
Ação 13: Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de
empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos

Coordenador: PF

Colaboradores: ABIN, ADPF, AGU, AMPCON, ANPR, BB, BCB, CADE, CAIXA, Casa Civil‐PR, Câmara
dos  Deputados,  CGM/SP,  CGU,  COAF,  CONACI,  CONCPC,  CONJUR‐MJ,  CNMP,  CVM,  FEBRABAN,
FOCCO/SP, GNCOC, MDIC, MPF, MPM, MP/PR, MP/RJ, MPT, PGFN, PC/DF, PC/RJ, PC/RS, PREVIC,
RFB, SENASP, SPREV, SUSEP, TST, TCU

Convidados: DREI‐MDIC

Resultados esperados: 
R1. Levantamento de tipologias de lavagem de dinheiro e corrupção mediante o uso de empresas
de fachada;
R2. Levantamento de experiências internacionais no controle da utilização de empresas de fachada;
R3. Levantamento de eventuais  fragilidades na sistemática dos registros de atos constitutivos e
alterações sociais nas Juntas Comerciais, na sistemática de concessão e cancelamento dos CNPJs
pela Receita Federal e de registros estaduais de empresas, e em procedimentos de aberturas de
contas bancárias por empresas
(Sob o enfoque dos cuidados para evitar as fraudes);
R4. Proposta(s) de aprimoramento normativo e/ou de medidas para o fortalecimento de controles,
e de mecanismos de intercâmbio de informações e comunicações aos órgãos responsáveis para as
devidas apurações,  com vistas a evitar a utilização de empresas de fachada para a lavagem de
dinheiro
R5.  Avaliação  do  risco  de  mau  uso,  para  efeito  de  LD/FT,  de  formas  legalmente  previstas  de
constituição de empresas no País.

MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO

1. Informações gerais  

 Data e horário: 07/08/2019, 14h30

 Local: Sala Ana Paula Galdino – DRCI‐MJ, Brasília/DF.

 Pauta:   
o Atualização da apresentação do MPPR sobre  tipologias  de lavagem de dinheiro

mediante o uso de empresas de fachada
o Apresentação CCS 
o Aprimoramento  de  mecanismos  de  intercâmbio  de  informações  e  órgãos

responsáveis – melhoria dos fluxos de informações 
o Minuta de Relatório Final da Ação 13
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 Presentes:  ABIN, ADPF, AEAL‐MJSP,  AGU, AMPCON, BB, BCB,  DRCI,  FEBRABAN, MPDFT,
MPT, PF, PGFN, RFB, SEPRT, SIF, SUSEP, TCU, UIF.

 Ausentes: ANPR, BNDES, CAIXA, Casa Civil/PR, CGM/Guarulhos, CGM/SP, CONACI, CONJUR‐
MJSP, CSJT,CVM,DREI, FOCCO/SP, MP/RN, MP/RS, MPF, PC/RJ, PC/RS, PGE/SP, PREVIC, TSE,
TST.

2. Resumo das discussões  

DRCI realiza abertura da reunião, informando sobre a nova sistemática adotada pela Secretaria
Executiva para avaliação das Ações pelos colaboradores.

PF realiza a apresentação da pauta da Ação. Registra‐se a ausência do DREI.

Apresentação CCS – BCB 

A apresentação teve como tema:  Visão geral  sobre  cadastro  de  clientes  do sistema financeiro
nacional.

BCB explica que o CCS pode ser usado, desde 2013, por órgão que tenha competência para apurar
irregularidades, sendo necessário para obter o acesso o exame jurídico, de TI e da área de negócio.
Após  passar  por  esses  três  exames,  surge  a  possibilidade  de  um  convênio  guarda‐chuva  ou
convênio específico, dependendo de cada instituição, que possibilite o acesso. Informa criação do
sistema cadastral em 25/07/2005, por força da Lei nº 10.701/2003, que introduziu o art. 10‐A na Lei
n° 9.613/1998. Sendo o foco a prevenção à Lavagem de Dinheiro. Cita ainda a Lei de Acesso à
Informação (Lei nº 12.527/2011), parágrafo 4º, art. 31:

§ 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa
não  poderá  ser  invocada  com  o  intuito  de  prejudicar  processo  de  apuração  de
irregularidades em que o titular  das informações estiver envolvido,  bem como em ações
voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

Houve demanda da PF de criação de um nível intermediário – sem números de contas correntes e
serviços. Procuradoria reavaliou poder dar acesso ao nível 2, desde que as instituições saibam dos
possíveis riscos que correm. Quando pedirem, precisa ser solicitado o acesso pleno (nível 1 e nível
2) solicitando exclusão do acesso mais restrito.

