
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/UIF, 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‐ME

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 6ª REUNIÃO

1. Informações gerais  

 Data e horário: 10/09/2019, 14h30
 Local: Sala Ana Paula Galdino – DRCI‐MJ, Brasília/DF.

 Pauta:   Aprovação do relatório final

 Presentes:  ABIN,  AMPCON,  BCB,  BNDES,  COAF/UIF,  CONACI,  DRCI,  FEBRABAN,  FOCCO,
MPDFT, MPT, PF, PGFN, RFB, SUSEP, TCU

 Ausentes: ADPF, AEAL, AGU, ANPR, BB, CAIXA, CC/PR, CGM/GRU, CGM/SP, CONJUR, CVM,
DREI, MP/MA, MP/PR, MP/RJ, MP/RN, MP/RS, MPF, PC/RJ, PC/RS, PGE/SP, PREVIC, SEPRT,
SIF, TSE, TST
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2. Resumo das discussões  

PF realiza a abertura da reunião, informando que será revisado o relatório final e cita a pendência
da reunião anterior para ser resolvida.

PGFN relata que ontem (09/09/2019) foi publicado o parecer indicando que, de fato, o DREI deve
ser  o  regulamentador das  Juntas  Comerciais.  Compromete‐se  a  dar  retorno sobre o parecer  e
compartilhar com os membros do GT da Ação 13/2019.   

PF inicia a apresentação do Relatório Final da Ação (anexo).

RFB solicita alterar os termos de concessão e cancelamento, se for possível, por inscrição, alteração
e baixa.

MPDFT solicita a inclusão dos membros do GT da Ação no Relatório Final.

COAF/UIF solicita figurar no relatório final como COAF/UIF.

PF comenta sobre o item do Estudo atual da Sistemática de Registro.

RFB checará a informação sobre 1.100 municípios ativos, constante no item QUAL ITEM?

TCU informa que a ideia é ter um cadastro. Foi dito reunião passada que houve uma portaria que
suspenderia o fornecimento de CNPJ e, no caso, será a RFB que vai fornecer a base em blockchain,
(d+1) de todo o cadastro do CNPJ. 

PF informa que é uma boa notícia, mas que referente ao que estava lendo sobre a  lista negra,
acredita que talvez seja mais amplo que só essa questão da atualização do cadastro.

Inclui a informação no relatório sobre a previsão de entrada em outubro do acesso ao portal de
cadastro por órgãos externos. 

Continua a apresentação do relatório.

Sobre Fraude Fiscal e empresas de fachada, será incluído o relato sobre o encontro de empresas
noteiras e as 23 recomendações.

Sobre o DREI e a falta de regulador das juntas comerciais.

PGFN cita o parecer que indica o DREI como órgão sancionador, mas que não pode aplicar sanção.

COAF/UIF informa que será avaliada a questão da sanção por órgão correcional do estado. Destaca
ser uma questão inédita e que acaba sendo uma situação prejudicial ao andamento da ação.

PF informa que com o parecer do PGFN continua se tendo uma situação pendente, destaca que
será disponibilizado o parecer e informa que ficará falha essa atividade de supervisão para PLD‐CFT
do DREI.
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Caso  se  tenha  mais  algo  a  acrescentar  por  parte  da  COAF/UIF,  PGFN ou  DREI,  que  seja  feito
eventual acréscimo por meio de adendo.

Sobre o DREI e a necessidade de regulação da atividade de PLD/CFT das juntas comerciais.

FOCCO/SP informa que essa questão das juntas realmente é complexa, sendo necessário ver qual
seria o órgão regulador nessa matéria. Por outro lado, as juntas comerciais não seguiram a IN 24.
Ao mesmo tempo, o registro é o momento crucial  de se identificar certas questões,  como por
exemplo, empresas de fachadas. 
Sugere ser feito uma espécie de pré‐registro, onde, antes de qualquer empresa fazer registro na
Junta, se faça primeiro o pré‐registro na internet. Isso serviria como um ranking preliminar, onde
estariam as informações básicas das empresas, havendo, assim, um controle prévio que seria feito
via sistema e via DREI.
Sugere a continuação da Ação.

