolló a tales efectos, el resultado de las tareas efectuadas en las entidades que han 

evaluado. 
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BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) 

 

a) Normativa 

- Com. “A” 6273 -sancionada el 11/07/17-  Adecuación de TO de CA, CC bancaria y 

cuentas de Caja Crédito Cooperativas por el tema de apertura a distancia. 

La “Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria” y “Cuentas a la Vista abiertas 

en Cajas de Crédito Cooperativas”, con relación a la apertura de cuentas a distancia, se 

les permite a las entidades financieras no sólo abrir cuentas a distancia a personas 

humanas, sino también a personas jurídicas, quedando asimismo habilitadas para 

intercambiar información relativa a la identificación y conocimiento de personas 

jurídicas, entre las entidades del sistema. 

 

 

- Com. “A” 6275 -sancionada el 14/07/17-  El BCRA realiza cambios en diferentes 

textos ordenados, en particular respecto a las normas sobre "Expansión de Entidades 

Financieras". Allí se reestructuran las disposiciones de "Sucursales en el país y en el 

exterior", diferenciando las exigencias para la autorización para la instalación de 

sucursales en el país, en el exterior, y la iniciación de actividades de sucursales en el 

exterior, entre otros. Dentro de las habilitaciones de las sucursales en el país, se 

añaden exigencias adicionales para las Sucursales móviles. Asimismo, se deberán 

enunciar las medidas adoptadas en materia de prevención del lavado de activos, del 

financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas. Los incumplimientos a las 

normas sobre prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, el 

BCRA podrá considerar si estas infracciones justifican el ejercicio de las atribuciones 
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sancionatorias concordantes de la Ley de Entidades Financieras e iniciar, en su caso, 

actuaciones sumariales al sujeto obligado y a los miembros de sus órganos de 

administración. 

 

- Com. “A” 6304 -sancionada el 23/08/17- El BCRA actualiza las normas sobre 

"Autoridades de entidades financieras" en diferentes aspectos, entre otros se 

incluyen lo que respecta a los Criterios de evaluación, referida a las condiciones 

generales para el nombramiento de las autoridades de entidades financieras y sobre 

Consejeros de entidades constituidas como cooperativas (o autoridades equivalentes), 

se establece que "también se tendrán en consideración las informaciones y/o sanciones 

que sean comunicadas por entes o autoridades del exterior con facultades 

equivalentes" para la evaluación de los miembros de comité ejecutivo o mesa directiva 

cuando los estatutos prevean la constitución de los mismos. También se establece se 

tendrá en consideración si la persona ha sido condenada por delitos de lavado de 

activos y/o financiamiento del terrorismo y ha sido sancionada con multa por la UIF o 

con inhabilitación, suspensión, prohibición o revocación por el BCRA, la Comisión 

Nacional de Valores y/o la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Además, se producen modificaciones en relación a normativas vinculadas al 

denominado Fit and Proper Test sobre socios y directivos de los bancos. 

 

 

b) Otras novedades normativas 

Débito Inmediato (DEBIN) 

Desde mediados de septiembre de 2017 se implementó por parte de todos los bancos del 

sistema financiero el denominado Débito Inmediato (instituido por la Comunicación “A” 

6099 y modificado por la Comunicación “A” 6285 del 24.07.2017), más conocido por su 

acrónimo DEBIN, que consiste en un medio de pago que debita la cuenta del cliente bancario 
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una vez que autorizó el respectivo cobro de algún bien y/o servicio adquirido en un comercio. 

Se sustenta en un aplicativo de cobro, y en funcionalidades disponibles en banca por internet, 

en banca móvil, y en los demás canales que disponga oportunamente el BCRA.  

Consiste en: 

-  una solicitud de autorización de débito ingresada a través de los canales 

explicitados por el cliente bancario vendedor o proveedor de servicios, a ser 

autorizada por el cliente bancario comprador o beneficiario del servicio; 

- la autorización del débito que resuelve en línea el pago, también efectuada 

en los canales indicados, por parte del cliente bancario comprador o 

beneficiario del servicio; 

- el débito en línea en la cuenta del cliente bancario comprador o 

beneficiario del servicio, y el crédito en línea en la cuenta del cliente 

bancario vendedor o proveedor del servicio. 

La operatoria DEBIN tiene por objetivo proporcionar a los clientes bancarios, mecanismos 

seguros y accesibles de cobro en línea de bienes y/o servicios, que se enmarca dentro de la 

política de bancarización encarada por el BCRA desde diciembre de 2015, que incluye las 

Plataformas de Pagos Móviles operativas desde el año pasado, integradas por la billetera 

electrónica (para transferencias entre personas humanas a través del teléfono móvil), MPOS 

(para transferencias de personas humanas a comercios) y el botón de pago (para ventas por 

internet). 

 

Primer billetera móvil no bancaria universal: 

En septiembre de 2017 el Banco de la Nación Argentina lanzó el sistema denominado PIM, 

que permite la carga de dinero en efectivo en el celular a través de terceras firmas dedicadas al 

cobro de servicios e impuestos, pagar en comercios y transferir a otro celular. 

La importancia de este nuevo medio de pago -además de no requerir cuenta bancaria- es que 
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es lanzado por el banco público más grande de Argentina y está destinado a personas de bajos 

ingresos que no cuentan con cuenta bancaria, por lo que se aborda de lleno el tema de la 

inclusión financiera, íntimamente relacionado con la PLA/FT. 

 

c) Capacitación 

 

- Como consecuencia del dictado de la Resolución UIF 30/E- 17, la UIF y el BCRA han 

organizado en la instalaciones del Banco Central capacitaciones conjuntas dirigidas a 

los agentes del BCRA que actúan en las supervisiones de PLA/FT del sistema 

financiero.  

Así también, se organizo un taller dirigido a los Oficiales de Cumplimiento de los 

Sujetos Obligados -entidades financieras y cambiarias-. Señalando la necesidad de 

actuar de manera colaborativa entre Sujetos Obligados y los Organismos de 

Supervisión Específicos en implementar de manera eficiencia la normativa de 

PLA/FT. 

 

Por otra parte se realizaron 3 (tres) cursos presenciales donde se capacitaron 200 agentes de la 

Institución.  

Durante el pasado semestre se incorporó al catálogo de cursos a dictar en el ámbito del 

BCRA, el Taller de Tipologías de LA/FT, que explora los procedimientos delictivos en la 

materia más importante en el ámbito internacional, en Argentina y en el BCRA. 

Asimismo, se continúa con el curso bajo la modalidad de e-learning con contenidos Básicos 

referidos a la PLA/FT, sobre el cual merece destacar que permitió durante 2017 cumplir con 

el objetivo de capacitar a través de esta herramienta a más de 1400 agentes del BCRA a 

octubre del corriente año, encontrándose actualmente abiertas dos aulas dirigidas a otros 380 

agentes. 
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 Por otra parte agentes de la Institución asistieron a numerosos cursos de capacitación interna 

y externa desarrollada sobre contenidos relacionados con la PLA/FT.  

 

Resulta oportuno destacar que agentes de la Institución se desempeñan como disertantes tanto 

en presentaciones internas como externas. 

 

d) Convenio Marco de Cooperación entre el Registro Nacional de las Personas y el 

BCRA 

Cabe mencionar que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) es un organismo 

descentralizado 

que funciona en la órbita del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nación y 

tiene la función de realizar la inscripción e identificación de todas las personas de existencia 

visible que se domicilien en territorio argentino o en jurisdicción argentina y de todos los 

argentinos sea cual fuere el lugar donde se domiciliaren, mediante el registro de sus 

antecedentes de mayor importancia, desde el nacimiento ya través de las distintas etapas de la 

vida, los que se deberán mantenerse permanentemente actualizados. 

El RENAPER posee la tecnología necesaria para la validación de la identidad de las personas, 

conteniendo una base de datos que permite el cotejo no sólo de los mismos, sino también de la 

biometría de sus huellas y rostro. 

Por otra parte, el BCRA tiene como objetivo prioritario el perfeccionamiento de la tecnología 

y mejoras en los procesos utilizados en el marco del desarrollo de nuevos medios de pago 

electrónicos, así como el acceso digital a proveedores de ahorro y de crédito, ofrecido por 

entidades financieras u otros proveedores de pagos, ahorro y crédito. Ello se enmarca en las 

medidas de promoción de la inclusión financiera, el fomento de la bancarización, y la 

eliminación de las barreras de acceso de la población a los servicios financieros. 

Dentro del marco de colaboración dispuesto en este Convenio, y en función de las 
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posibilidades y disponibilidades técnicas tanto del RENAPER como de las entidades 

financieras que integran el sistema y eventualmente de otros proveedores de pagos, ahorro y 

crédito, se habrán de viabilizar medios técnicos a fin de que dichas entidades puedan acceder 

a la base de datos administrada por el RENAPER, a los fines de poder contar con un sistema 

de verificación, validación de identidad, constancia de supervivencia y biometría de huellas y 

rostro, en el marco de las operaciones que efectúen para la apertura de cajas de ahorro a 

nuevos clientes en forma no presencial así como para la provisión de otros servicios 

financieros o de pagos. 

 

 

 

COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV) 

 

a) Como objetivo para el Plan Anual de Verificaciones de 2017, en Prevención de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo, de esta Comisión Nacional de Valores, se impone 

como prioridad, la posibilidad de inspeccionar los Sujetos Obligados (SO) mediante un 

Enfoque Basado en Riesgo. Asimismo, en el periodo de 2017, el Plan Anual aprobado por la 

Unidad de Información Financiera (UIF), consta de 60 inspecciones, de las cuales se 

ejecutaron 14 en el primer trimestre, 18 en el segundo trimestre, 18 en el tercer trimestre 

realizándose dos en forma conjunta con la UIF. 

    

b) Implementación de la matriz de riesgo 

 

La selección de los Sujetos Obligados se realiza mediante pautas objetivas evitando, en 

consecuencia, la selección arbitraria de los Sujetos Obligados a inspeccionar. 

  1.a.I. Metodología de Verificaciones  
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                     Dentro del área de nuestra competencia, la Gerencia de Prevención de Lavado de 

Dinero de la Comisión Nacional de Valores,  ha desarrollado, acorde a los Capítulos II y III 

de la  Resolución  UIF N° 229/2014 y a través de la Subgerencia de Verificaciones de 

Operaciones Sospechosas, procedimientos dirigidos a los Sujetos Obligados (SO) a los 

efectos de lograr visualizar el grado de cumplimiento de la normativa en la materia. 

  Estas verificaciones, han sido diferenciadas en dos tipos. Las que se han 

denominado verificaciones integrales y las verificaciones específicas. Existen además dos 

subtipos de inspecciones que el Organismo (CNV) realiza, denominados in situ y extra situ, 

las que básicamente se diferencian por el apersonamiento o no  de los funcionarios de la 

Gerencia a los domicilios de los SO.   

                   En el mismo orden, hemos implementado, el seguimiento de medidas correctivas 

dentro de las facultades otorgadas por el Capítulo IV de la Resolución UIF 229/2014. 

                  Además, se envía un primer informe a la Unidad de Información Financiera 

(exigido por el articulo 7 Capitulo II de la Resolución N° 229/2014), en el cual se indica el 

grado de relevancia de las observaciones detectadas (Relevantes o No relevantes), y se le 

comunica que el Organismo llevará adelante el mencionado plan de seguimiento de medidas 

correctivas con el SO del caso.     

 

c) Capacitación: 

En materia de capacitación se realizaron las siguientes actividades:  

1.- Participación en calidad de disertantes y oyentes:  

 Realizado: 

- Cámara Argentina de Agentes de Bolsa, se realizó una capacitación en materia de 
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PLD/CFT, en la  Bolsa de Comercio de Buenos Aires con fecha 23 de mayo de 

2017.  

- FORUM – Rediseño de Programa de Prevención de Lavado EBR en Mercados de 

Capitales y Fideicomisos  – 29 de Agosto de 2017.   

- Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. 

- Se asistió al curso de Evaluador de  GAFILAT (Panamá), con fecha 20 al 25 de 

agosto de 2017.  

 

Se continuo con los “Talleres de Casos Prácticos en Prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del   Terrorismo” Banco Central de la República Argentina. 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN) 

 

a) Normativa 

-  RESOL-2017-40541-APN-SSN#MF -sancionada el 14/06/17- La SSN dispone que los 

Productores Asesores de Seguros, Sociedades de Productores y los Agentes Institorios, 

deberán efectuar la gestión de cobro de premios de contratos de seguro exclusivamente a 

través de los siguientes medios electrónicos de cobro autorizados por el BCRA o Cheque de 

proveniente de la cuenta del titular de la póliza. 

Los Productores Asesores de Seguros, Sociedades de Productores y los Agentes Institorios 

deberán exhibir en los domicilios un cartel con la siguiente leyenda: 

"AVISO IMPORTANTE – LOS PRODUCTORES ASESORES DE 

SEGUROS, SOCIEDADES DE PRODUCTORES Y LOS AGENTES 

INSTITORIOS, NO ESTÁN AUTORIZADOS A RECIBIR EL PAGO 
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DE PREMIOS DE CONTRATOS DE SEGURO EN EFECTIVO” 

Su aplicación será exigible de conformidad al siguiente cronograma: 

a) A partir del 1/09/2017 resulta aplicable para el cobro de todo premio cuyo monto 

anualizado resulte superior a VEINTE MIL PESOS ($ 20.000). 

b) A partir del 1/12/2017 resultará aplicable para el cobro de todo premio cuyo 

monto anualizado resulte superior a DIEZ MIL PESOS ($10.000). 

c) A partir del 1/03/2018 resultará aplicable para la totalidad de los cobros de 

premios independientemente de su monto. 

 

RESOL -2017-40761- APN -SSN#MF -sancionada el 1/09/17- Se incorpora a la gestión de 

cobro de premios de contratos de seguro previstos en la Resolución SSN Nº 40.541,  el cobro 

en efectivo en moneda de curso legal, únicamente hasta la suma máxima de $1.000, 

establecida por la Ley 25.345 de "anti evasión". Así también, se suprime la exigencia de 

exhibir en sus locales un aviso en el ingreso principal del establecimiento, aclarando que "no 

están autorizados a recibir el pago de premios de contratos de seguro en efectivo". 

 

RESOL-2017-40769-APN-SSN#MF -sancionada el 6/09/17- La SSN crea el Registro de 

Controladores Fiscales en el que deberán encontrarse inscriptos los dispositivos requeridos 

para la cobranza de premios de contratos de seguro en efectivo, en los supuestos 

contemplados por la normativa vigente. La inscripción en el Registro de Controladores 

Fiscales se realiza a través del trámite on line “Inscripción en el Registro de Controladores 

Fiscales de la S.S.N.” disponible en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema 

de Gestión Documental Electrónica (GDE), ingresando a https://tramitesadistancia.gob.ar. 

 

2. BRASIL 

https://www.normasfinancieras.com/vsr/jump.aspx?entorno=NO&nm_origen=NO&nm_accion=LinkDoc&link=N30356
https://tramitesadistancia.gob.ar/
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 No âmbito do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o 

Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), iniciativa da ENCCLA, 

no primeiro semestre de 2017 foram realizados 6 eventos e capacitados 882 

agentes públicos. 