BCB informa que a posição atual difere do pedido formulado pelo TST. O acesso já é dado desde
2013,  e  esse  parecer  foi  dado  em  caráter  vinculante  e  assinala  que  o  BCB  pode  conceder  a
quaisquer órgãos e entidades do CCS desde que se apresentem os argumentos de acordo com o
parágrafo  4º,  art.  31,  conforme a  LAI.  Também foi  aventada publicação  de normativo do BCB
regulando as solicitações para acesso ao nível 2. 
As informações no nível 1 integram bases de dados do BCB, que são dados básicos, e no nível 2 é
mantido  nas  Instituições  Financeiras  sendo  um  conteúdo  de  detalhamento  que  pode  ser
considerado acesso a informações bancárias, logo, contém um detalhamento maior.  

O nível 1 contém os seguintes dados:

 CPF/CNPJ dos clientes (do País ou do exterior);
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 CNPJ da instituição do SFN com que os clientes mantêm relacionamento; e
 datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição do SFN, desde 

que não encerrado até 31/12/2000.

O nível 2 contém os seguintes dados:

 tipo de relacionamento: depósito à vista; poupança; investimento; outros bens, direitos e 
valores; depósito em moeda nacional por residente, domiciliado ou com sede no exterior; 
contas de pagamento pré‐pagas; relacionamentos de cooperativa (cooperados, eventuais 
representantes, e municípios depositantes);

 número da conta e da agência (exceto para outros bens, direitos e valores);
 datas de abertura e eventual encerramento de contas ou de relacionamento sem conta 

(outros bens, direitos e valores);
 tipo de vínculo (titular, representante legal ou convencional);
 datas de início e eventual término de vínculo como representante; e
 denominação completa de titulares e eventuais representantes.

BCB apresenta algumas experiências internacionais, citando como exemplos Alemanha e França e
mostra como é feito  no CCS fazendo uma comparação.  E  observa que de fato,  não é  trivial  a
solicitação de ampliação de acesso.

É possível se cadastrar em qualquer acesso a dados para obter as informações quanto aos seus
próprios relacionamentos (investigados), mas antes disso é necessário passar por uma análise de
cada caso para saber o impacto que vai ter no sistema. 

SIF informa que no âmbito das administrações tributárias, a RFB já tem o acesso franqueado e às
receitas  estaduais  – unidades de inteligência fiscal  ‐  seriam muito útil  poder ter  acesso a esse
atalho que o CCS nível 2 provê. Questiona quais contas que são procuradores ou titulares e a quem
deve ser dirigido o pedido de acesso.

BCB informa que no parecer deve‐se verificar se é necessário alterar a Circular do CCS para atender
as demandas. A forma mais usual é o convênio ou acordo de cooperação técnica. Não se descarta a
edição de ato normativo e por último informa que as informações que constam no nível 2 não
integram as bases de dados do BCB, e sim, integram as bases de dados das instituições financeiras.
 
SIF destaca que a RFB tem o acesso  franqueado e ressalta que talvez uma forma de adesão às
Receitas estaduais seja interessante. Questiona a quem se deve dirigir o pedido para se obter o
acesso nível 2.

BCB esclarece que é necessário entrar em contato com o Departamento de Atendimento ao Público
do BCB e deixará disponível demais informações necessárias.

O  MJSP  informa que  pretende  fazer  um acordo  guarda‐chuva  na  perspectiva  de  possibilitar  a
adesão de outras instituições.

PGFN reitera que a questão foi superada após o parecer vinculante e questiona dúvida sobre as
cooperativas de crédito sobre as quais não se tem recebido o detalhamento do nível 2. Além disso,
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questiona o que acontece quando se  faz  uma consulta  o  detalhamento fica como pendente e
questiona qual é o prazo da IF para dar uma resposta e se ela não encaminhar, como cobrar. 

BCB informa que as cooperativas devem atualizar mensalmente. Sobre a atualização IF é de um dia,
mas às vezes demora poucos dias. Na questão de pendência, pediu para que informasse ao BCB
para que se possa verificar se está ocorrendo alguma falha no processo.

Apresentação MPPR 

MPPR apresenta o R1 da Ação 13/2019, sobre tipologias de lavagem de dinheiro mediante o uso de
empresas de fachada.  Inicia informando que no material apresenta uma compilação de acordo
com o que foi surgindo ao longo das reuniões e com os manuais do COAF, DREI e GAFI.  Os dois
grandes eixos da pauta sendo tipologias relacionadas ao momento de constituição da empresa e
tipologias relacionadas a operação realizada pela empresa. 

MPPR sugere circularização aos membros da Ação para sugestões e possíveis retificações e solicita
à ENCCLA para que faça o encaminhamento para os órgãos oportunamente.