PF comenta a linha de apresentação seguida pelo DREI, onde foi mostrado que o objetivo principal
seria agilizar o registro para que se retire esse aspecto burocrático. Sendo assim, não consegue ver
uma possibilidade, no momento, de se incluir essa sugestão. Acredita ser mais interessante deixar a
sugestão para uma ação futura, com o DREI presente, junto na ação.

FOCCO/SP agradece a oportunidade e espera poder ver o tema debatido num momento oportuno.

PF destaca que todos os esforços de PLD e CFT não teriam a intenção de atrasar ou impedir o
registro, e sim, apenas evitar as ações comumente utilizadas.

Solicita a circularização do parecer da PGFN aos colaboradores da Ação.

Informa que no relatório será incluída a informação da publicação do parecer e futura reunião do
COAF/UIF e DREI para tentar acertar os aspectos da regulação e sanção. O parecer será incluído
como Anexo.

Sugere que, após a entrega do relatório final, caso haja alguma novidade sobre a regulação das
juntas comerciais (possível reunião COAF/UIF e DREI), poderá ser adicionado por meio de adendo
ao relatório.

Frisa que esse fato foi impactante para a Ação 13/2019, cuja temática não tem como evoluir sem a
presença de todos os órgãos envolvidos no registro de empresas.

Sugere incluir no item Base de dados da RFB a informação sobre a base em blockchain.

RFB informa que pretende esclarecer se o prazo de atualização será reduzido e de que forma a base
de dados poderá ser adquirida.

PF apresenta a minuta de ofício em relação ao item normativo da RFB, a ideia seria  que, após
aprovação pelo GGI, a secretaria executiva circularizasse a alguns órgãos a respeito da importância
dessa comunicação da RFB.

PF sugere incluir um e‐mail para o qual seja enviada essa informação.
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RFB informa que irá checar qual o melhor canal.

PF informa que será interessante esse acompanhamento da RFB sobre essas comunicações para
que se observe se o resultado esperado em relação à Ação foi alcançado.

FOCCO/SP cita  que as  bases  de dados da  RFB  vão  ser  muito importantes  e  permitirão  outras
pesquisas a respeito de empresas de fachada. Informa que dentro da FOCCO/SP foi percebido um
padrão dentro desse meio onde são utilizados endereços somente para a abertura de empresas de
fachadas. Então, além do banco de dados para empresas de fachada, pode ser criado banco de
dados  a  respeito  de  contadores  que  são  utilizados  como  laranjas  e  até  mesmo  fornecem  os
endereços que são utilizados para esse fim.

PF informa que essa é seria a intenção, onde o primeiro passo é estruturar as comunicações e, após
isso, entrar no segundo passo que é a questão da base de dados.

TCU menciona que já há um laboratório de fraude e corrupção que é um banco de dados que
contém uma série de análises de riscos juntamente com a contribuição de parceiros.

CONACI informa que sentiu falta de foco no controle preventivo dentro do relatório final. Acredita
que o controle na contratação seja fundamental até mesmo antes da contratação. É necessário
serem  criados  mecanismos  que  se  possibilite  a  não  contratação  com  empresas  inidôneas  ou
suspensas. 

Informa que elas são cadastradas no site da CGU ou no CNJ, sendo assim dá para ser feito uma base
de dados na RFB, onde esses dados sejam disponibilizados para todos os órgãos,  prefeituras e
estados em que possam consultar antes da contratação, sendo evitada a prática de fraude.

TCU elogia iniciativa e informa que já se têm muita informação disponível nas bases do Cadastro de
Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  (CEIS),  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Ato  de
Improbidade  Administrativa  e  Inelegibilidade  (CNIA),  no  TCU,  só  que  as  informações  estão
pulverizadas, mas frisa que o CEIS está se tornando a base mais completa.