 

 Também no âmbito da ENCCLA, as 11 ações desenvolvidas em 2017, 

tiveram os seguintes principais resultados (Os resultados apresentados nas 

Ações estão pendentes de validação no Grupo de Gestão Integrada (GGI) da 

ENCCLA, que se reunirá em 25 de outubro de 2017) :  

o AÇÃO 1: Propor normatização para melhoria dos processos de 

governança e gestão a serem adotados em todos os Poderes e 

esferas da Federação, com foco no combate à fraude e à 

corrupção – resultados: a) Anteprojeto de lei nacional que institui 

política nacional de integridade; b) Recomendações às entidades 

interessadas para tomar conhecimento do “Manual de Orientações 

para Contratação de Serviços de Saúde”.    

o AÇÃO 2: Desenvolver ações que permitam apoiar a 

implementação do sistema de controle interno nos estados e 

municípios – resultados: a) Modelo de questionário sobre o Sistema 

de Controle Interno Municipal; b) Capacitação em EaD sobre Controles 

Internos e Cartilha Práticas Simples para a Estruturação do Sistema de 

Controle Interno Municipal; c) Modelo de Termo de Ajuste de Conduta. 

o AÇÃO 3: Estabelecer diretrizes para atuação coordenada da 

Advocacia Pública e das estatais com o Ministério Público, os 

órgãos de controle interno e externo e a Polícia, com vistas à 

prevenção e ao combate à corrupção – resultados: a) Criação de 

Tabela/Quadro com sugestões de cláusulas de colaboração separadas 

pelos eixos da Prevenção, Detecção e Responsabilização; b) 

Recomendação de que as instituições devem organizar-se de forma a 

ter setores que trabalhem especificadamente com corrupção, mas que 

nesta área se incluam as formas diversas de atuação para combate do 

complexo fenômeno social; c) Texto com indicativo normativo de 
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formas de atuação conjunta; d) Realização de 3 (três) Seminários 

Regionais e 01 (um) Seminário Nacional. 

o AÇÃO 4: Definir parâmetros e conceituação de conflito de 

interesses – resultados: a) Apresentações sobre a sistemática de 

consultas sobre situações de conflito de interesses no âmbito do Poder 

Executivo federal (CGU) e sobre boas práticas relacionadas à proteção 

de informações sensíveis (ABIN); b) Documento orientativo com duas 

partes: (i) Discussão conceitual sobre o tema; e (ii) Recomendações 

aos órgãos e entidades de todos os poderes e entes federativos. 

o AÇÃO 5: Elaborar um plano-piloto de ação conjunta para atuação 

dos órgãos da Enccla em setor de risco – resultados: a) Criação de 

grupo de discussão em aplicativo de troca de mensagens, com 

participação dos colaboradores da Ação; b) Estabelecimento de 

agenda semestral de reuniões para compartilhamento de informações 

sobre a atuação dos colaboradores da Ação na área da saúde, a ser 

iniciada em 7/3/2018; c) Avaliação da necessidade de assinatura de 

acordos de cooperação entre os colaboradores que ainda não 

possuem esse instrumento celebrado. 

o AÇÃO 6: Consolidar propostas de prevenção à prática da 

corrupção fomentando a integridade social e a educação para a 

cidadania – resultados: a) Realização da Campanha “Todos Juntos 

Contra Corrupção”, que pretende suscitar o debate sobre a prevenção 

à corrupção, além de fomentar iniciativas e projetos dentro do contexto 

educacional, social e organizacional; b) Seleção de propostas em 

chamamento público para alimentar banco de propostas que divulgará 

as iniciativas selecionadas e certificará as melhores dentre elas com 

um Selo “Pro-Integro”; c) Criação do Programa Nacional de Prevenção 

Primária à Corrupção (PNPPC),  que sustentará todas as iniciativas em 

torno de três pilares: (i) Campanha “Todos Juntos Contra a Corrupção”; 

(ii) Banco de Proposta; (iii) Rede Colaborativa; d) Rede entre estado, 

academia, mercado e sociedade civil para apoiar o PNPPC e para 

aplicar, replicar e ampliar os projetos do Banco de Propostas. 
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o AÇÃO 7: Ampliar o compartilhamento de dados para o combate à 

corrupção e à lavagem de dinheiro – resultados: a)Consulta jurídica 

sobre aspectos do Decreto n.º 8.789/16 (trata de compartilhamento de 

dados na Administração Pública Federal), com vistas a facilitar sua 

implementação; b) Discussão acerca da possibilidade de alteração no 

Decreto n.º 8.789/16, não sendo encaminhada a proposta final por não 

haver consenso; c) Divulgação de modelos de solicitação de 

compartilhamento de dados. 

o AÇÃO 8: Elaborar diagnóstico sobre a atual conjuntura da 

utilização de moedas virtuais e meios de pagamento eletrônico 

(com coordenação pelo BCB) – resultados: a) Criação de Glossário 

com termos relacionados a Moedas Virtuais; b) Levantamento de 

tipologias de lavagem de dinheiro e corrupção mediante o uso de 

moedas virtuais e meios de pagamentos eletrônicos; c) Workshop e 

curso sobre a utilização de moedas virtuais. 

o AÇÃO 9: Criar instrumentos que façam avançar a cooperação 

jurídica internacional, permitindo a formação de equipes 

conjuntas de investigação transnacional nas áreas de combate à 

corrupção e à lavagem de dinheiro – resultados: a) Anteprojeto de 

normatização nacional sobre o tema das Equipes Conjuntas de 

Investigação; b) Avanços no procedimento de internalização legislativa 

do Acordo Quadro de Cooperação entre os Estados Partes do 

MERCOSUL e Estados Associados para a Criação de Equipes 

Conjuntas de Investigação, de 2010; c) Posicionamento favorável 

acerca da possibilidade de criação e funcionamento de uma ECI no 

Brasil com base nas Convenções da ONU estudadas e também com 

base nos Acordos Bilaterais já existentes entre Brasil e outros Estados 

que versam sobre cooperação jurídica internacional em matéria penal, 

desde que no documento a ser firmado haja previsões que se 

adequem às práticas de cooperação jurídica prevista em acordos já em 

vigor. 

o AÇÃO 10: Elaborar propostas de implementação de medidas que 

auxiliem na prevenção de crimes praticados mediante utilização 
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de documentos falsos ou interpostas pessoas – resultados: a) 

Encaminhamento de sugestões e pedido de providências ao Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) sobre: (i) implementação do Sistema 

Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC); (ii) mecanismos de 

segurança adotados pelas serventias extrajudiciais no registro das 

declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo previsto no 

art. 50 da Lei nº 6.015/1973; b) curso avançado, a ocorrer em 31 de 

outubro de 2017, no âmbito do Programa Nacional de Capacitação 

sobre Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), sobre 

“Boas práticas de combate à fraude documental”. 

o AÇÃO 11: Avançar na integração de estratégias e dos métodos 

operacionais dos órgãos de Estado de controle visando fortalecer 

o combate à criminalidade organizada – resultado: Proposta à 

ENCCLA de criação de grupo permanente de integração 

interinstitucional estratégica, que atuaria sob os seus auspícios e 

necessariamente associado às suas finalidades. 

 
 

 Objeto de discussão em ação específica da Enccla em 2016, foi desenhada 

uma Portaria Interministerial criando um Comitê para tratar da Avaliação 

Nacional de Riscos. 

O COAF coordena os esforços para concluir o documento e se prevê que a 
instalação do Comitê, com a assinatura da Portaria Interministerial ocorra no 
final de novembro por ocasião da realização da Plenária da Enccla. 

 
BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB) 
 

 

 Emissão da Circular nº 3.839, de 28 de junho de 2017. A Circular nº 3.839, de 

28.6.2017, altera a Circular nº 3.461/2009, que trata da prevenção à lavagem 

de dinheiro (PLD).  Esse ajuste reduziu de R$100 mil para R$50 mil o valor 

acima do qual devem ser realizados registros específicos e comunicação ao 

COAF de saques, depósitos e transferências contra pagamento em espécie 

(incluindo cheques administrativos). Esses registros específicos devem 
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permitir a identificação das pessoas envolvidas nas transações e a finalidade 

do saque ou do pagamento em espécie. Foi estabelecido, ainda, que os 

clientes devem informar à instituição financeira, com 3 dias de antecedência, 

sobre operações de saques em espécie acima de R$50 mil. Esses ajustes 

entrarão em vigor em 26.12.2017. Essa medida está alinhada com as 

medidas que veem sendo tomadas em diversas jurisdições (França, Bélgica, 

Itália e Índia) relacionadas a restrições e controles sobre operações em 

espécie e é fruto de discussão específica no âmbito da ENCCLA. 

 

 Está em elaboração Projeto de Alinhamento da Supervisão de Conduta 

voltada à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 

Terrorismo aos padrões internacionais – Alinhamento PLD/FT. 

Escopo do projeto: 
o Aprimoramento do modelo de supervisão de conduta no Brasil 

o Benchmarking internacional  

o Aprimoramento do modelo de supervisão de conduta com base em 

benchmarking internacional 

o Capacitação em supervisão de conduta 

o Participação nos principais fóruns e organismos internacionais de 

supervisão de conduta 

o Participação em seminários e eventos, promovidos por organismos 

internacionais reconhecidos na promoção de temas relacionados à 

supervisão de conduta 

 

 Instauração de 3 Processos Administrativos relativos a Prevenção e Lavagem 

de Dinheiro (PLD) no primeiro semestre de 2017. 

 

 Não houve decisões proferidas em processos administrativos relativos à PLD 

no primeiro semestre de 2017. 

 

 Realização do 1º Seminário Banco Central de PLD/FT, nos dias 15 e 16 de 

agosto de 2017, que contou com a participação de autoridades do Banco 

Central, do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, 

do Coaf, da Previc, da CVM, da Receita Federal do Brasil e da Susep. O 
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evento debateu lições aprendidas no âmbito do sistema nacional de 

prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, as principais 

tipologias de lavagem de dinheiro identificadas, bem como as abordagens de 

supervisão adotadas pelos diversos órgãos que atuam na prevenção e na 

persecução desse crime. Além da aquisição de novos conhecimentos e do 

intercâmbio de experiências, esse seminário possibilitou o fortalecimento do 

relacionamento institucional do Banco Central com esses órgãos. 

 
 
CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) 

 Questionário enviado às as autoridades competentes sobre a utilidade dos 

Relatórios de Inteligência Financeira (RIF); 

 

 Remodelagem dos RIFs com um novo formato de apresentação e 

aperfeiçoamentos tecnológicos no que tange à segurança dos RIFs; 

 

 Nova configuração das Coordenações-gerais e distribuição das atividades 

dentro da DIRIF, incluindo a incorporação da área de Supervisão e 

Fiscalização; 

 

 Norma sobre PEP (consulta pública) 

 

 Assistência técnica à UIF do Paraguai, nas áreas de inteligência, supervisão e 

TI; 

 

 Mapeamento de perfil das UIF, priorizando as UIF da região. A finalidade do 

mapeamento é aprimorar a cooperação regional entre as UIF; 

 

 Discussão sobre norma para declaração sobre vendas de bens e serviços 

com pagamento em espécie; 

 

 Discussão sobre revisão da Lei 13.170/15 (congelamento de bens ligados a 

terroristas). 
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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) 
 

 Embora a CVM não esteve presente na Reunião Plenária do GAFI/FATF 

realizadas em junho/2017 em Valencia, Espanha, estivemos presentes na 

Reunião Plenária de outubro/2017 em Buenos Aires, Argentina; 

 

 No que tange a nossa participação em processos de capacitação, 

destacamos a atuação da CVM no que segue abaixo: 

o 7º Congresso de Congresso FEBRABAN de Combate e Prevenção à 
LD/FT; 

o 5ª edição do Brazil Regulatory Summit – Painel de PLDFT;  
o Lançamento do IPLD; 
o 3º Compliance Day ABRACAM; 
o 9º Congresso de Fundos de Investimentos da ANBIMA – Painel sobre 

PLDFT; 
o Seminário de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao 

Financiamento ao Terrorismo – BNDES; 
o 1º Seminário Banco Central de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 

Financiamento do Terrorismo. 
 
 

 Teve início o processo de revisão da ICVM 301/99, atual norma de PLDFT da 

CVM através do Edital de Audiência Pública n.º 009/16 – vide 

http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2016/sdm0916.html. O 

prazo para manifestações na Audiência Pública e respectiva se encerrou em 

16/02/17. O processo ainda em fase de análise das sugestões ora recebidas. 

A expectativa é que nos próximos meses a nova norma já esteja editada. 

Como principais inovações, a proposta de nova norma: 

o  incorpora a Abordagem Baseada em Risco; 
o  conceitua o escopo do beneficiário final; 
o regulamenta as rotinas inerentes das Leis n.º 13.260/16 (terrorismo e 

seu financiamento) e 13.170/15 (congelamento de bens oriundos 
desses delitos); 

o apresenta novas hipóteses de comunicação a serem reportadas para o 
COAF (Unidade de Inteligência Financeira). 

http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2016/sdm0916.html
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 A Supervisão Baseada em Riscos é adotada pela CVM desde o ano de 2009, 

com base na Resolução CMN nº 3.427. Desde então, os resultados obtidos 

demonstram o aperfeiçoamento da forma de condução das atividades de 

acompanhamento dos mercados e entidades jurisdicionadas, otimizando e 

racionalizando a utilização de recursos materiais e humanos, assim como 

também buscando uma abordagem mais preventiva do que reativa. 

 
http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/sbr/sbr.html 
 
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/sbr/
Plano_Bienal_CVM_2017_2018.pdf 
 
Nesse sentido, é novamente importante ressaltar que o tema da prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo sempre foi parte 
integrante da agenda de supervisão da CVM, no entanto, a partir do Plano 
Bienal SBR 2017-2018, ele passou a ser explicitado como uma das ações da 
(i) Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI 
(http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/smi.html) 
e da (ii) Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN 
(http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/sin.html). 
A primeira é responsável pela supervisão dos mercados de bolsa e de balcão, 
atual B3. A segunda responsável pela supervisão do mercado de fundos de 
investimento. Nesse sentido, diversos trabalhos de supervisão já estão sendo 
implementados no âmbito do atual processo do SBR. 
 

 A BM&FBovespa (mercados de bolsa e de balcão) e a CETIP (mercado de 

balcão) após passarem por uma reestruturação societária passaram a integrar 

as suas atividades, constituindo assim a B3 - http://www.b3.com.br/pt_br/. Já 

estão em andamento discussões sobre como serão compiladas a metodologia 

e respectivos processos de autorregulação nos mercados de Bolsa e de 

Balcão na nova instituição. 

 

 A CVM está participando das seguintes ações da ENCCLA 2017: 

 

http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/sbr/sbr.html
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/sbr/Plano_Bienal_CVM_2017_2018.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/sbr/Plano_Bienal_CVM_2017_2018.pdf
http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/smi.html
http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/sin.html
http://www.b3.com.br/pt_br/


   

XLII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 4 – SGT-4 – 
Assuntos Financeiros do Mercosul) 

ANEXO IV - Ata Nº 02/17 
 

22 
 

o Ação 3 - Estabelecer diretrizes para atuação coordenada da Advocacia 
Pública e das estatais com o Ministério Público, os órgãos de controle 
interno e externo e a Polícia, com vistas à prevenção e ao combate à 
corrupção; 

o Ação 6 - Consolidar propostas de prevenção à prática da corrupção 
fomentando a integridade social e a educação para a cidadania; 

o Ação 7 - Ampliar o compartilhamento de dados para o combate à 
corrupção e à lavagem de dinheiro; 

o Ação 8 - Elaborar diagnóstico sobre a atual conjuntura da utilização de 
moedas virtuais e meios de pagamento eletrônico; 

o Ação 9 - Criar instrumentos que façam avançar a cooperação jurídica 
internacional, permitindo a formação de equipes conjuntas de investigação 
transnacional nas áreas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro; 

o Ação 10 - Elaborar propostas de implementação de medidas que auxiliem 
na prevenção de crimes praticados mediante utilização de documentos 
falsos ou interpostas pessoas. 

 

 Ainda, a CVM é parte integrante do Grupo Permanente da Avaliação Nacional 

de Riscos que está atuando no âmbito da ENCCLA. 

 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) 
 

 - Participação na última reunião Plenária e respectivos Grupos de Trabalho do 

GAFI/FATF realizada em outubro/novembro de 2017; 

 

 Participação nas reuniões da Força-Tarefa sobre Crimes Financeiros 

(Financial Crimes Taks Force) da IAIS, onde está sendo feita a revisão das 

recomendações sobre PLD/FT da IAIS. 

 

 Finalização do procedimento de revisão das normas PLD/CFT no âmbito de 

atuação da SUSEP (Circular Susep 445/2012), tendo sido realizada a 

avaliação por parte dos Coordenadores-Gerais da proposta elaborada pelo 

grupo de trabalho (Portaria Susep nº 6.482/2016) e com previsão de 

encaminhamento para aprovação no início de 2018. 
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 Criação do Grupo de Trabalho de PLD/FT no âmbito da Coordenação-Geral 

de Fiscalização de Conduta (CGCOF), que atua como um ponto focal técnico 

nas questões relativas a PLD/FT. 

 

 Iniciado Projeto de revisão da estrutura e da atuação da área de fiscalização 

de PLD/FT da SUSEP, capitaneado pela Coordenação-Geral de Fiscalização 

de Conduta (CGCOF), que resultará na modernização da atuação da 

autarquia nesta área. 

 

 Participação nas discussões e como membro do Grupo Técnico do Grupo 

Permanente da Avaliação Nacional de Riscos que desenvolverá a ANR do 

Brasil a partir de 2018. 

3. PARAGUAI 

 

MARCO LEGAL 
 
Descripción de Leyes aprobadas en el periodo mayo/2017/octubre de 2017 

 
Descripción de Decretos aprobadas en el periodo mayo/2017/octubre de 2017 
 
DECRETO 

N° 
FECHA TEMA LINK 

7.469.   17/7/2017 

POR EL CUAL SE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 

LA «XLIV REUNIÓN DEL “GRUPO DE EXPERTOS 

PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 

(GELAVEX)”», A DESARROLLARSE EL 25 Y 26 DE 

http://www.presidenci

a.gov.py/decretos/  

LEY 

N° 
FECHA TEMA LINK 

5876 18/09/17 
De administración de Bienes Incautados y 

decomisados. 

http://digesto.senado.gov.py/ups/le

yes/9807.pdf  

5895 6/10/17 
Que Establece Reglas De Transparencia En El Régimen 

De Las Sociedades Constituidas Por Acciones  

http://digesto.senado.gov.py/ups/le

yes/9823.pdf  

http://www.presidencia.gov.py/decretos/
http://www.presidencia.gov.py/decretos/
http://digesto.senado.gov.py/ups/leyes/9807.pdf
http://digesto.senado.gov.py/ups/leyes/9807.pdf
http://digesto.senado.gov.py/ups/leyes/9823.pdf
http://digesto.senado.gov.py/ups/leyes/9823.pdf


   

XLII Reunião Ordinária do Mercosul Financeiro (Subgrupo de Trabalho Nº 4 – SGT-4 – 
Assuntos Financeiros do Mercosul) 

ANEXO IV - Ata Nº 02/17 
 

24 
 

SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA CIUDAD DE 

ASUNCIÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

 
MARCO GENERAL 
 
PARAGUAY ASUME PRESIDENCIA DE ORGANISMO PARA EL CONTROL DEL 
LAVADO DE DINERO DE ACTIVOS. 
 