BB elogia o material e sugere impressão e distribuição.

PF sugere circularizar o material entre os participantes para que façam seus comentários finais e
sugestões de alteração, devolvendo ao MPPR para que feche o texto e, assim, consiga ser finalizado
a tempo do relatório  final.  Sugere,  ainda,  levar  ao GGI  forma de incrementar  a  divulgação do
material para outros entes.

Relato SIF sobre 1ª Reunião Técnica - Empresas Noteiras – Junho/SC 

SIF apresenta sobre as diferenças entre empresas de fachada e empresas noteiras. Nas empresas
de fachada o trâmite passaria da empresa A para B, e já com as empresas noteiras, a tributação
seria toda por uma empresa C que inflaria sua tributação com emissão de notas fiscais e operações
fictícias, ganhando benefícios. Atualmente, com a questão do incentivo à abertura de empresas,
que é legítimo, porém, não tem sido observada a visão do fraudador que usa os mesmos incentivos
que os demais. A partir da identificação desse problema, foi feita a 1ª Reunião Técnica ‐ Empresas
noteiras.  Como resultado dos  debates  foram elaboradas 23 medidas  de  controle  e  combate à
fraude por empresas de fachada. Destaca a importância de compartilhar as apresentações com os
demais. E anuncia a segunda reunião entre outubro e novembro sobre empresas noteiras, no RS. 

PF questiona se essas medidas já estão consolidadas e sugere o compartilhamento das medidas de
controle.

SIF informa que são estratégias e oportunamente será compartilhado com os participantes da Ação
13. Citou uma das medidas elaboradas: “Criar ou utilizar Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
ou Suspensas (CEIS) disponível no Portal da Transparência do Governo Federal”.

PF  informa  sobre  a  Instrução  Normativa  DREI  n°  64,  de  15  de  julho  de  2019,  que  revogou  a
Instrução Normativa DREI nº 24, de 4 de junho de 2014 que regulamentava a atuação das juntas
comerciais para o cumprimento da Lei nº 9.613/1998.
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COAF informa ter  realizado reunião com o Diretor  do DREI,  informando que o COAF não tem
competência para normatizar as Juntas Comerciais e o resultado da reunião será a consulta do DREI
à  PGFN sobre a competência ou não do DREI para fazer a aplicação de penalidades e também
sobre a questão de normatizar as juntas comerciais e, se for possível, como serão realizadas as
referidas sanções ou a supervisão. A alegação é que as juntas comerciais são subordinadas aos
governos estaduais e, portanto, o DREI, como órgão federal, não poderia impor sanções a estes
entes.

PGFN informa que vai verificar se a consulta já foi solicitada pelo DREI e informará a situação ao
COAF.

COAF enfatiza que como foram revogados os normativos, considera que a obrigação estaria toda na
Lei n° 9613, de 3 de março de 1998 e, por ora, não se mexerá no sistema e irá aguardar o resultado
da consulta. COAF explica que eles afirmam não terem competência de multar, por exemplo, o
Governo do estado. E informa que saíram de lá com o compromisso de consultar a PGFN.

RFB  informa  que  diante  da  dúvida,  o  estranho  foi  revogação  prévia,  antes  de  implementara
consulta.

PF cita a minuta de Ofício que será submetida como um dos produtos a Ação para análise do GGI e
posterior divulgação como recomendação da Ação 13/2019 (anexa).

Seria uma recomendação para todas as instituições que, por ventura, se deparem com empresas de
fachada que possam ser comunicadas à RFB e que possa, eventualmente, ser criado um canal no
âmbito da RFB e que, eventualmente, após denúncia, pudesse ser criado um fast track para evitar
que a empresa continue ativa e operando.

RFB informa que sobre o  fast track que já existe a possibilidade de se RFB receber a solicitação,
porém a dificuldade seria o segundo passo, de receber essa informação e virar um procedimento
do fiscal local para investigação. Se for entrar na fila, acabou o fast track. 

PF informa que a informação seria exatamente tentar facilitar o trabalho da RFB e que o fiscal
passaria a receber mais informações, porém, a ideia não seria ‘aumentar’ o trabalho do fiscal da
ponta e, sim, facilitar seu trabalho, no sentido de dar mais informações.

O segundo ponto seria  se  divulgar  uma base de dados de supostas  empresas  de fachada que
pudesse ser disponibilizada. Cita como exemplo um único endereço onde foram registradas 500
empresas que não existem ou essa pessoa física que já teve o CPF utilizado20 vezes para compor
empresas de fachada.