En el mes de setiembre de 2017, durante el desarrollo de la XLIV reunión del grupo 
de expertos para el control de lavado de activos (GELAVEX), convocada por la 
organización de los estados americanos (OEA), la República del Paraguay asume la 
Presidencia del Grupo de Expertos. 
 
DILIGENCIAS PREPARATORIAS PARA LA PROXIMA EVALUACION MUTUA 
ENFOCADA EN EL CUMPLIMIENTO TECNICO EFECTIVO DE LAS 40 
RECOMENDACIONES A REALIZARSE A LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, 
PREVISTA PARA EL AÑO 2018. 
 
En atención a la próxima ronda de Evaluación Mutua, en lo que respecta al cumplimiento técnico y su 
efectividad, tanto en materia de PLD como en la prevención del FT, asimismo en lo que sea necesario 
para la represión de estos ilícitos y sus delitos precedentes. El Gobierno Paraguayo, ha considerado 
prudente implementar las acciones necesarias para el fortalecimiento del sistema preventivo en 
materia de LD/FT, de manera a contar con un diagnostico efectivo que permita conocer las 
necesidades prioritarias, a fin de adoptar las medidas necesarias para afrontar con éxito la Cuarta 
Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT.  
 
Podemos destacar dos acciones importantes emprendidas por el Consultor Internacional en materia 
de PLD/FT, Alejandro Montes de Oca, a los efectos de realizar el diagnóstico de la situación en la que 
se encuentra el sistema preventivo de la República del Paraguay, a fin de realizar los ajustes 
necesarios al mismo, en el marco de la Asistencia Técnica con miras a la próxima ronda de 
evaluaciones.   
 

1) Ejercicio de Evaluación Simulada. El cual consistió en una primera etapa  
a) Realización de un Taller de Evaluación Mutua para actores del sector público y privado, a 

fin de realizar los actos preparativos para afrontar la cuarta ronda de evaluaciones 
mutuas. 

b) Taller sobre cumplimiento de efectividad del régimen ALA/CFT (Sector Publico) 
c) Visita In Situ de un equipo de evaluadores. 
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2) Actualización de la ENR. 
a) Entrevista Técnica – Actualización de la E.N.R. Paraguay  

 
Además, en el marco de la futura Evaluación Mutua, se ha solicitado a distintas instituciones del 
Sector Publico, datos estadísticos correspondientes a los años 2014/15/2016/2017 e informaciones 
actualizadas, que serán utilizadas en el informe país, y que pudieran servir para mejorar la imagen 
del Paraguay a nivel internacional en materia de PLD/FT/FP, la misma fue puesta a consideración de 
distintos organismos internacionales que coadyuvan en la lucha contra el LD/FT, además de ponerse 
a consideración del consultor internacional contratado, a fin de que realice su diagnóstico respectivo.  
 
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 
 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 
SUPERVISIONES IN SITU REALIZADAS AÑO 2016 hasta SETIEMBRE 2017 
 

N° SECTOR 
SUJETO OBLIGADO 

ZONA GEOGRÁFICA 

1 FINANCIERO 4 Bancos y 6 Financieras 
Asunción, Ciudad del Este, 

Encarnación 

2 CAMBIARIO 25 Casas de Cambio 
Asunción, Ciudad del Este, Pedro 

Juan Caballero 

 
SUPERVISIONES EXTRA-SITU EFECTUADAS hasta SETIEMBRE 2017 
 

N° TAREA 
SUJETO OBLIGADO TOTAL 

1 INSPECCIONES EXTRA-SITU REALIZADAS 
17 Bancos, 9 Financieras, 30 Casas 

de Cambio 

56 Sujetos Obligados 

 
Gestión realizada 
 
Con respecto al BCP, la Superintendencia de Bancos siguió desarrollando el plan anual de 
supervisión, con un enfoque basado en riesgos, considerando siempre la Resolución Nº 
349/2013 de la SEPRELAD y otras normativas vigentes, supervisando extra e in situ a 
Bancos, Financieras y Casas de Cambios, con asistencia de la matriz de riesgo de LD/FT que 
permite una supervisión extra situ más eficiente al sistema. 
 
Asimismo, prosigue el intercambio de información entre el Sistema Financiero, BCP y la 
DNA, lo que significa que las entidades supervisadas, no solo están remitiendo 
normalmente datos (transferencias al exterior para importaciones) que son cotejados con 
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los despachos aduaneros realizados en la DNA. Actualmente, también ya se cuenta con 
retorno de la información por parte de la DNA, quien ya reporta al BCP y este a las 
entidades supervisadas, la información sobre los despachos aduaneros, que están 
vinculados a las transferencias de fondos al exterior, que fueron realizadas para 
importación de productos en general. Esto facilita el círculo de la debida diligencia al 
momento de controlar este tipo de operaciones. 
 
Asimismo, se siguen analizando a los oficiales de cumplimiento propuestos por las 
entidades del sistema financiero y cambiario, origen de fondos de nuevos accionistas y 
además de todo otro trámite de expedientes que esté vinculado a PLDFT, como ser casos 
de De Risking y otros. 
 
También participamos en la operación denominada Ejercicio Conjunto de Relevamiento de Datos de 
Sujetos Obligados de la Triple Frontera, conjuntamente con los representantes de los países de 
Argentina, Brasil, E.E.U.U. y Paraguay. Por otro lado, prosigue el Ejercicio de evaluación de 
cumplimiento técnico y efectividad de las 40 recomendaciones del GAFI por parte de Paraguay, para 
el 2018. 
 
Archivo de Sociedades 
 
Prosigue la recepción de información sobre sociedades registradas como clientes de las 
entidades del sistema financiero, requiriéndose a tal efecto la remisión del ARCHIVO DE 
SOCIEDADES, conforme a formato e instructivo de remisión establecidos. 
 
Este ARCHIVO DE SOCIEDADES se incorpora al régimen de información y es remitido a 
través de la Red de Comunicación Financiera (RCF) en el módulo de Registros, a partir de la 
fecha de corte 30.06.2016. En caso de registrarse nuevos clientes sociedades, o de existir 
variaciones en la información de clientes ya reportados a la SB (cantidad de acciones, 
importe del capital suscrito e integrado, entre otros), las entidades procederán a remitir 
información actualizada al día siguiente hábil del registro de la Sociedad en la Entidad y/o 
de actualización de información. 
 
Con la vigencia de la nueva Ley 5895 en el plazo de dos años quedaría sin efecto este 
archivo, puesto que todas las sociedades deben tener acciones nominativas, en reemplazo 
de las acciones nominativas, por imperio de la citada ley. 
 
Registro de Acciones al Portador 
 
A partir del 01.08.2016 las Entidades del Sistema Financiero pueden realizar el servicio de 
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custodia de acciones al portador, debiendo remitir los datos relacionados a las sociedades 
anónimas y sus acciones custodiadas, dentro del marco de la Resolución SB.SG. N° 
00111/2016 de la Superintendencia de Bancos. 
 
Con la vigencia de la nueva Ley 5895 en el plazo de dos años quedaría sin efecto este 
registro, puesto que todas las sociedades deben tener acciones nominativas, en reemplazo 
de las acciones nominativas, por imperio de la citada ley. 
 
Sistemas de pago del Paraguay 
 
Con truncamiento de cheques, avanza proceso de modernización de los sistemas de pagos 
en Paraguay 
  
Con la implementación del nuevo Sistema de Compensación de cheques, el cual iniciará 
desde el próximo 1 de diciembre de 2017, se ha dado otro paso importante en el camino de 
la modernización de los sistemas de pagos en el país. 
 
Este nuevo sistema será completamente digital y marca un segundo hito importante en 
este proceso y que marca un antes y un después en el procesamiento de estos papeles a 
nivel local. 
 
El Banco Central del Paraguay, impulsor de este proyecto, conjuntamente con la Asociación 
de Bancos (Asobán), realizó la presentación oficial del nuevo sistema el pasado 19 de 
septiembre. 
 
En la actualidad, el sistema de compensación de cheques se ejecuta a través de la Cámara 
de Compensación en forma física, realizando el intercambio entre las entidades bancarias 
para su posterior acreditación en la cuenta del beneficiario del cheque. Con el nuevo 
procedimiento, el intercambio se efectuará en forma digital, lo que trae aparejado un 
beneficio importante para los clientes en tiempos de compensación (una reducción de 72 a 
24 horas el tiempo que lleva un proceso actual de efectivización). 
 
Asimismo, y de manera a ir avanzando en el proceso de implementación, los técnicos 
informaron que aquellos cheques con formatos no estandarizados podrán ser depositados 
por los clientes en sus respectivas cuentas bancarias hasta el 30 de noviembre del 2017. 
Luego de esa fecha, los mismos serán cobrados únicamente en la ventanilla del banco 
girado. En caso de cheques que se encuentren cruzados, el beneficiario deberá gestionar su 
reemplazo. 
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Finalmente, informaron que los nuevos formatos de cheques estandarizados que ya están 
en uso por los clientes, iniciando así el proceso de compensación digital de dicho medio de 
pago. Cabe recordar que este nuevo formato cuenta con mayores medidas de seguridad 
para los clientes. 
  
Capacitaciones 
 

 Funcionarios de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, recibieron capacitación 
focalizada en países como Bolivia, Panamá, EE.UU. También han participado de 
reuniones de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción 
Financiera Latinoamericana (GAFILAT) en la ciudad de Buenos Aires y apoyaron la 
evaluación mutua de Nicaragua en coordinación con GAFILAT. 

 
Educación e Inclusión Económica y Financiera 
 
El Banco Central del Paraguay organiza una serie de actividades referentes al área de Educación 
Económica y Financiera con el nombre de “BCP Educa” a fin de expandir y contribuir la educación 
económica y financiera de la población paraguaya, acorde a uno de sus objetivos institucionales que 
es “Contribuir a la comprensión de los temas económicos, financieros y de regulación.” 
 
El proceso de inclusión financiera está siendo fortalecido con la creación de la Intendencia de 
Inclusión Financiera dentro de la Superintendencia de Bancos.  Esta Intendencia se creó en virtud de 
la Resolución 11, Acta 23 del Directorio del BCP en fecha 5/04/2013, estableciéndose con 3 divisiones 
dependientes: Bancarización, Educación financiera y Protección al Consumidor Financiero. 
 
Con esta formalización dentro de la estructura del Banco Central del Paraguay (BCP) se prevé 
fortalecer los pilares y a los actores involucrados en el proceso de Inclusión Financiera como un 
medio para la expansión de conocimientos en pro de mejores tomas de decisiones. En general, se ha 
demostrado que, si los ciudadanos poseen más información en temáticas vinculadas a sus finanzas 
personales y a la toma de decisiones económicas, se genera una economía más inclusiva y por ende 
generadora de mayor bienestar social. 
 
A la fecha se han ido creando varios espacios de educación económica con distintos actores de la 
sociedad paraguaya, a través de convenios con el Ministerio de Educación y Cultura y otras 
organizaciones públicas y privadas a fin de expandir los temas económicos y financieros inherentes a 
las tomas de decisiones.  En ese contexto se ha logrado la aprobación del programa opcional de 
Educación Económica y Financiera, para alumnos de la Educación Media y se está procediendo a 
realizar jornadas de capacitación a docentes y alumnos. 
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La implementación del Programa de Educación Económica y Financiera es hoy un desafío para el 
Banco Central del Paraguay, de tal forma a que se pueda contribuir a la formación de ciudadanos 
mejor informados y capaces de generar mayores oportunidades en pro de su bienestar. 
 
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY y SEPRELAD (En Conjunto). 
 
Asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional a los principales órganos 
supervisores en materia de ALD/CFT del Paraguay (SEPRELAD y el BANCO CENTRAL DEL 
PARAGUAY).  
 
En el marco del proyecto financiado por el Fondo Fiduciario Temático (FFT) Anti-Lavado de 
Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT) del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se continúa llevando a cabo la misión de asistencia técnica para los 
principales órganos supervisores en materia de ALD/CFT del Paraguay (SEPRELAD y el 
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY).  
 
El programa de Asistencia Técnica apunta a optimizar, principalmente, los sistemas de 
monitoreo extra situ, de tal forma que las inspecciones in situ sean realizadas únicamente a 
aquellas entidades que resulten de mayor riesgo. 
 
La herramienta elaborada constituye una guía orientativa para la realización de las tareas 
de inspección in situ y extra situ concordante con la experiencia profesional de los 
inspectores de la SEPRELAD, a fin de verificar y controlar los contenidos relevantes de una 
inspección a una entidad en particular, teniendo en cuenta sus actividades, tamaño, 
complejidad de sus sistemas y los principios y políticas propias de la SEPRELAD. La 
implementación de la herramienta tecnológica adopta como actividad principal la captura 
de información a través de formularios a ser completados con su correspondiente 
instructivo (extra situ).  
 
Conforme a los resultados obtenidos, ya se ha implementado la herramienta informática 
proveída por la Asistencia Técnica del FMI para el Sector de Inmobiliarias, Remesadoras y 
OSL, las mismas fueron aprobadas por las Resoluciones N° 285 y N° 348 de la SEPRELAD. 
 
Asimismo, ya se encuentra plenamente implementada la matriz de riesgos para bancos, 
financieras y casas de cambio, realizando una captación de datos en forma semestral, 
permitiendo una supervisión extra e in situ a las entidades, de acuerdo al mapa de calor 
emitido por esta herramienta. Se ºencuentran pendientes de aprobación final las políticas y 
procedimientos a ser aplicados en la supervisión basada en riesgo. 
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS  
 
Gestión realizada 
 
La Superintendencia de Seguros continua con el proceso de fortalecimiento de la unidad de 
supervisión y prevención de lavado de activos. En este orden se ha procedido a la 
actualización de las informaciones habitualmente exigidas a las entidades de seguros, cuyas 
revisiones y análisis actualmente son factibles de ser realizadas desde la perspectiva de la 
supervisión extra situ. Tales informaciones serán proveídas online en forma periódica y 
regular, lo que implicará mayor agilidad en las actividades de supervisión extra situ y mayor 
disponibilidad de tiempo para la supervisión extra situ que dará cobertura al 100% de las 
entidades del sistema en 2018.  
 
A modo resumido, la perspectiva adoptada en los últimos 22 meses por la DSRLA para el 
cumplimiento de sus funciones ha consistido en: 
 
1°) Intensificar las actividades de supervisión in situ: en noviembre y diciembre de 2015 fueron 
supervisadas 2 entidades, dado que la DSRLA contaba con sólo un personal. En 2016, habiendo sido 
asignados dos funcionarios más al área fueron supervisadas un total de 9 entidades, lo que 
representa el 25% de todas las entidades del sector. Se prevé culminar el año 2017 con un total de 28 
entidades supervisadas, lo que reflejaría un aumento del 211% con respecto al año anterior. Con la 
modalidad prevista para la provisión de informaciones vía online se generará mayor intensidad en la 
actividad de supervisión extra situ, lo que permitirá reducir el periodo utilizado actualmente en 
supervisiones in situ e incrementar, finalmente el número de entidades supervisadas en el año hasta 
cubrir el 100%. 
 
2°) Establecer tareas que fortalezcan la supervisión extra situ: hasta inicio de año, estas tareas han 
consistido en la verificación e informes de descargos remitidos por las entidades del sistema, 
quedando pendiente la implementación del EBR para la supervisión. La modalidad propuesta de 
alimentación online permitirá fortalecer sustancialmente la función de supervisión extra situ, 
propiciando a la vez la implementación del EBR, coincidente con la actualización y unificación de la 
normativa para todos los sujetos obligados que será aprobada en los próximos meses. 
Consecuentemente, se propiciarán actividades fortalecidas en materia de supervisión in situ y extra 
situ sustancialmente mejoradas en alcance y calidad.  
 
3°) Capacitación y Otras funciones a cargo de la DSRLA: continúan los procesos de capacitación y 
participación en foros externos, lo que permitirá seguir fortaleciendo las capacidades profesionales 
de los recursos humanos del área.  
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SEPRELAD. 
 
SUPERVISIONES IN SITU REALIZADAS POR LA SEPRELAD 2016/SETIEMBRE 2017 
 

N° SECTOR 
SUJETO OBLIGADO 

ZONA GEOGRÁFICA 

1 

IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y 

CONSIGNACION DE VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 

4 SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR 

PLAYA DE AUTOS 
ASUNCION 

2 INMOBILIARIO 4 SUJETOS OBLIGADOS 
CIUDAD DEL ESTE 

ASUNCION 

3  OSL 1 SUJETO OBLIGADO GRAN ASUNCION 

 
SUPERVISIONES EXTRA-SITU EFECTUADAS POR LA SEPRELAD 2016/SETIEMBRE 2017 
 

N° TAREA 
TOTAL  

1 INSPECCIONES EXTRA-SITU REALIZADAS 152 

 
ESTADÍSTICAS DE REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS REALIZADOS DESDE MAYO 2016 A ABRIL 
2017. 
 
REGISTRO AUDITORES EXTERNOS 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 445/12 “POR LA CUAL SE DEROGAN LA 
RESOLUCIÓN N° 253/11, “QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LD), Y FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO (FT)” y la Resolución N° 497/15 “POR LA CUAL SE ESTABLECE REQUISITOS PARA LA 
RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PLD/FT), AUTORIZADOS 
POR LA SEPRELAD”, se ha procedido a la inscripción y reinscripción de Auditores Externos 
especializados en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en el periodo 
comprendido entre mayo/17 a octubre/17 de 22 profesionales especializados en PLD/FT. 
 
REGISTRO EN LA SEPRELAD DE SUJETOS OBLIGADOS SIN SUPERVISION NATURAL 
 
Conforme a las distintas reglamentaciones emitidas por la SEPRELAD, se han incorporado al registro 
obrante en esta Secretaria de Estado, en el periodo enero 2017 al mes de octubre 2017, se han 
inscripto en el periodo solicitado un total de 784 nuevos Sujetos Obligados. A la fecha de la presente 
Reunión se encuentran inscriptos en el registro de la SEPRELAD de Sujetos Obligados que no cuentan 
con un supervisor natural, de un total de 4.652 Sujetos Obligados. 
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N° 
SUJETOS OBLIGADOS SIN 

SUPERVISOR NATURAL 

AÑO 
TOTAL POR 

SECTOR 
2012 2013 2014 2015 2016 

2017 (Enero a 
octubre) 

1 
ORGANIZACIONES SIN FINES DE 
LUCRO 

465 192 257 655 744 486 2799 

2 INMOBILIARIAS 34 60 79 146 197 143 659 

3 REMESADORAS 9 0 3 3 2 2 19 

4 CASAS DE EMPEÑO 3 3 0 4 4 1 15 

5 COMERCIO DE JOYAS 7 0 1 13 15 20 56 

6 
COMERCIO/INVERSION FILATÉLICA 
O NUMISMÁTICA 

1 0 0 0 0 1 2 

7 
COMERCIO PIEDRAS Y METALES 
PRECIOSOS 

3 3 5 13 2 0 26 

8 COMERCIO DE ANTIGUEDADES 0 0 3 0 0 0 3 

9 TRANSPORTADORA DE CAUDALES 
NO APLICABLE 

6 4 0 1 11 

10 CAJAS DE SEGURIDAD 6 2 2 5 15 

11 

COMERCIO DE MPORTACIÓN, 
COMPRA, VENTA Y 
CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES PARA LA 
COMPRAVENTA 

NO APLICABLE 637 285 125 1047 

TOTAL 522 258 360 1477 1251 784 4652 

 
PLAN DE TRABAJO ENTRE LA SEPRELAD Y EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA (OTA) – EQUIPO ABOCADO A CRÍMENES 
ECONÓMICOS (ECT) 
 
Se encuentra en plena ejecución el programa de fortalecimiento del régimen anti lavado de dinero y 
contra el financiamiento del terrorismo de Paraguay, a través del trabajo realizado por el 
representante de la OTA, con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), 
y otras instituciones del gobierno paraguayo relacionadas, a fin de: 
 

1. Incrementar la efectividad operacional de la Unidad de Inteligencia Financiera (SEPRELAD en 
Paraguay),  

2. Desarrollar la capacidad de las autoridades paraguayas para investigar y reprimir el crimen 
del lavado de dinero, y 
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3. Fortalecer la habilidad de las autoridades paraguayas para decomisar, administrar y 
sancionar activos. 
 

ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 
 
Suscriptos entre la SEPRELAD y otras instituciones nacionales, a los efectos de eestablecer una 
relación interinstitucional entre las partes, tendiente a promover, coordinar y ejecutar planes, 
programas, proyectos tecnológicos y lineamientos que colaboren a nivel nacional con las funciones y 
actividades de ambas instituciones 
 

 PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) / SEPRELAD 
OBJETIVO: Establecer una relación interinstitucional entre las partes para la cooperación mutua y la 
aplicación de herramientas que sirvan para la prevención del lavado de dinero, sus delitos 
precedentes y el financiamiento del terrorismo, en todas las operaciones y emprendimientos que 
realice PETROPAR y la SEPRELAD, de conformidad a sus atribuciones legales para el cumplimiento de 
sus objetivos misionales. 
 

 PODER JUDICIAL / SEPRELAD 
OBJETIVO: Establecer un marco de cooperación entre “La CSJ” y “La SEPRELAD”, con la finalidad de 
ejecutar actividades tendientes al fortalecimiento del sistema Anti lavado de Activos y contra el 
Financiamiento del Terrorismo, para aumentar las capacidades de investigación y el análisis 
financiero en aquellas áreas en las cuales tengan actividades e intereses comunes en la lucha contra 
el crimen organizados, el Lavado de Dinero, el Terrorismo, su Financiamiento y otros delitos conexos, 
con base en los principios rectores de reciprocidad, pertenencia y confidencialidad, que se describen 
en el presente documento. 
 

 ITAIPU BINACIONAL / SEPRELAD 
OBJETIVO: La cooperación INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA Entidad Binacional Itaipu y la Secretaría de 
Prevención de lavado de dinero o bienes, a los efectos de llevar adelante la lucha integrada y 
sostenida contra el LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, por medio de 
acciones conjuntas tendientes al desarrollo, implementación y retroalimentación de actividades que 
por intermedio del presente acuerdo pudieren servir al mismo objeto. 
 
ACUERDOS INTERNACIONALES. 
 
Suscripto entre la SEPRELAD y otras entidades del exterior, a fin de combatir en forma conjunta los 
flagelos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos relacionados con el mismo, con 
el espíritu, el deseo de cooperación y reciprocidad, para facilitar el intercambio de información y 
análisis para combatir y prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación 
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de armas de destrucción masiva. 
 

 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – UIF SEPRELAD  
OBJETIVO: Combatir y prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación 
de armas de destrucción masiva; teniendo presentes los Principios para el intercambio de 
información entre Unidades de Inteligencia Financiera. 
 
COMPROMISOS IMPORTANTES 

 Reunión Plenaria del GAFI ESPAÑA 

 XXXV Reunión Plenaria del GAFILAT y Grupos de Trabajo Julio 2017 - Buenos Aires 

 Ejercicio Conjunto de Campos sobre Riesgos de LD/FT FACT FINDING “Triple Frontera” con la 
participación de representantes de los siguientes países. (Argentina, Brasil, Paraguay y 
Estados Unidos de América). 

 XIV Reunión General de Puntos de Contactos de la Red de Recuperación de Activos de 
GAFILAT. 

 Encuentro con Magistrados del Fuero Penal y Agentes Fiscales – Misión del Consultor 
Alejandro Montesdeoca (Encarnación y Ciudad del Este), a fin de unificar criterios, durante la 
persecución penal y el proceso judicial desarrollado por las autoridades competentes 
encargadas de la persecución penal en materia de lavado de dinero (LD).  

 VI Reunión de la Comisión Mixta Brasil – Paraguay sobre Drogas y Temas Conexos”. 

 XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT Y REUNIONES DE LO GRUPOS DE TRABAJO – 
Octubre 2017 – Buenos Aires. 

 PROGRAMA DE APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL AREA DE NORMAS Y SUPERVISION DE LA 
UIF-SEPRELAD con el apoyo de la COAF 

 
ESTADISTICAS R.O.S. RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2017 
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CAPACITACIONES 
 
Asimismo, funcionarios de la SEPRELAD, han participado ya sea como disertantes o participantes, en 
los seminarios nacionales e internacionales, como también en reuniones de trabajos y en distintos 
foros internacionales. Se citan entre otros: 

 XVII SEMINARIO DE EVALUADORES DE GAFILAT 
 ADECUADO MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA – GAFILAT / UE 
 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL COAF A LA UIF – SEPRELAD 

 
RESPUESTA A PEDIDOS DE INFORME SOLICITADOS POR DISTINTOS ORGANISMOS 
GAFI-GAFILAT-UIFS. 
 

 Cuestionario para recabar comentarios referente a las modificaciones propuestas por el 
GAFI, a la metodología de evaluación del ROS 

 GAFILAT/UE – INFORME FINAL DE LA FASE III.      

 Encuesta DDC Moneda Extranjera – Superintendencia de Bancos de Guatemala.   

 Encuesta sobre Medidas de Debida Diligencia con respecto a Partidos Políticos u 
Organizaciones Políticas solicitada por la Superintendencia de Bancos de Guatemala 
 

GRUPO EGMONT 
Solicitud de Informaciones requeridas por el Grupo Egmont-.   
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – NNUU 
Recepción, verificación y actualización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), 
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relacionadas a: 

 Lista de Personas y Entidades sancionadas de conformidad a la Resolución 1267 (1999) y 
1989 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 Lista actualizada de Personas y Entidades sancionadas de conformidad a la Resolución 
2038/12 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 

4. URUGUAI 

ESTRATEGIA NACIONAL ANTILAVADO -  PROYECTOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA EN CURSO 

Durante el año 2017, las autoridades nacionales han trabajado en el desarrollo de 
varios proyectos de mejora sobre diversos aspectos del sistema de combate al 
LA/FT implementado por nuestro país. 
 
i) Con el BID se finalizó la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT 
y análisis de brechas con las 40 Nuevas Recomendaciones del GAFI, para 
determinar las posibles modificaciones a introducir en el marco legal vigente.  

 
ii) Con el FMI se continúa trabajando en dos proyectos que se detallarán más 
adelante: 

1) Profundización de la Evaluación de riesgos LA/FT en el sistema financiero y 
estrategia de supervisión en base al riesgo para el sector financiero. 

 2) Desarrollo del Área de Análisis Estratégico en la UIAF. 

 

REVISION DEL MARCO LEGAL 

Durante 2016 y bajo la coordinación de la Secretaría Nacional contra el Lavado de 
Activos y el Financiamiento del Terrorismo, se conformó un Grupo de Trabajo que 
reunió participantes del ámbito legislativo, ejecutivo y judicial, y como resultado de 
su trabajo, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento Nacional dos Proyectos de 
Ley, uno de ellos que representa un marco normativo integral sobre Lavado de 
Activos (que entre otros elementos, actualiza la lista de delitos precedentes 
incluyendo el delito fiscal e incluye nuevos sujetos obligados) y otro que, con la 
misma perspectiva integral, reúne y actualiza en un solo cuerpo las disposiciones 
referidas a Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo. 
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Ambos proyectos están siendo tratados actualmente por el Parlamento Nacional y se 
estima que serán aprobados antes del fin de este año.  
 
Registro del Beneficiario Final 
 
Con fecha 17 de julio de 2012 el Parlamento aprobó la Ley 18.930, que, entre otras 
medidas, establece la obligación de identificar a los titulares de participaciones 
patrimoniales al portador de entidades nacionales. Además de levantar una de las 
observaciones planteadas por el Foro Global de la OCDE, es importante señalar que 
la ley aprobada permite mejorar el cumplimiento de las recomendaciones 
internacionales en materia de prevención y control del LA/FT,  concretamente en lo 
que refiere a la Transparencia de las personas y estructuras jurídicas 
(Recomendaciones 24 y  25 del GAFI). 
 
Por decisión del Banco Central del Uruguay, la administración del Registro ha sido 
asignada a la UIAF, que es la responsable de la custodia de la información recibida y 
su remisión a los organismos que tengan acceso a la misma, cuando éstos la 
solicitan.  
 
Con fecha 29 de diciembre de 2016 se aprueba la Ley de Transparencia Fiscal (Ley 
19.484) cuyo capítulo II, exige la identificación de los titulares de las empresas que 
emiten acciones o partes sociales nominativas, y establece además la obligación de 
identificar al Beneficiario Final de las entidades residentes y no residentes del país. 
Durante 2017 se elaboró el Decreto Reglamentario respectivo (N° 166/2017), así 
como las instrucciones para el envío de la información al Banco Central del Uruguay, 
que están disponibles en la página web institucional. 
 
La primera fase de este Registro culminó en el mes de octubre con el ingreso de la 
información sobre Beneficiarios Finales a nivel de las sociedades con acciones al 
portador. En el mes de junio de 2018 se producirá el ingreso de la información 
correspondiente a las empresas con acciones o partes sociales nominativas. 
 
 
MARCO REGULATORIO Y DE SUPERVISIÓN 

a- NUEVAS NORMATIVAS PARA EL SECTOR FINANCIERO 

Se presentan a continuación las principales novedades del período en relación con 
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la normativa emitida por el Banco Central del Uruguay en materia de prevención del 
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como otra normativa que 
directa o indirectamente contribuya al cumplimiento de las recomendaciones 
internacionales en la materia:   
 
i) Comunicación 2017/132 del 21 de julio de 2017 – Empresas de Intermediación 
Financiera. Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de 
dinero y financiamiento del terrorismo.  
 
ii)  Comunicaciones 2017/133 del 21 de julio de 2017 – Registro de Titulares de 
Participaciones Patrimoniales y Beneficiario Final del Banco Central del Uruguay – 
Guía de procedimientos para el envío de las declaraciones juradas. 
 
iii) Comunicación 2017/151 del 18 de agosto de 2017 – Asesores de Inversión. 
Información a presentar a efectos de evaluar el riesgo de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.  
 
iv) Finalmente, se ha puesto a consulta de la industria sobre una reglamentación 
vinculada a los requisitos de identificación del ordenante y del beneficiario en las 
transferencias (http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-
SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Comunicado-290817.pdf).  
 
b- NUEVA MATRIZ DE RIESGO 

Tal como ya fuera informado, y en consonancia con lo previsto por las nuevas 
recomendaciones, la Superintendencia de Servicios Financieros y la UIAF 
confeccionaron una matriz de riesgo de LA/FT de los distintos tipos de entidades 
financieras del país, para complementar y sustentar la Estrategia de Supervisión 
vigente.  
 
En el marco del proyecto de asistencia técnica con el Fondo Monetario Internacional 
se diseñó una Matriz de Riesgos intra sector para los sectores de valores 
(intermediarios) y cambios (empresas de servicios financieros y casas de cambio). 
Se diseñaron los requerimientos de información (mencionados en el punto anterior), 
se testearon los resultados y la matriz se encuentra plenamente operativa desde 
fines de 2016.  
 
Durante 2017 se continuó trabajando en el tema, en el mercado bancario (en 
realidad ya existe una metodología pero se busca consistencia entre los distintos 

http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Comunicado-290817.pdf
http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Documents/Proyectos%20Normativos/Comunicado-290817.pdf
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mercados) y en el mercado de asesores de inversión. Se estima que se contará con 
una matriz definida para estos sectores a fines de este año. 
  
 
c- REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO 

Tal como ha sucedido desde la aprobación de la ley 17835, sigue siendo muy 
escasa la participación de los sujetos obligados no financieros en el total de 
Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por la UIAF. A efectos de revertir 
esta situación, y lograr un adecuado cumplimiento de la obligación de reporte, se 
considera imprescindible intensificar las labores de supervisión del cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de LA/FT. 
 
A partir de la Ley N° 19.355 aprobada en el mes de diciembre de 2015, se resolvió 
que la Secretaría Nacional Antilavado de Activos pase a denominarse Secretaría 
Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 
(SENACLAFT), que es un órgano desconcentrado dependiente directamente de la 
Presidencia de la República.  
 
A esta Secretaria se le encomienda, además de las tareas de coordinación política 
que ya cumplía, el desarrollo de las tareas de supervisión de los sujetos obligados 
del sector no financiero. A esos efectos, actuará con autonomía técnica, disponiendo 
de las más amplias facultades de investigación y fiscalización, pudiendo imponer las 
sanciones previstas por la normativa vigente. También podrá suscribir convenios con 
entidades nacionales e internacionales para el cumplimiento de sus cometidos. 
 
En el correr del año 2017 se ha aplicado el modelo de supervisión definido para 
estos sujetos obligados, de lo cual ha resultado un número significativo de visitas a 
escribanos e inmobiliarias y se han aplicado sanciones por montos importantes. Esta 
estrategia se basa además en una relación muy fluida entre la SENACLAFT y los 
distintos órganos y asociaciones representantes de los grupos de sujetos obligados. 
 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE OPERACIONES 

La nueva Recomendación N° 29 del GAFI, referida a la actividad de las Unidades de 
Inteligencia Financiera, establece específicamente que las UIF deberán desarrollar 
este tipo de análisis proactivo entre sus funciones básicas.  
 
El desarrollo informático concretado en la base de datos de la UIAF ha permitido que 
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la UIAF haya comenzado a desarrollar los primeros productos de análisis 
estratégico, tarea que se continuó desarrollando posteriormente con la asistencia 
técnica del Fondo Monetario Internacional.  
 
Durante 2017, la implementación de un software de análisis, aplicado a la Base de 
Datos de Operaciones (información sistemática que reportan las entidades 
supervisadas mensualmente) ha permitido identificar operaciones que son inusuales 
y se han originado casos de investigación a partir de los mismos. 
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XLII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS 
FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Brasília, 7 a 10 de novembro de 2017. 

GLOSSÁRIO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO E DE MOEDAS VIRTUAIS (*) 

(*) Documento produzido pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 

(Enccla) e compartilhado pela Delegação do Brasil. 
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Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) 2017 
Ação 8 – Moeda Virtual 

Glossário 

Órgão coordenador: BCB 

Órgãos colaboradores: Abin, ADPF, Ajufe, AMB, AMPCON, BB, BNDES, Caixa, CGU, CNMP, Coaf, 
CVM, Febraban, GSI/PR, MPF, MPMS, MPRJ, MPSP, MRE, PF, PGFN, RFB, Susep, Seges/MP, TCU 

I. Introdução 

O presente glossário foi elaborado como um dos produtos da Ação 8 da ENCCLA 2017 e se 

propõe a compilar termos relacionados ao tema da ação - Moeda Virtual. O conteúdo consolida 

contribuições de todos os participantes da ação, sem representar necessariamente a visão 

oficial dos órgãos e entidades partícipes.  