RFB informa que se for no âmbito de níveis de risco é um caminho possível e interessante, mas
acredita que o que não é possível é encontrar uma suspensão sumária a partir de cinco meses da
informação mandada e acredita ser mais interessante incluir a lista de CNPJs em uma listagem de
risco.

MPPR questiona se esse trabalho de comunicação não deveria ir já com um tipo de detalhamento:
(i) momento inicial no qual surge um indicativo; (ii) um momento final onde já se tem o término de
uma investigação; e (iii) um terceiro quando já há eventual envolvimento no âmbito judicial. 
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PF sugere circularizar  a  minuta  de  documento  para  análise  e  incluir  sugestões,  especialmente,
conforme análise da RFB. A ideia desse ofício é que o esforço dos outros órgãos não se perca.
Quando lá no final, se detecta uma situação de abuso ou de mal‐uso de empresas se possa oferecer
à RFB provas ou informações de suporte. Isso sem prejuízo de ser uma primeira etapa e que possa
ser incrementada.

AGU questiona se não há um fluxo inverso, onde, a partir de uma identificação de empresa de
fachada a RFB comunique aos órgãos competentes.

RFB  informa  que  não  existe  essa  rotina,  e  sim,  um  extrato  de  alterações  de  CNPJs  que  são
encaminhados e que são atualizados periodicamente.

TCU acredita que seria interessante reduzir o prazo dessa verificação. Menciona a Portaria de 19 de
julho que fala sobre os cadastros e das informações do CNPJ e informa que está disponível para
quem quiser baixar.

BB discute sobre empresa de fachada e reitera que hoje em dia há muitas empresas que não tem
sede, mas que existem. uUm exemplo seriam as empresas do ramo de construção e reforma. A
partir dessa constatação considera  necessário tomar cuidado com essas situações e sugere que
seja  examinada  a  movimentação  financeira  e  demais   circunstâncias  antes  de se  concluir  pela
existência de fraude.

SIF realiza leitura do Manifesto da 1ª Reunião Técnica Empresas Noteiras.

TCU cita a Portaria RFB nº 55, 3 de julho de 2019, que considera ser preocupante.

"Art. 2º O acesso aos dados da RFB, por órgãos convenentes ou
por órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta,
autárquica  e  fundacional,  dar-se-á  por  consulta  via  Web
Service/API por redes permissionadas blockchain.
§  2º  A  disponibilização  de  acesso  aos  dados  por  meio  de
fornecimento de réplicas, parciais ou totais, das bases de dados
do CPF e do CNPJ poderá ser realizada até 31 de janeiro de 2020,
nos termos do § 3º do art. 6º da Portaria RFB nº 1639, de 2016.

PF apresenta a proposta inicial de Relatório Final da Ação 13/2019 (anexa)

Inicialmente oferece uma breve introdução das atividades juntamente com os resultados esperados
a partir do trabalho desenvolvidos na ENCCLA, sendo esperada uma conclusão, juntamente com as
propostas normativas e medidas para fortalecimento e controle para evitar o uso de empresas de
fachada. Realiza uma retrospectiva quanto ao surgimento da ação 13/2019 na XVI Reunião Plenária
da ENCCLA com as propostas iniciais, seguindo os debates e propostas no curso dos trabalhos do
GT  informando  que  será  colacionado  material  complementar  em anexo  as  memorias  da  Ação
13/2019. 

PF  irá  disponibilizar  a  minuta  de  relatório  para  os  membros  presentes,  com  prazo  para
manifestação visando aprovação final na última reunião. 
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3. Encaminhamentos  

a) BCB disponibilizará os contatos para solicitação de acesso ao nível 2 do CCS.
b) Secretaria Executiva irá circularizar o material do MPPR ‐ Tipologias de lavagem de dinheiro

mediante o uso de empresas de fachada. Sugere circularização aos membros da Ação para
sugestões  e possíveis  retificações.  Prazo para  comentários:  19/8;  e  MPPR enviaria  para
coordenação da Ação até 8/9 para consolidação no Relatório Final da Ação.

c) Secretaria Executiva encaminhará minuta de Ofício de Recomendação à RFB sobre possível 
fast track.

d) Será compartilhado para conhecimento do Grupo a Manifesto da 1ª Reunião Técnica 
Empresas Noteiras, conforme relato do SIF.

e) Enviar minuta de Relatório Final até 09/08. Documento preparatório, com prazo até 15/8
para retorno de sugestões. A coordenação enviará a Minuta final em 03 de setembro e a
última reunião para aprovação dos produtos e relatório final será realizada em 10/09/2019.

Brasília, 07 de agosto de 2019.

Secretaria Executiva da ENCCLA
Coordenação‐Geral de Articulação Institucional

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
Secretaria Nacional de Justiça

Ministério da Justiça e Segurança Pública
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