II. Definições

O Diagrama 1 apresenta esquematicamente os principais termos que serão apresentados nas 

subseções seguintes. 

Diagrama 1 – Principais termos relacionados a Moedas, por função da moeda,  

por natureza do emissor, por tangibilidade 
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Nota: Inspirado em CPMI (2015) 

1. Moeda soberana:

Moeda soberana é aquela emitida por um Estado soberano e cujo ordenamento jurídico lhe 

confere valor. Sua emissão estatal define uma unidade abstrata padrão de mensuração de valor 
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(conhecida por unidade de conta) e instrumento de transferência de valores entre os indivíduos 

(meio de troca). 

O valor das moedas soberanas contemporâneas geralmente decorre do reconhecimento da 

existência de uma obrigação pelo Estado emissor contra o possuidor do instrumento de 

transferência de valores, mensurável na própria unidade de mensuração (unidade e conta) 

definida pelo emissor.  

Inclui dinheiro em um formato físico, notas e moedas com status de curso legal, e diferentes 

tipos de representações digitais de dinheiro, como reservas e depósitos voluntários no banco 

central (depósitos que podem ser usados pelas instituições financeiras para pagamentos), 

moeda dos bancos comerciais ou moedas eletrônicas. 

1.1 Emissão da moeda soberana: criação de instrumento monetário para pagamento 

(impressão de cédulas ou disponibilização de um valor eletronicamente para os indivíduos). 

1.2 Edição de moeda soberana: impressão ou disponibilização do instrumento de pagamento. 

1.3 Emissor de moeda: entidade que emita ou edite moeda. 

 

2. Moeda física: 

Moeda física é a representação, em meio físico, de um valor mensurado em uma determinada 

unidade de conta.  

2.1 Dinheiro em espécie: No caso da representação de uma moeda soberana, os governos 

geralmente imprimem notas (cédulas) e cunham moedas para realizar essa representação, o 

que é conhecido por dinheiro em espécie. Quando os Estados optam por designar a moeda 

soberana como tendo curso legal ou forçado, o dinheiro em espécie geralmente obtém a 

característica de poder liberatório1 de forma preferencial às demais formas de moeda. 

2.2 Moedas-commodities: No passado, diversas commodities foram utilizadas como 

representação de valor e meio de troca entre os indivíduos, tais como o sal, o cobre, a prata e o 

ouro. O próprio ouro foi utilizado como padrão de medida de valor para as moedas soberanas 

até mais recentemente, o que se conheceu como padrão-ouro e essas moedas são conhecidas 

como moedas-commodities (não representadas no Diagrama 1). 

Caso o estado não seja capaz de sustentar as condições de circulação ampla das moedas 

soberanas, alguma commodity, ou até uma representação digital conversível a alguma 

commodity¸ ativo ou moeda estrangeira, poderia surgir como solução para as substituir o 

dinheiro estatal no exercício das funções da moeda, seja entre pequenos grupos de indivíduos, 

seja em maiores grupos2. 

2.3 Moedas comunitárias: No Brasil, um exemplo relevante de moeda em meio físico que não 

é editada pela autoridade monetária é a ocorrência de moedas comunitárias, também 

conhecidas como moedas sociais ou locais3. Essas moedas são criadas e distribuídas por entes 

                                                           
1 Trata-se da “capacidade da cédula, ou moeda, de liberar débitos, de efetuar pagamentos” (BCB, 2017). 
2 Burdett, Trejos e Wright (2001) analisaram como commodities surgem como moeda ao estudar o caso 
do uso de cigarros como moeda nos campos de prisioneiros de guerra. 
3 Veja, por exemplo, Blanc (2011). 
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privados e geralmente aceitas pelos bancos centrais como um instrumento que eventualmente 

possa contribuir para inclusão financeira da população em comunidades mais pobres. 

 

3. Moeda de banco central: 

Moeda de banco central é aquela que consta como passivo no balanço da autoridade monetária 

e, por extensão e em última instância, é passivo do governo que a instituiu legalmente4. As 

formas típicas de moedas de banco central são o dinheiro em espécie e os depósitos das 

instituições financeiras mantidos no banco central. 

3.1 Dinheiro em espécie: vide item 2.1. 

3.2 Depósitos no banco central: valor mantido pelas instituições financeiras ou infraestruturas 

do mercado financeiro em conta de reserva bancária ou conta de pagamentos. Os valores 

podem ser decorrentes de recolhimento compulsório ou mantidos na forma de depósito 

voluntário pelas instituições.  

3.3 Moeda digital de banco central (central bank digital currency - CBDC): é o nome dado a 

uma possível nova forma de edição de moeda a ser realizada por um banco central no formato 

digital. Por exemplo, seria uma representação da moeda de banco central numa tecnologia de 

registros distribuídos (distributed ledger technology - DLT)5. 

Poderia ser construída segundo diferentes modelos, cujos extremos seriam: (i) oferta apenas às 

instituições financeiras para uso na liquidação de pagamentos de alto valor e (ii) oferta 

diretamente aos indivíduos, o que os possibilitaria acesso direto ao balanço dos bancos centrais. 

A CBDC não está representada no Diagrama 1. 

 

4. Moeda digital: 

Moeda digital é qualquer meio de pagamento com suporte em representação eletrônica. 

Contemporaneamente, este é o conceito mais amplo existente em oposição ao conceito de 

moeda em meio físico. Moeda digital inclui não apenas o dinheiro intercambiado entre 

indivíduos, que trataremos mais adiante como moeda eletrônica, mas também os depósitos das 

instituições financeiras no banco central. Grosso modo, aproximadamente 90% de toda a moeda 

que se tem nas economias é composta por moeda digital6.  

                                                           
4 Note que, mesmo no caso de uniões monetárias, o passivo da autoridade monetária será transferido 
para o governo central, mesmo que proporcionalmente à participação do governo no arranjo 
supranacional. 
5 Com base no parágrafo 62 da “Staff Discussion Note - Fintech and Financial Services - 1705”, publicada 
pelo Fundo Monetário Internacional – FMI em: 
<<https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/SDN/2017/sdn1705.ashx 
6 Reiss (2017a) apresenta e compara a proporção de moeda física em relação ao total de moeda na 
economia para os países participantes do CPMI.  
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No Brasil, a moeda digital representa mais de 96% do estoque de todo o dinheiro existente na 

economia7. No dia a dia, entretanto, quando nos focamos nas transações entre os indivíduos, a 

frequência de utilização da moeda digital atinge 21% dos pagamentos, segundo dados de 20138. 

 

5. Moeda de banco comercial: 

Moeda de banco comercial é aquele valor monetário que consta no passivo das instituições 

financeiras assim constituídas segundo a legislação local. A diferenciação entre moeda de banco 

central e moeda de banco comercial é relevante uma vez que o total de dinheiro disponível aos 

indivíduos é superior ao total de dinheiro estabelecido pelo banco central (este também 

conhecido por base monetária). Dessa forma, destacamos que, mesmo que definidas na mesma 

unidade de conta da moeda soberana, o dinheiro como instrumento de pagamento é um passivo 

de diferentes entidades: ou do banco central ou de entidades privadas. 

5.1 Multiplicação da moeda (fracionamento de reservas bancárias): A atividade típica dos 

bancos é acolher depósitos dos indivíduos e realizar empréstimos a eles. O descasamento 

temporal entre a oferta de investimento no longo prazo, captando recursos dos indivíduos, e a 

oferta de empréstimos que disponibiliza recursos no curto prazo cria um fenômeno conhecido 

por multiplicação da moeda9. 

 

6. Moeda eletrônica (e-money): 

É a representação digital de uma moeda soberana provida por uma entidade privada sob 

vigilância do Estado. Essa representação digital é armazenada em dispositivo ou sistema 

eletrônico e usada como meio de troca eletrônico. Geralmente a conversibilidade da moeda 

eletrônica em dinheiro em espécie ou depósitos bancários é garantida por lei pelo seu valor 

nominal. Ainda, as instituições emissoras de moeda eletrônica são geralmente requeridas a 

manter saldos em moeda de banco central a fim de garantir o valor da representação digital 

emitida a seus clientes. Por exemplo, a moeda eletrônica é aquela armazenada em cartões pré-

pagos ou em contas virtuais na internet denominadas em moeda soberana e movimentadas por 

meio de cartões de pagamento ou aplicativos. 

No Brasil, moeda eletrônica está legalmente definida no artigo 6º da Lei 12.86510 como “recursos 

armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar 

transação de pagamento” e as instituições emissoras, que não são necessariamente bancos, 

                                                           
7 Ibidem. 
8 Entre os indivíduos, a utilização equivale ao uso de moeda eletrônica, conforme os dados publicados em 
BCB (2013b). Note que a quantidade de moeda na economia e a frequência de uso entre os indivíduos 
não são grandezas diretamente comparáveis. 
9 Em síntese e alegoricamente, tomemos por exemplo um indivíduo A que deposita dinheiro em espécie 
(moeda de banco central) num banco, que o empresta a outrem, indivíduo B. Esse faz pagamentos a outro 
indivíduo, digamos indivíduo C. O indivíduo C pode investir novamente esse dinheiro no banco, que pode 
novamente o emprestar a um indivíduo D. A observação importante é que o total de dinheiro emprestado 
aos indivíduos (B e D) é superior ao montante de dinheiro efetivamente estabelecido pela autoridade 
monetária (dinheiro em espécie inicialmente depositado pelo indivíduo A) 
10 Veja Brasil (2013). 
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devem manter os saldos líquidos de seus clientes em conta em junto ao Banco Central ou em 

títulos públicos federais custodiados em conta específica11. 

 

7. Moeda virtual (virtual currency): 

Moedas virtuais são representações de valor, emitidas por desenvolvedores privados, que são 

denominadas em sua própria unidade de conta, distinta da moeda soberana local12. São 

geralmente empregadas na realização de transferências eletrônicas de fundos sem que se faça 

uso de instrumentos e sistemas de pagamento na moeda soberana. 

Como unidade de valor, as moedas virtuais são similares às moedas soberanas contemporâneas: 

nenhuma delas é garantida por ativos reais. O valor das moedas decorre da confiança dos 

indivíduos na sobrevivência da aceitação de tais instrumentos como meios de pagamento no 

longo prazo. Em relação a sua capacidade de troca, as moedas virtuais geralmente não têm 

garantia de conversão para nenhuma moeda oficial. Assim, a moeda virtual se diferencia da 

moeda eletrônica (e-money), a qual, de forma típica, tem garantia de troca por dinheiro em 

espécie ou depósitos bancários denominados na moeda soberana local13. 

7.1 Classificações de moedas virtuais quanto a forma de emissão: 

As moedas virtuais se diferenciam conforme o tipo de ato por meio do qual unidades de valor 

são incrementadas ao montante de moedas virtuais em circulação. A forma de emissão pode 

ser centralizada ou descentralizada. 

7.1.1 Moedas virtuais de emissão centralizada: possuem um único controlador para todo o 

sistema da moeda virtual. É ele quem estabelece a governança da moeda, emite-a e pode retira-

la de circulação, além de manter o registro de transações de pagamentos. 

7.1.2 Moedas virtuais de emissão não-centralizada (criptomoedas): não possuem autoridade 

administradora central. Elas são emitidas e distribuídas segundo modelos matemáticos e 

políticas pré-estabelecidas. Seu registro ocorre de forma descentralizada e, para que isso seja 

viável, a utilização de mecanismos criptográficos é intensiva, sendo fundamental para a 

transferência de valor em redes descentralizadas14. Assim, as moedas de emissão não-

centralizada são também conhecidas por criptomoedas. 

7.2 Classificações de moedas virtuais quanto à conversibilidade15: 

7.2.1 Moedas virtuais conversíveis: são aquelas cujo emissor, ou mesmo as empresas que 

fornecem a liquidez para esses produtos, garante sua conversão em alguma moeda soberana ou 

qualquer ativo com valor de revenda e liquidez razoavelmente previsível. 

7.2.2 Moedas virtuais não-conversíveis: são aquelas para as quais não existe um mecanismo 

específico e regular que ofereça liquidez para a sua troca. 

                                                           
11 Veja BCB (2013a). 
12 He et al. (2016). 
13 A comparação entre moeda virtual e moeda eletrônica é explorada na próxima seção. 
14 Para mais informações sobre o processo descentralizado, conhecido por tecnologia de registros 
distribuídos ou DLT (distributed ledger tecnology), veja CPMI (2017). 
15 Conforme guidance do GAFI, GAFI (2015, pp. 26-27) 
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7.3 Serviços relacionados à moeda virtual: 

Qualquer solução técnica (aplicativo, sistema ou rede) desenvolvida para oferecer segurança e 

suporte para seus clientes em transações com esses instrumentos. Cada prestador pode 

desempenhar um ou algum conjunto dos serviços listados a seguir. Tais soluções procuram 

promover a circulação e a liquidez de ativos virtuais. 

7.3.1 Ambiente de negociação de moedas virtuais: plataforma eletrônica que permite a 

usuários que detenham moedas virtuais negociar a troca de tais instrumentos com outros 

usuários. Há ambientes em que as negociações entre clientes da plataforma são liquidadas 

diretamente por estes, sem trânsito de criptomoedas por carteiras da plataforma, ou seja, peer 

to peer. Outros ambientes, que também prestam serviço de custodiante, fazem operações em 

suas contas gráficas mediante as ordens do cliente. 

7.3.2 Carteira eletrônica (e-wallet): serviço de administração de dados de terceiros que, em 

geral, inclui a guarda de chaves privadas do usuário de moedas virtuais e faz a publicação de 

transações desse usuário nos registros distribuídos da moeda. A maior parte dos prestadores 

desse tipo de serviço armazena as chaves privadas em arquivos criptografados cuja 

decodificação fica fora do domínio do prestador de serviço, sendo acessível apenas mediante da 

aposição de senha pessoal gerenciada pelo software de carteira eletrônica. O proprietário da 

moeda virtual que armazena suas senhas (chaves criptográficas privada para o seus respectivos 

endereços públicos na rede) nestas carteiras poderá recuperar suas senhas em caso de extravio 

ou por comodidade. 

7.3.3 Corretor de moedas virtuais: prestador de serviço que efetua operações de compra e 

venda de moedas virtuais por seus clientes, liquidando os pagamentos de tais operações em 

moeda soberana. 

7.3.4 Custodiante de moedas virtuais: prestador de serviço que guarda e administra os ativos 

de seus clientes e que pode prover vários outros serviços, tais como ordens de pagamento e 

gestão de carteira16. É possível a transferência de saldo escritural entre clientes da corretora 

sem necessidade de registro específico no blockchain. 

7.4. Aspectos tecnológicos das Moedas Virtuais:  

7.4.1 Nó da rede: qualquer participante de uma rede que possua as características necessárias 

para acessar a rede e enviar ou validar transações nela, conforme sua capacidade (definida no 

protocolo da rede). 

7.4.2 Tecnologia de registros distribuídos17 (distributed ledger technology - DLT): referida 

muitas vezes pelo acrônimo do nome em inglês “DLT”, trata-se dos processos e das tecnologias 

relacionadas de uma moeda virtual distribuída (criptomoeda) que, de forma segura, proponha, 

valide e registre mudanças de estados em um registro distribuído sincronizado entre os nós da 

rede18. 

                                                           
16 Para uma descrição detalhada do termo custodiante, ver CPMI (2003). 
17 Registros distribuídos: Registro único de transações de uma criptomoeda que possui pelo menos tantas 
cópias quanto o número de computadores credenciados para efetuar registros na rede. Trata-se de 
fundamento técnico para redução significativa de riscos cibernéticos, em razão de não haver “alvos” 
concentrados que, se atacados por um criminoso digital, podem comprometer o funcionamento da rede. 
18 Vide CPMI (2017). 
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7.4.3 Blockchain: É a combinação de diversas tecnologias de criptografia e sincronização de 

bases de dados já estabelecidas com o objetivo de verificar e adicionar registros de transações 

em um bloco. O bloco é adicionado a uma cadeia de blocos que incluem todo o histórico de 

transações19. É a DLT do Bitcoin. Sua característica mais marcante é a descentralização: não há 

nenhum credenciamento subjetivo dos nós da rede (apenas é verificado pelos demais nós se um 

novo equipamento utilizado para o acesso está no padrão da DLT). Nesse tipo de arranjo, 

qualquer nó pode ler o histórico de transações, propor e confirmar novas transações, bem como 

emitir novas unidades da criptomoeda, conforme as regras de mineração. É chamado blockchain 

porque cada bloco de transações começa com a chave criptográfica que fechou o bloco anterior, 

assegurando um encadeamento quase imutável do registro, em razão do elevado custo 

computacional que seria necessário para retroagir.  

7.4.4 Endereço nos registros distribuídos: semelhante a uma página na internet, os endereços, 

ou chaves públicas, são sequencias de caracteres que representam o código de acesso para um 

domínio na rede. No caso de DLTs, esses devem ser informados nas transações: (i) para destino 

do montante transferido e para referir à (ii) origem do saldo, que deve vir acompanhada da 

validação da respectiva chave privada. 

7.4.5 Criptografia de chave pública e de chave privada: sequência de caracteres que é requerida 

para o envio de novas transações na rede e corresponde à única senha de um determinado 

endereço público dos registros distribuídos. 

7.4.6 Tokens: representações virtuais de um ativo. 

7.4.7 Mineração de criptomoedas: 

Processo por meio do qual os nós qualificados para emissão e/ou confirmação de novas 

transações de uma criptomoeda atuam para permitir os novos registros na DLT. Os tipos mais 

conhecidos de mineração são: 

7.4.7.1 Proof of Work - PoW: a validade das transações nas DLTs que utilizam esse tipo de 

mineração é assegurada pela chave criptográfica de cada bloco de transações. Essas chaves são 

obtidas mediante uma grande quantidade de cálculos, equivalentes ao processamento 

necessário para quebrar a criptografia dessa chave. Para a emissão de novas moedas ser feita 

de forma justa, os mineradores recebem sequencias aleatórias de caracteres a serem incluídos 

no final do bloco que está sendo validado e o minerador que obter uma resposta à função de 

criptografia assimétrica, conforme o padrão definido na DLT, faz jus às tarifas pagas por aqueles 

que originaram transações e às novas moedas emitidas, se for o caso. 

7.4.7.2 Proof of Stake – PoS: certos nós da rede que possuem o atributo de validar transações 

confirmam (em geral por consenso de nós capazes de registrar novas transações) a propriedade 

das moedas na carteira que está enviando recursos. Este mecanismo oferece a proteção às 

transações com base em seu caráter distribuído, sem a necessidade de um esforço 

computacional tão intensivo quanto o que se observa nas moedas validadas por PoW. 

                                                           
19 Vide CPMI (2017). 
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III. Comparação entre Moedas Eletrônicas e Moedas Virtuais 

Quadro comparativo 
entre moedas 

eletrônicas e moedas 
virtuais 

Moedas eletrônicas 
Moedas Virtuais 

Centralizadas Distribuídas (criptomoedas) 

Formato do dinheiro Digital Digital Digital  

Unidade de conta Moeda soberana Determinada por entes privados 
Definida por algoritmo e preço de 
mercado 

Aceitação 
De acordo com os padrões de aceitação das moedas 
soberanas que representam 

Associada a utilização para descontos e 
gratuidades na aquisição de produtos 
ou serviços específicos, tais como 
bilhetes aéreos e jogos de computador 

Puramente fiduciária. Depende 
exclusivamente da confiança dos usuários 
da sua aceitação futura como meio de 
pagamento. 

Status legal Regulada Não-regulada Não-regulada 

Emissor 
Instituições de moedas eletrônicas instituídos em 
conformidade com os padrões do sistema financeiro 
local  

Agentes privados não regulados  
Agentes privados não regulados e não 
personificados 

Fornecimento do dinheiro 

Regras dependem das decisões do governo emissor ou 
com jurisdição sobre o espaço legal da moeda. Sua 
oferta está geralmente associada à existência de um 
lastro em moeda de banco central no caso de 
instituições não-financeiras e a lastro em moeda de 
bancos comerciais por instituições financeiras.  

Decisões dependem do emissor 
privado. 

Definido por algoritmos pré-
estabelecidos no sistema de seu livro 
razão distribuído 

Possibilidade de resgate de 
fundos 

Geralmente os governos garantem a sua 
convertibilidade pelo valor nominal em moeda física ou 
depósitos bancários no mesmo padrão monetário. 

Não há nenhuma garantia de 
conversibilidade para nenhuma moeda. 

Geralmente não há nenhuma garantia de 
conversibilidade para nenhuma moeda, 
embora a liquidez entre criptomoedas e 
moedas soberanas tenha apresentado 
aumento crescente 

Tipo(s) de risco 
Principalmente operacional, sendo os demais riscos 
equivalentes aos observados na moeda soberana. 

Legal, de crédito, de liquidez e 
operacional 

Principalmente operacional, sendo os 
demais riscos associados a especulação e 
mal uso de instrumentos 
descentralizados. 

Nota: Inspirado em EBC (2012)
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Moedas Virtuais e Meios Eletrônicos de Pagamento 

Tipologias 

I. Introdução 

A Plenária da Enccla realizada ao final de 2016 aprovou a realização da Ação 08 (“Elaborar 

diagnóstico sobre a atual conjuntura da utilização de moedas virtuais e meios de pagamento 

eletrônico”), estabelecendo como um dos produtos esperados da Ação o “Levantamento de 

tipologias de lavagem de dinheiro e corrupção mediante o uso de moedas virtuais e meios de 

pagamento eletrônico”. 

Com esse intuito, foram realizadas apresentações por participantes da Enccla para compartilhar 

experiências em suas atuações relacionadas ao tema, no esforço de reunir situações ou 

comportamentos que caracterizem sinais de alerta da utilização de moedas virtuais e meios de 

pagamento eletrônico para o cometimento de crimes de lavagem de dinheiro. 

Ao final, 6 participantes da Enccla efetuaram apresentações, quais sejam: 

• Banco do Brasil (BB);

• Federação Brasileira de Bancos (Febraban);

• Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf);

• Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

• Departamento de Polícia Federal (DPF); e

• Ministério Público Federal (MPF).

Ademais, foi feita pesquisa sobre relatos no país e no exterior que foram publicados em artigos 

ou notícias. 

Este documento foi elaborado, portanto, a partir da compilação das experiências relatadas por 

participantes da Enccla, dos debates ocorridos no contexto das reuniões da Ação 08 da Enccla -

2017, além da pesquisa de publicações e notícias, não representando necessariamente a visão 

oficial dos órgãos e entidades partícipes. 

II. Cenário

Em seu guia sobre definições principais e potenciais riscos de PLDFT das moedas virtuais (FATF, 

2015), o Gafi examina as características das moedas virtuais que, associadas com seu alcance 

global, aportam os principais riscos: 

• A possibilidade de anonimato no comércio de moedas virtuais na internet;

• a limitada possibilidade de identificação e verificação dos participantes nesse mercado;

• a falta de clareza no que se refere à responsabilidade do monitoramento, supervisão e

aplicação de sanções ligadas à PLDFT; e

• a falta de um órgão central supervisor, o que favorece a impunidade.

Outras características complementam esse rol: 

• a dificuldade ou a impossibilidade de rastreamento dos fluxos de trocas;

• a rapidez para transferir valores entre países;
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• o aumento substancial do número de pessoas/organizações que utilizam e aceitam 

pagamento de transações em moeda virtual, e, como consequência: 

o a inclusão de atividades de maior risco; 

o o aumento da abrangência/alcance da ação criminosa; 

• o aumento da facilidade de uso das moedas virtuais, com baixo investimento e grande 

retorno para o criminoso. 

Algumas situações de má utilização das moedas virtuais vêm sendo mapeadas em todo mundo, 

mas percebe-se ainda grande dificuldade em diversos países de endereçar essas situações, seja 

no que se refere ao processo investigativo, seja na parte de julgamento e aplicação de penas. 

III. Tipologias 

Alguns casos de crimes cometidos utilizando as moedas virtuais se tornaram mais ou menos 

conhecidos: 

• Liberty Reserve 

Foi o maior caso em termos de valores transacionados (algo em torno de US$ 6 bi). 

Funcionava como um site de compra e venda de atividades ilegais e chegava a cobrar 

taxa para manter sigilo das contas e usuários. Foi fechada sua operação na Costa Rica, 

mas consta que operou em diversos outros países depois desse fechamento. Operava 

com moeda soberana. 

• Western Express International 

Operavam com corretagem de câmbio virtual, mas criaram um mercado de compra e 

venda de dados pessoais e de cartão de crédito de vítimas. Estima-se que foram lavados 

US$ 35 milhões. A maior parte dos usuários que compravam os dados, acabaram 

comprando bens de luxo para revenda, o que permitiu identificar a cadeia de 

participantes. 

Além desses, dois outros casos merecem atenção. O primeiro, Silk Road, por ter se tornado o 

caso mais divulgado e conhecido internacionalmente, e o segundo, Darkode, por ter tido parte 

da investigação feita no Brasil. 

O Silk Road era um site no mercado da “dark web”1 para comercialização de mercadorias ilegais, 

incluindo drogas e armamento. O site foi lançado em fevereiro de 2011 e foi tornado 

indisponível mais de dois anos depois, quando já comercializava algo em torno de US$ 1 

milhão/dia, tudo em Bitcoins. A polícia norte americana conseguiu desabilitar o site e levar a 

juízo alguns de seus proprietários. 

O Darkode era um site que se prestava como fórum com acesso restrito (somente para 

convidados) e que negociava dados roubados e ferramentas para utilização desses dados 

(plataformas bancárias, e-mails, phishing2), com venda em escala mundial. Foi desarticulado 

pelo FBI em 2015, quando atuava em 20 países. No Brasil, houve um primeiro movimento de 

prisões em 2015 e as investigações prosseguiram, até que uma nova operação foi lançada em 

                                                           
1 Refere-se a um conjunto de redes criptografadas que estão intencionalmente escondidas da Internet visível. Dessa forma, não são 
passíveis de serem encontradas por meio dos browsers tradicionais (Fonte: Wikipedia, adaptado - 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dark_web). 
2 Phishing é o empréstimo que designa as tentativas de obtenção de informação pessoalmente identificável através de uma 
suplantação de identidade por parte de criminosos em contextos informáticos (Fonte: Wikipedia - 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Phishing) 
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2017 para cumprir novos mandados judiciais de prisão, busca e apreensão. Os crimes 

encontrados foram de: compra de nomes falsos para compras de Bitcoins, técnica de boletos, 

carregamento de cartões pré-pagos, uso de interpostas pessoas, smurfing3. As principais vítimas 

eram PJ e os principais afetados os bancos, já que a legislação vigente determina o 

ressarcimento aos correntistas. 

Mais recentemente, têm sido amplamente divulgados crimes de “ransomware”, quando 

criminosos “sequestram” computadores e sistemas e pedem “resgate” em moeda virtual, a fim 

de liberarem os computadores/dados. 

Ao descrever diferentes plataformas, aplicativos, e fintechs que lidam com moedas virtuais 

(especialmente o Bitcoin, mas não se limitando a ele), o artigo “Virtual currency: a new challenge 

for international AML enforcement” descreve algumas transações/operações que podem se 

transformar em tipologias de lavagem de dinheiro nesse mundo virtual: 

• “Loan-back money laundering scheme”: 

Uma pessoa empresta dinheiro ilegal para si próprio e lava esse dinheiro num processo 

de pagamento de empréstimo, utilizando empresa que atua como conexão global entre 

emprestadores e tomadores de empréstimo, usando moeda virtual; 

• “Crowd-funding scheme”: 

Um emissor pode combinar com os investidores para trocar dinheiro por valores 

mobiliários em uma empresa criminosa, sob a aparência de uma transação comercial 4. 

• Cartões pré-pagos: 

Um criminoso carrega múltiplos cartões pré-pagos com dinheiro ilícito e compra moeda 

virtual. Em seguida, usa essa moeda virtual para comprar mercadorias e serviços online. 

• Ações ao portador e títulos ao portador: 

Representa a volta desses instrumentos ao portador (quando o emissor/detentor não é 

registrado), no mundo virtual, o que é conveniente para criminosos moverem fundos. O 

valor é armazenado digitalmente e posteriormente pode ser usado para transferir esse 

valor através de e-mail, mensagens instantâneas e SMS. Os corretores poderiam entrar 

neste mercado virtual, o que traz dificuldade ao processo básico e às políticas de 

“Conheça seu Cliente”, nas questões de PLD dos mercados de capitais. 

• Jogos tipo RPG para múltiplos jogadores (MMORPGs — Massively Multiplayer Online 

Role-Playing Games 5, em inglês): 

Os criminosos utilizam os jogos para enviar dinheiro de um país a outro, sem 

identificação e sem gerar suspeitas. O caso de Anshe Chung (avatar de Ailin Graef) que 

se tornou a primeira milionária nesse jogo, fazendo especulação imobiliária retrata bem 

o potencial que esse tipo de jogo tem se vier a ser utilizado por criminosos. Ela teria 

investido US$ 9.95 no jogo e lucrou (em Linden Dollars – moeda do jogo) o equivalente 

                                                           
3 Smurfing, ou estruturação em português, é uma das técnicas de lavagem de dinheiro que consiste no fracionamento de uma grande 
quantia em pequenos valores, de modo a escapar do controle administrativo imposto às instituições financeiras evitando assim que 
grandes vultos de dinheiro sejam descobertos quanto à sua origem ilícita. 
4 Apesar de serem transacionados valores pequenos e limitados, a maior preocupação internacional acerca do uso dessas 
plataformas é o financiamento ao terrorismo, que ocorre justamente com valores pequenos colocados em diversos lugares 
diferentes. 
5 Um jogo de interpretação de personagens online e em massa para multijogadores (Massively ou Massive Multiplayer Online Role-

Playing Game ou Multi massive online Role-Playing Game) ou MMORPG é um jogo de computador e/ou videogame que permite a 
milhares de jogadores criarem personagens em um mundo virtual dinâmico ao mesmo tempo na Internet. MMORPGs são um 
subtipo dos Massively Multiplayer Online Game ("Jogos Online para Multijogadores"). 
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a US$ 1 milhão. Não se tem informação de que ela tenha convertido em moeda 

soberana o seu lucro. 

Além dessas tipologias que podem vir a ser colocadas em prática, o artigo destaca os riscos de 

utilização de moedas virtuais em casas de câmbio, ou para remessas que operem com múltiplas 

moedas virtuais, e a utilização de plataformas para converter metais preciosos em moeda 

virtual. 

Considerando todo o risco associado à utilização das moedas virtuais e dos meios tradicionais 

de pagamento eletrônico, é importante que o Brasil siga debatendo o assunto, acompanhe as 

discussões internacionais e mapeie a evolução da utilização desses instrumentos, considerando, 

sobretudo, que sua utilização vem crescendo bastante no país. Assim, estará preparado para 

criar instrumentos que previnam sua má utilização para o cometimento de crimes, em especial 

os de lavagem de dinheiro, e para atuar quando identificado o crime, coletando provas e 

aplicando sanções aos criminosos, sobretudo bloqueando seus ativos de maneira tempestiva. 

O Anexo I do Relatório apresenta tipologias sistematizadas utilizando meios tradicionais de 

pagamento eletrônico, enquanto o Anexo II do Relatório apresenta um exercício de 

sistematização de tipologias (já reveladas ou potenciais) utilizando moedas virtuais. 

É de se destacar o material trazido a esse fórum de discussão pela CVM, tratando de atuação de 

fintechs no mercado de valores mobiliários. 

Sobre o tema, a CVM noticiou que está em funcionamento desde junho de 2016, o Núcleo de 

Fintech da CVM (FintechHub), com três abordagens: (i) estudos e pesquisas quanto aos riscos e 

oportunidades gerados pelas novas tecnologias financeiras, com potenciais impactos no 

mercado de valores mobiliários; (ii) interlocução com participantes de mercado que 

desenvolvam ou contratem o desenvolvimento de novas tecnologias financeiras; e (iii) iniciativas 

de orientação a empresas e empreendedores não participantes de mercado que sejam 

desenvolvedores de novas tecnologias financeiras. 

Realizada no âmbito da FintechHub, pesquisa realizada entre agosto e outubro de 2016, trouxe 

um primeiro diagnóstico das fintechs: a maior parte delas estava direcionando suas atividades 

para transferências financeiras, tais como pagamentos, transferências internacionais e 

operações de crédito, estando, em menor número, aquelas direcionadas em administração de 

carteiras e consultoria de valores mobiliários. 

Ainda segundo esse diagnóstico, parte das fintechs estava se voltando a atuar como plataforma 

de crowdfunding e outras como robo advisors (gestão de carteira e consultoria de 

investimentos) e robôs de ordens, para operações com valores mobiliários. 

Com relação à plataforma de crowdfunding, a CVM editou em julho último a Instrução CVM nº 

588/17, com questões sobre registro e operação da plataforma, tratando inclusive de PLDFT. 

Por sua vez, os robo advisors, em gestão de carteira, passaram a ser tratados na Instrução CVM 

nº 558/15, enquanto a consultoria estará sendo tratada em nova norma, atualizando a Instrução 

CVM nº 43/85. 

Por fim, destaque-se os contratos de investimento coletivos, definidos como valor mobiliário 

pelo art. 2º, IX, da Lei 6.385/76, que são utilizados para captar recursos do público investidor 

para aplicação em determinados empreendimento, empreendimento este que pode estar direta 

ou indiretamente relacionado a moedas virtuais, uma vez reguladas. Da mesma forma, fundos 
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de investimento em participação. No entanto, a supervisão sobre estes instrumentos continua 

considerando a possibilidade de seu uso indevido, como por exemplo, na montagem de 

pirâmides financeiras. 

IV. Ações para prevenção e combate 

Da mesma forma que a sistematização das tipologias de uso de moedas virtuais para lavagem 

de dinheiro está em construção, as ações de prevenção e combate a esses crimes também estão 

em debate. 

Em seu guia sobre moedas virtuais, o Gafi cita que a prevenção a esses crimes deve ser feita 

utilizando-se os controles de PLDFT, mas reconhece que muitas questões ainda precisam ser 

respondidas para assegurar a efetividade dessa abordagem. Recomenda, por exemplo, que o 

foco seja nos pontos de interseção entre a utilização da moeda virtual e sua transformação em 

moeda soberana, mas acrescenta que essa atuação é limitada até o momento em que se 

expanda, em escala mundial, a aceitação/utilização de determinada moeda virtual. 

Aliás, essa tem sido a saída encontrada em alguns países que se propuseram a regular a questão: 

regular o momento da troca, ou a atuação daqueles que fazem a troca, considerando que o 

alcance global dessas moedas, e sua operação em sistemas descentralizados, torna a regulação 

extremamente difícil. 

Ainda em seu guia sobre moedas virtuais, o Gafi comenta que são muito diferentes modelos 

regulatórios com que os países tratam a questão, indo desde legalizar alguns negócios, 

estabelecendo algumas obrigações, passando por não legalizar e alertar os regulados e usuários, 

até proibir sua utilização pelos regulados. No entanto, é consenso que, até o momento, não 

existe regulação que tenha conseguido endereçar de maneira efetiva a questão da utilização 

criminosa das moedas virtuais. 

Ocorre que a prevenção e o combate a esses crimes não se resume a aumentar a regulação 

sobre essas operações. Outras ações precisam ser colocadas em prática, tais como: 

• utilização das tecnologias que estão por trás da maior parte das moedas virtuais (DLT, 

big data), para aumentar o poder de guarda de dados e da habilidade de identificação 

dos usuários; 

• aumentar as alianças internas (no país) e externas (com outros países), melhorando a 

coordenação, a fim de dar maior alcance e efetividade às ações colocadas em prática; 

• promover a educação financeira, com ênfase nos cuidados com a utilização de moedas 

virtuais; e 

• promover evolução na legislação (em muitos países, como no Brasil, não há tipos penais 

para a maioria dos crimes cibernéticos, e, também há dificuldades para busca e 

apreensão desses ativos). 

Finalmente, é importante ressaltar que há demandas lícitas em relação à utilização das moedas 

virtuais (como, por exemplo, no caso das remessas internacionais). Assim, cabe ao setor 

regulado promover maior eficiência de seus mercados para diminuir a atratividade por 

esquemas não regulados. 
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ANEXO I – Tipologias de Meios Tradicionais de Pagam ento Eletrônico 

 

I. Tipologia: Sistema alternativo de remessas de valores via sites de vendas na internet 

 

a) Descrição 

Trata-se da constituição de empresa de “fachada” que atua em algum segmento de 

venda de mercadorias (normalmente produtos eletrônicos) e recebe créditos 

provenientes de empresas especializadas em vendas pela internet e, em seguida, 

transfere os recursos recebidos para centenas de pessoas físicas localizadas em 

diversas regiões do país. 

Cidadãos brasileiros no exterior, a fim de transferir recursos para seus familiares ou 

para suas próprias contas no Brasil (e que não querem declarar), simulam a compra via 

internet de um produto da empresa de fachada e efetuam o pagamento conforme 

previsto no próprio site. Em seguida, confirmam falsamente o recebimento do suposto 

produto comprado, para que os recursos enviados possam ser liberados para a 

empresa de fachada anunciante. 

O comprador envia uma mensagem à empresa de fachada que efetuou a venda fictícia, 

para que ela transfira os recursos da compra simulada a uma conta bancária por ele 

especificada. 

 

b) Sinais de Alerta 

 

� Movimentação de recursos incompatível com patrimônio, atividade 

econômica e com capacidade financeira; 

� Movimentação de quantia significativa em conta até então pouco 

movimentada; 

� Recebimento de recursos de pessoas físicas ou jurídicas aparentemente sem 

relacionamento com os titulares das contas; 

� Expressivo volume de depósitos em espécie e online de diferentes localidades, 

por pessoas diversas sem ligação aparente com o titular, em pequenos valores, 

com indícios de fragmentação; 

� Grande quantidade de transferências, de uma mesma conta bancária, para 

várias outras contas, em diferentes regiões, tituladas por pessoas sem vínculo 

aparente com o remetente. 
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II. Tipologia: Financiamento de grupos criminosos internacionais por meio de cartão de 

crédito 

 

a) Descrição 

Uma empresa de pequeno porte recebe diariamente, em sua conta corrente, 

depósitos de valores fracionados realizados em espécie em terminais de 

autoatendimento provenientes de diversas cidades do país, com concentração em 

cidades de região de fronteira, sob a justificação de que os valores são decorrentes da 

venda para diversas cidades do País. A estrutura física da empresa e os registros 

contábeis não corroboram tal atividade e o volume financeiro movimentado. 

Em seguida, os recursos são destinados a outras empresas do mesmo ramo por meio 

de transferências, porém, com características de serem de fachada, tendo em vista 

não possuírem empregados, possuírem sócios sem capacidade financeira, e serem 

localizadas em endereços residenciais. Essas empresas possuem um único procurador 

para movimentar suas contas correntes. 

Assim que recebidos os valores, são imediatamente sacados em espécie ou remetidos 

ao exterior. Os saques em espécie são destinados ao pagamento de faturas de cartão 

de crédito “a maior”, ou seja, pagamento de faturas com valores bem superiores ao 

efetivamente devido, deixando saldo disponível no cartão. Esses saldos são sacados no 

exterior, geralmente em países que possuem grupos criminosos com forte atuação 

internacional, por meio de cartões adicionais. 

As remessas de valores ao exterior destinam-se a diversas pessoas nas mesmas regiões 

onde os saques pelo cartão adicional são feitos, a título de manutenção de residentes 

sem que seja possível identificar relação destes com o remetente. 

Alguns beneficiários das remessas ao exterior ou que efetuaram saques no cartão 

adicional possuem relacionamento com grupos criminosos internacionais. 

 

b) Sinais de Alerta 

 

� Movimentação incompatível com patrimônio, atividade econômica e 

capacidade financeira; 

� Depósitos expressivos em espécie e online de diferentes localidades, por 

pessoas sem ligação aparente, em pequenos valores, com indícios de 

fragmentação; 

� Empresas com dados cadastrais semelhantes, sem empregados registrados, 

cujos sócios aparentemente não possuem capacidade econômica para 

justificar a movimentação financeira; 

� Saldo credor expressivo e habitual em fatura de cartão; 

� Depósitos com imediato saque. 
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III. Tipologia: “Tiqueteiros” – Lavagem de dinheiro por meio da comercialização irregular 

de vale alimentação/refeição 

 

a) Descrição 

Empresas recém-criadas, sem funcionários registrados, cadastradas como 

restaurantes, lanchonetes, bares ou similares, passam a receber, em suas contas 

bancárias, valores expressivos enviados por empresas credenciadoras de cartões e 

tíquetes do tipo vale alimentação/refeição. 

Em geral, as empresas possuem sócios ou procuradores comuns, que aparentemente 

não têm capacidade econômico-financeira para justificar os valores movimentados por 

seus empreendimentos. Algumas vezes, os sócios são ligados, direta ou indiretamente, 

a pessoas com registros criminais. 

As características da movimentação indicam que tais empresas compram, com 

deságio, saldo de moeda eletrônica carregado nas contas de pagamento dos 

trabalhadores, por meio de cartões pré-pagos ou tíquetes do tipo vale 

alimentação/refeição, e que os recursos financeiros para o pagamento das “compras” 

são provenientes de atividades ilícitas, especialmente tráfico de drogas e desvio de 

recursos públicos. 

Após a compra, os valores negociados com os titulares dos cartões e tíquetes são 

creditados pelas respectivas credenciadoras nas contas bancárias das empresas, de 

onde são sacados em espécie, sem identificação dos beneficiários finais. 

Essas empresas, muitas vezes “de fachada”, são criadas especificamente para efetuar 

a compra de saldo de moeda eletrônica relacionado ao programa de alimentação do 

trabalhador, com o objetivo de gerar recursos e, simultaneamente, movimentar o 

produto de outras atividades ilícitas. 

Em alguns casos, ao invés de criar novas empresas, os mentores do esquema adquirem 

estabelecimentos comerciais já existentes e mesclam as “compras” com a 

movimentação decorrente da atividade operacional do estabelecimento. 

Com tais operações, os criminosos ao mesmo tempo viabilizam a geração de recursos 

(em geral a moeda eletrônica é comprada por valores entre 15% a 20% abaixo do valor 

real) e colocam na economia, quando do pagamento das compras, recursos obtidos 

por meio de atividades ilícitas, dificultando o rastreamento e a identificação dos 

responsáveis. 

 

b) Sinais de Alerta 

 

� Recebimento de valores expressivos, de credenciadores de cartões e tíquetes 

alimentação/refeição; 
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� Empresas com dados cadastrais semelhantes, sem empregados registrados, 

com sócios aparentemente sem capacidade para justificar movimentação 

financeira; 

� Alternância de mesmas pessoas físicas nos quadros societários de empresas 

relacionadas em comunicações suspeitas; 

� Saques em espécie, com atipicidade em relação à atividade econômica do 

cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade; 

� Movimentação incompatível com patrimônio, atividade econômica e 

capacidade financeira; 

� Movimentação de quantia significativa por meio de conta até então pouco 

movimentada; 

� Recebimento de recursos de empresas investigadas por desvio de recursos 

públicos; 

� Envolvimento de pessoas com registros criminais. 
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ANEXO II – Tipologias de Moedas Virtuais 

 

I. Tipologia: Tráfico internacional de drogas através da venda em sites que utilizam 

criptomoedas como forma de pagamento. 

 

a) Descrição 

Trata-se de crime de tráfico internacional de entorpecentes (art. 33, na forma do art. 

40, I, da lei nº 11.343/06) – ou dos seus insumos (p. ex. sementes de cannabis), 

praticado por meio da rede mundial de computadores onde um nacional adquire, 

junto à sites hospedados fora do país, na darkweb ou não, entorpecentes dos mais 

variados tipos com entrega em território brasileiro pelos Correios, com pagamento 

através dos mais variados tipos de criptomoedas. 

 

b) Sinais de Alerta 

 

� Produtos importados por pessoas físicas em circunstâncias atípicas; 

� Incongruências entre os dados declarados nos documentos de importação e 

as circunstâncias comerciais normais de importação de um determinado 

produto; 

� Anúncios em redes sociais ou na própria internet; 

� Cargas originadas em países com notório envolvimento com a produção e 

disseminação de drogas comumente vendidas na web (sintéticas e 

geneticamente alteradas); 

� Grande quantidade de transferências, de uma mesma conta bancária, para 

várias outras contas, em diferentes regiões, tituladas por pessoas sem vínculo 

aparente com o remetente. 

 

II. Tipologia: “Ransomware” ou ataque de ransom combinado com o pagamento de 

resgate através de transferência de criptomoedas. 

 

a) Descrição 

Trata-se do crime do “sequestro” de dados ou arquivos digitais (extorsão – art. 158 do 

Código Penal c/c art. 109, V da Constituição Federal), normalmente perpetrado contra 

pessoas jurídicas, onde um hacker, frequentemente residente no exterior, inocula o 

sistema de TI da vítima com um vírus que, posteriormente, criptografa a memória do 

hard disk exigindo resgate em criptomoedas para descriptografá-lo mediante a entrega 

da chave privada que aciona o aplicativo de criptografia invasivamente instalado na 

máquina. 
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b) Sinais de Alerta 

 

� Recebimento de e-mails de destinatários desconhecidos, com dados 

inconsistentes ou erros evidentes; 

� Recebimento por e-mail contendo arquivos com extensões pouco usuais ou 

camufladas; 

� Recebimento de e-mails por correntes eletrônicas ou com cópias para diversos 

outros destinatários desconhecidos da vítima; 

� Fragilidades de rede e infra-estrutura computacional que podem deixar as 

empresas vulneráveis aos ataques de hackers. 

 

III. Tipologia: Venda de diplomas falsos pela internet com pagamento em criptomoedas. 

 

a) Descrição 

Trata-se de crime de contrafação de documento falso (art. 297, 298 e 299 c/c art. 171 

do Código Penal) com venda pela internet, em sites normalmente hospedados no 

exterior, através de pagamento com o uso de criptomoedas em favor da organização 

de falsários. 

 

b) Sinais de Alerta 

 

� Anúncios suspeitos em redes sociais; 

� Uso de documentos suspeitos para posse em cargos públicos e inscrição em 

concursos. 

 

IV. Tipologia: Clonagem de cartões de créditos emitidos por IF com o seu posterior uso pela 

organização criminosa e tentativa de aquisição de criptomoedas junto à corretora 

virtual. 

 

a) Descrição 

Trata-se do habitual ilícito de clonagem de cartões de crédito para aquisição de bens 

e produtos em nome de terceiros (art. 155 c/c 171 ambos do Código Penal, c/c art. 1º 

da lei nº 9.613/98) porém com o diferencial de que pode ter havido a tentativa de 

aquisição de criptomoedas no que seria um dos primeiros casos em que não só a 

vantagem ilícita seria obtida mediante a aquisição de valores sob a forma de 

criptomoedas mas, principalmente, a sua aquisição serviria como uma forma de lavar 

o recurso obtido através da não identificação do seu detentor.  
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b) Sinais de Alerta 

 

� Anúncios suspeitos; 

� Emissões suspeitas de cartões de crédito ou débito. 

 

V. Tipologia: Lavagem de dinheiro com uso de moedas virtuais (Pessoa Jurídica) 

 

a) Descrição 

Cliente pessoa jurídica que tem como atividade principal a prestação de serviços de 

informática e como atividade secundária a intermediação e agenciamento de serviços 

e negócios em geral, com sitio na internet para comercialização de moedas virtuais 

(Bitcoin). 

As atividades econômicas normalmente declaradas pelos clientes nesses casos: 

• Empresa de Informática – serviço, comércio, desenvolvimento de software; 

• Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral 

(normalmente, envolvem descrição de atividades genéricas). 

A conta da empresa apresenta incremento acentuado da movimentação financeira, 

incompatível com o faturamento anual declarado/comprovado, cujos recursos 

creditados em um único mês representam quase 50 vezes seu faturamento médio 

mensal, recebidos de forma pulverizada de várias pessoas físicas, através de depósitos 

e transferências eletrônicas, provenientes de agências/bancos localizados em várias 

localidades do país, inclusive em regiões de fronteira.  

Os principais valores a débito são efetivados através de transferências eletrônicas e 

destinados para contas de mesma titularidade em outros bancos. 

 

b) Sinais de Alerta 

 

� Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade 

econômica e capacidade financeira; 

� Fragmentação de depósitos em espécie, provenientes de várias localidades do 

país; 

� Recebimento de depósitos provenientes de diversas origens sem 

fundamentação econômico-financeira, especialmente de regiões distantes do 

local de atuação da pessoa jurídica; 

� Existência de contas que apresentam 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. 
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VI. Tipologia: Lavagem de dinheiro com uso de moedas virtuais (Pessoa Física) 

 

a) Descrição 

A conta corrente apresenta incremento acentuado da movimentação financeira, 

incompatível com a renda declarada/comprovada, cujos recursos creditados em um 

único mês representam quase 200 vezes o valor da renda mensal informada, recebidos 

de forma pulverizada, de várias pessoas físicas, através de depósitos e transferências 

eletrônicas, provenientes de agências/bancos localizados em várias localidades do 

país, inclusive em regiões de fronteira. 

As profissões declaradas pelos clientes nesses casos: 

• Gerente; 

• Servidor público; 

• Analista de sistema;  

• Consultor de investimento. 

Os valores a débito são efetivados por meio de transferências eletrônicas, em que 85% 

dos valores debitados são enviados para empresa que atua no mercado de compra e 

venda de Bitcoin. 

 

b) Sinais de Alerta 

 

� Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a ocupação 

profissional e capacidade financeira; 

� Fragmentação de depósitos em espécie, provenientes de várias localidades do 

país;  

� Existência de contas que apresentem créditos e débitos com a utilização de 

instrumentos de transferência de recursos não característicos para a ocupação 

do cliente. 

� Movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de 

terceiros; 

� Movimentação de quantia significativa, por meio de conta até então pouco 

movimentada; 

� Recebimento de recursos de diversas localidades do país, de forma 

pulverizada. 
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VII. Tipologia: Remessa Ilegal de Divisas, Ocultação de Bens e Sonegação Fiscal via Moedas 

Virtuais 

 

a) Descrição 

Uma Pessoa Física X que remete recursos financeiros para empresas de fachada com 

indícios de atuação fraudulenta no comércio exterior e em esquemas de remessa ilegal 

de divisas, passa a fazer transferências para uma empresa que realiza compra e venda 

de Bitcoins (Corretora de Bitcoins B). A Pessoa Física X também faz remessa de recursos 

para uma empresa que apresenta relacionamento financeiro intenso com outras 

investigadas por contrabando, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. De acordo com 

informações obtidas de fontes confiáveis, a Pessoa Física X é corretora de imóveis com 

renda comprovada de aproximadamente R$ 3.000,00, além de ser titular de uma conta 

bancária que apresentou expressiva movimentação financeira em espécie, por meio 

da qual enviou recursos para pessoas físicas e jurídicas em diversas regiões do país. 

De forma aparentemente independente, uma outra Pessoa Física Y que também tem 

relacionamentos financeiros com outras empresas de fachada com indícios de atuação 

fraudulenta no comércio exterior e em esquemas de remessa ilegal de divisas e 

importações fictícias, passa a fazer transferências para a mesma Corretora de Bitcoins 

B. Dados bancários e fiscais atestam que a Pessoa Física Y recebeu, em contas 

bancárias de sua titularidade, vultosos recursos financeiros, cujo montante foi superior 

a 115 vezes o valor dos rendimentos declarados no mesmo período de cinco anos. 

Os recursos transferidos para a Corretora de Bitcoins B (realizadas pelas pessoas físicas 

X e Y) foram utilizadas para compra de Bitcoins no Brasil e posterior venda da moeda 

virtual em outros países, com objetivo de remeter recursos para o exterior, 

parcialmente substituindo um corrente modus operandi que utiliza empresas de 

fachada, operações fictícias de comércio exterior e corretoras de câmbio para realizar 

remessa ilegal de divisas. 

A Corretora de Bitcoins B (cadastrada com atividade de intermediação e agenciamento 

de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários), apesar de declarar valores 

irrisórios de Receita Bruta decorrente de sua atividade, realiza movimentações 

financeiras milionárias que se mostram aparentemente incompatíveis com as 

informações fornecidas às autoridades tributárias. Seu quadro societário é 

formalmente composto por uma única uma Pessoa Física Z ligada por grau de 

parentesco ao Proprietário de fato P.  

O Proprietário de fato P da Corretora de Bitcoins B é formalmente dono da Empresa 

M, que supostamente realiza atividade de marketing direto. Apesar de nunca ter 

declarado às autoridades tributárias a existência de quaisquer receitas oriundas de 

suas supostas atividades, a Empresa M também realiza comércio de Bitcoins, possui 

milhares de clientes cadastrados e passou a realizar movimentações financeiras 

milionárias (bem superior às registradas em anos anteriores) após a constituição da 

Corretora de Bitcoins B, que, inclusive, é a principal destinatária dos recursos que saem 

das contas da referida da Empresa M. 
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Dados bancários e fiscais atestam que o tal Proprietário de fato P da Corretora de 

Bitcoins B e da Empresa M recebeu, em contas bancárias de sua titularidade, recursos 

financeiros de montante 360 vezes superior aos rendimentos declarados no mesmo 

período de cinco anos. 

Investigações posteriores revelaram que o Proprietário de fato P da Corretora de 

Bitcoins B, utilizou interpostas pessoas em seu quadro societário e fez declarações 

falsas às autoridades tributárias com intuito de omitir receitas e sonegar tributos. 

Também utilizou a Empresa M, cadastrada com atividade diferente daquela que realiza 

de fato (marketing direto x comércio de Bitcoins), junto com o mesmo artifício de 

realizar declarações falsas às autoridades tributárias, para realizar comércio de 

Bitcoins e sonegar os tributos eventualmente decorrentes de tal atividade. 

Após adquirir Bitcoins com os ganhos não declarados das atividades de suas empresas 

(Corretora de Bitcoins B e Empresa M), o Proprietário de fato P utilizou a rede Bitcoin 

para transformar parte dos Bitcoins de sua propriedade em ativos reais e financeiros 

mantidos no exterior e não informados às autoridades tributárias. 

 

b) Sinais de Alerta 

 

� Transferência/recebimento de recursos para/de empresas ou pessoas físicas 

com atuação no comércio de Bitcoins, cujos remetentes/destinatários tenham 

relacionamento financeiro com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em 

atividades ilícitas, especialmente operações fictícias de comércio exterior, 

evasão de divisas, interposição fraudulenta, contrabando, tráfico de drogas e 

lavagem de dinheiro; 

� Transferência/recebimento de recursos para/de empresas ou pessoas físicas 

com atuação no comércio de Bitcoins por titulares de contas bancárias que 

apresentam movimentações financeiras suspeitas, caracterizadas pela 

existência de contrapartes localizadas em diversas localidades geográficas 

e/ou com várias localidades diferentes; 

� Utilização de interpostas pessoas no quadro societário de empresas que 

realizam comércio de Bitcoin; 

� Utilização de CNAEs que não tenham nenhuma semelhança com a atividade 

desempenhada por empresas que realizam comércio de Bitcoins; 

� Realização de declarações falsas, com omissão de rendimentos, às autoridades 

tributárias; 

� Movimentações financeiras com valores muitas vezes superior aos 

rendimentos declarados por pessoas físicas ligadas a empresas que realizam 

comércio de Bitcoins; 
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� Posse de ativos reais e financeiros no exterior, não declarados às autoridades 

tributárias, por pessoas físicas ou jurídicas usuários da rede Bitcoin ou ligados 

ao comércio de Bitcoins; 

� Conexões recorrentes entre mesmos usuários da rede Bitcoin e pessoas físicas 

ou jurídicas diversas que realizam atividades ilícitas; 

 

VIII. Tipologia: Lavagem de Dinheiro via Operações Imobiliárias Subfaturadas e Moedas 

Virtuais 

 

a) Descrição 

O Servidor Público A, que recebeu recursos em espécie como pagamento de propina 

por práticas de corrupção ativa e passiva, realiza vários depósitos em espécie não 

identificados em contas bancárias tituladas pela Corretora de Moedas Virtuais M. Tais 

depósitos são efetivamente realizados por interpostas pessoas, de maneira 

estruturada, a fim de evitar a comunicação das operações correspondentes à unidade 

de inteligência financeira. Após a confirmação dos depósitos, o Servidor Público A 

recebe em sua carteira digital o valor correspondente em Bitcoins, enviados pela 

Corretora de Moedas Virtuais M. 

Alguns dias depois, o Servidor Público A realiza a compra de um Imóvel W, de 

propriedade de uma Pessoa Física B. A transação é registrada em cartório por um preço 

P, abaixo do preço de mercado PPP, ou seja, a compra do imóvel é subfaturada. No 

mesmo dia, o Servidor Público A realiza uma TED de valor P para uma conta bancária 

da Pessoa Física B e declara, junto à instituição financeira, que a operação é referente 

à compra do Imóvel W. 

Em seguida, o Servidor Público A realiza uma transferência de Bitcoins de sua carteira 

digital para a carteira digital da Pessoa Física B, de valor correspondente a PP 

(diferença entre PPP e P => PP = PPP – P). A Pessoa Física B mantém os Bitcoins em sua 

carteira digital, sem convertê-los em moeda física ou outro ativo financeiro no curto 

prazo. 

O Servidor Público A declara às autoridades tributárias a compra e posse do Imóvel W 

pelo valor P, que na verdade tem preço de mercado igual a PPP. Um ano mais tarde, o 

Servidor Público A vende o Imóvel W a uma terceira Pessoa Física C, pelo preço PPP, 

apurando o ganho de capital GC (GC = PPP – P = PP) e pagando os tributos 

correspondentes. Com essa estratégia, ele consegue lavar os recursos obtidos via 

corrupção, pagando, por isso, os tributos devidos no ganho de capital GC. A título de 

exemplo, se PP for menor que R$ 5 milhões, o valor pago para lavar os recursos seria 

de 0,15 PP (15% de PP).  

Paralelamente, a Pessoa Física B mantém o valor recebido PP na forma de Bitcoins e 

não declara a posse da moeda virtual às autoridades tributárias. Ao fazer isso, exime-

se de pagar o ganho de capital devido na operação de venda do Imóvel W, reduzindo 

ou até mesmo anulando seu valor. Da forma correta, o ganho de capital GC apurado 

pela venda do Imóvel W tomaria como base a diferença entre seu valor de mercado 

PPP e seu custo de aquisição CA (preço que a Pessoa Física B pagou pela aquisição do 
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Imóvel W), ou seja, GC seria igual a PPP – CA. Com o subfaturamento da operação e 

seu registro pelo valor P, a Pessoa Física B apura ganho de capital de apenas GC = P - 

CA e deixa de pagar 0,15 PP de tributos, o mesmo valor que o Servidor Público A paga 

para lavar os recursos obtidos via corrupção. 

Assim, mediante operações imobiliárias subfaturadas, depósitos em espécie não 

identificados, utilização de moedas virtuais e declarações falsas, o Servidor Público A 

realiza a lavagem de dinheiro oriundo da corrupção, pagando por isso o valor que a 

Pessoa Física B deveria recolher a título de tributação sobre ganho de capital, se a 

venda do Imóvel W não tivesse. 

 

b) Sinais de Alerta 

 

� Venda de imóvel por preço muito superior ao de aquisição em curto espaço 

de tempo; 

� Realização de depósitos em espécie estruturados e/ou não identificados por 

pessoas físicas ligadas direta ou indiretamente a servidores públicos; 

� Compra de moedas virtuais mediante depósitos em espécie por pessoas físicas 

ligadas direta ou indiretamente a servidores públicos; 

� Realização de transações financeiras com empresas que realizam comércio de 

moedas virtuais por pessoas físicas ou jurídicas que venderam imóveis que 

posteriormente foram revendidos com preços muito superiores aos de 

aquisição; 

� Compra de moedas virtuais por servidores públicos, cuja evolução patrimonial 

é frequentemente justificada pela venda de imóveis adquiridos em curto 

espaço de tempo. 
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XLII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS 
FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO E 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Brasília, 7 a 10 de novembro de 2017. 

SUPERVISÃO BASEADA NO RISCO NA CVM 

A CVM adota um modelo de supervisão baseada em risco (SBR), destinando maior 
atenção a mercados, produtos e entidades supervisionadas que demonstrem maior 
probabilidade de apresentar falhas em sua atuação e representem potencialmente 
um dano maior para os investidores ou para a integridade do mercado de valores 
mobiliários. 

Com base neste modelo, a Autarquia atua nos maiores riscos ao desempenho de 
suas atribuições legais, racionalizando a utilização de recursos materiais e humanos 
e buscando uma abordagem mais preventiva do que reativa. 

As atividades de supervisão incluídas no SBR são conduzidas de acordo com um 
Plano Bienal de Supervisão e monitoradas por meio de Relatórios Semestrais. 

A adoção do modelo SBR foi determinada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 
por meio da Resolução 3.427/06 (alterada pela Resolução 3.513/07), e disciplinada 
pela Deliberação CVM 757/16. Desde então, os resultados obtidos demonstram o 
aperfeiçoamento da forma de condução das atividades de acompanhamento dos 
mercados e entidades jurisdicionadas. 

Ao mesmo tempo em que a metodologia permite à CVM direcionar a sua atuação 
para os principais riscos relacionados ao desempenho de seus mandatos legais, 
racionalizando a utilização de recursos materiais e humanos e buscando uma 
abordagem mais preventiva do que reativa, os instrumentos de formalização do 
processo – Plano Bienal e Relatórios Semestrais – conferem o grau de 
transparência esperado de uma entidade integrante da administração pública. 

É possível afirmar que a cultura de atuação preventiva introduzida pelo SBR 
encontra-se consolidada em todas as áreas de supervisão da CVM, contribuindo 
para o aprimoramento do sistema de gestão regulatória da Autarquia. 

(http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/sbr/sbr.html) 

http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/planos/sbr/sbr.html
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O Plano Bienal 2017-2018 reflete essa experiência acumulada. Alguns eventos de 
risco e ações gerais presentes no biênio anterior foram mantidos no novo Plano, 
como as atividades de acompanhamento das operações realizadas no mercado, 
abrangendo a apuração de indícios de irregularidades como a manipulação de 
preços e o uso de informação privilegiada. 

Conforme pode ser observado no documento do Plano Bienal 2017-2018, sua 
implantação é feita a partir dos mandatos legais da CVM, com a definição de uma 
estrutura lógica de trabalho baseada em um modelo conceitual específico. 

Importante ressaltar a atuação da SMI e da SIN nas ações temáticas de PLDFT, 
conforme a seguir: 

I. da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), 
responsável pela supervisão dos mercados organizados de valores 
mobiliários, pelo autorregulador, assim como respectivos participantes 
(bancos, corretoras, distribuidoras, etc) e investidores que atuam nesse 
ambiente. Sobre isso, cabe a leitura da Lei 6.385/76, em especial, os Artigos 
2º e 17, assim como a Instrução CVM 461/07. 

Vide: 

 http://www.b3.com.br/pt_br/ 

 http://www.bsm-autorregulacao.com.br/ 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385.htm 

 http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/400/inst461consolid.pdf 

II. da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN), 
responsável pelo registro e supervisão dos fundos de investimentos e 
investidores não residentes que atuam nos mercados financeiros e de 
capitais. Novamente, cabe a leitura do Artigo 2º da Lei 6.385/76. Destacam-
se nesta atribuição da SIN, a Gerência de Acompanhamento de Fundos – 
GIF, que, no SBR, tem suas ações focadas nas diversas categorias de 
fundos regulados pela Instrução CVM nº 555/14 (“fundos 555”), a Gerência 
de Registros e Autorizações – GIR, cujas ações são focadas sobre os 
administradores e gestores dos fundos, assim como sobre as agências de 
rating, analistas e investidores não residentes; e a Gerência de Fundos 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/planos/sbr/Plano_Bienal_CVM_2017_2018.pdf
http://www.b3.com.br/pt_br/
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6385.htm
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/400/inst461consolid.pdf
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Estruturados - GIE, a cargo da supervisão dos fundos estruturados (os 
imobiliários, de direitos creditórios e de participações são os mais 
relevantes). Por fim, cabe destacar a atuação da Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) enquanto 
autorregulador voluntário. 

Vide: 

 http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst555.html 

 http://www.anbima.com.br/pt_br/index.htm 

 http://www.anbima.com.br/data/files/A8/96/7B/01/B78C7510E855FB75862C16A8/ANBIMA-
Guia-PLD_1_.pdf 

A Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (SNC) supervisiona a atuação 
dos auditores independentes que prestam serviços no mercado de valores 
mobiliários, principalmente, por meio de um convênio firmado com o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), que, por sua vez, possui normativo específico para 
abarcar essas categorias. Em dezembro de 2013, o CFC e o Coaf firmaram 
convênio de cooperação técnica que prevê que as entidades troquem informações 
sobre profissionais e organizações contábeis obrigados nos termos da Resolução 
CFC n.° 1.445/2013 (atualizada pela Resolução CFC 1.530/2017). 

Vide: 

 http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/convenios/anexos/CFC.PDF 

 http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/Res_1530.pdf 

Assim sendo, a orientação da CVM é que os auditores independentes lá registrados 
minimamente observem o disposto no CFC. 

http://www.anbima.com.br/pt_br/index.htm
http://www.anbima.com.br/data/files/A8/96/7B/01/B78C7510E855FB75862C16A8/ANBIMA-Guia-PLD_1_.pdf
http://www.anbima.com.br/data/files/A8/96/7B/01/B78C7510E855FB75862C16A8/ANBIMA-Guia-PLD_1_.pdf
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XLII REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 “ASSUNTOS FINANCEIROS” / COMISSÃO DE PREVENÇÃO 
DE LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Brasília, 7 a 10 de novembro de 2017. 

PLANO DE TRABALHO 2017-2018 

Proposta de Plano de Trabalho 2017 – 2018 

Tema Atividade Tipo Origem 
Data prevista de 

conclusão 

Novidades do Semestre 
1. Apresentação de novidades relacionadas 
à PLD/FT pelos Estados Partes  

Permanente SGT-Nº 4 CPLDFT - 

Importações e 
exportações de dinheiro 
em espécie 

2. Análise comparativa da movimentação de 
dinheiro em espécie entre os países membros 
realizadas por meio das entidades 
financeiras e de câmbio. 

Permanente SGT-Nº 4 CPLDFT - 

Pasantía de 
funcionarios  

3. Promoção de eventos de Pasantía Permanente SGT-Nº 4 CPLDFT - 

Casos Práticos 
4. Apresentação de casos práticos por 
parte do país anfitrião 

Permanente SGT-Nº 4 CPLDFT - 

Avanços na Supervisão 
com Base no Risco 

5. Compartilhamento das experiências dos 
países membros com suas Avaliações 
Nacionais de Riscos 

Permanente 42º SGT-4 CPLDFT Maio/2018 

Fideicomisso 6. Elaborar diagnóstico da legislação Específico  ENCERRADO 
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vigente em cada País 

Planilha comparativa de 
marcos legais 

7. Atualização da nova planilha comparativa 
de marcos legais 

Específico 42ª REUNIÃO 
SGT-Nº 4 CPLDFT 

Maio/2018 

Tratamiento de las 
Recomendaciones 20 y 
21 del GAFI – 
Presentación de la 
Delegación de  
Venezuela 

8. Diagnóstico sobre el marco legal vigente 
en cada país miembro 

Específico SGT-Nº 4 CPLDFT 

ENCERRADO 

Facilitación del 
intercambio de  
información 

9. Avaliação do Interesse dos Países na 
assinatura de MoU multilateral com vistas à 
harmonização de procedimentos adotados 
pelas instituições autorizadas a realizar 
remessas físicas de divisas ao exterior (cédulas 
e moedas). 

Específico SGT-Nº 4 CPLDFT 

Maio/2018 

Riscos de Lavagem em 
atividades e instrumentos 

10. Diagnóstico sobre como o tema 
“Medidas relacionadas à Limitação ou 
controle específico para operações em 
espécie”. Levantamento de boas práticas 
e discussão do grupo 

Específico 42ª REUNIÃO 
SGT-Nº 4 CPLDFT 

Maio/2018 

 