FOCCO/SP ressalta que não só o registro é um momento crítico. A maior parte dos fraudadores
reativam empresas inativas, pois pegar um CNPJ antigo da mais credibilidade. Eles fazem uma troca
no quadro societário e começam a atuar de maneira fraudulenta. Nesse momento em que muitas
mudanças  ocorrem  numa  empresa  dormente,  é  o  momento  de  alerta  e  que  deveria  ser
comunicado pelas juntas.

PF informa que a fala do FOCCO/SP mostra a importância da atuação do DREI nessa temática.

TCU informa ser fundamental ter o Cadastro Nacional de Empresas (CNE) – é uma compilação dos
dados de empresas dos 27 Estados, que as Juntas Comerciais forneciam os dados e há 3 anos não
divulgam mais as informações das empresas. Através dessa base é possível a busca de mudanças de
quadro social, por exemplo.

MPDFT informa  que  em  reuniões  passadas  o  DREI  informou  que  no  segundo  semestre  seria
disponibilizado uma nova base que substituiria o CNE, mas não sabe se será feito isso, já que eles
não participaram mais das reuniões.
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PF cita o item do relatório que relata a questão em que o DREI informou que a base do CNE estaria
inativa, mas que o DREI pretendia voltar com ela.

PGFN acredita que primeiro é necessário definir como funcionaria a comunicação a RFB, se seria o
caso  de  uma  caixa  coorporativa,  questiona  quem  compilaria  de  forma  centralizada  essas
informações.  Somente  a  partir  daí  entraríamos  no  segundo  passo  que  seria  criar  a  base  e
disponibilizar  os  dados.  Sugere recomendação ao DREI  para  restabelecer  o  cadastro  e  voltar  a
disponibilizar a base CNE.

TCU sugere recomendação, ao menos para que as juntas comerciais continuem disponibilizando as
informações. Informa que as recebia em um banco oracle.

PF altera relatório, pg. 12, incluindo:  A ação concluiu pela necessidade de uma recomendação ao
DREI para que volte a disponibilizar  o acesso online ao CNE e/ou dê acesso às bases de dados
disponibilizadas pelas juntas comerciais aos órgãos de controle e fiscalização.

Criação de base de dados consultável sobre comunicações de possíveis empresas de fachada,  pág.
23.

Foi incluída, a pedido da RFB, a seguinte informação:
A ação considerou importante que, a partir das informações encaminhadas à RFB, se crie uma base
de dados consultável sobre empresas de fachada. 

PF sugere  em  relação  ao  item  Proposta  de  aprimoramento  da  IN  DREI,  que  seja  incluído  a
informação de que o item ficou prejudicado e reiterar  a  importância da retomada da questão
juntamente ao DREI, dada a relevância do tema.

FOCCO/SP informa  que  essa  ação  talvez  caberia  a  Secretaria  da  Fazenda,  principalmente  em
relação  de  fraude  envolvendo  empresas  noteiras  –  empresas  utilizadas  exclusivamente  para
emissão  de  nota  fiscal  –,  onde  foi  observado  que  algumas  empresas  fraudadoras  praticam  a
emissão de notas fiscais em número superior a 50/100 vezes o capital social da empresa. A partir
desse  levantamento,  sugere  que  o  CONFAZ  bloqueie  a  emissão  de  notas  eletrônicas  dessas
empresas e determine inspeção in loco, para também tentar confirmar essa situação.

PF agradece a contribuição e indica contato com o SIF,  já  que eles  fizeram uma apresentação
falando um pouco de algumas sugestões ao tema Empresas noteiras e que talvez seja interessante
levar essa questão para ser conversada junto ao SIF. Secretaria Executiva passará o contato.

PF faz a leitura de sugestões de conclusão para o relatório.

Propõe  encaminhar  ofício  ao  DREI  para  fins  de  conhecimento.  Afirma  que  a  conclusão  dos
resultados está bem marcada, mas ao longo do relatório há várias outras sugestões. Com isso,
opina que seja feito uma compilação com essas sugestões para os demais órgãos, não havendo
necessidade de uma formalização por parte da Ação, mas sendo importante para que não se perca
ao longo do relatório. 

PGFN sugere incluir os contatos para solicitação do CCS nível 2.

PF irá acrescentar as sugestões.
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3. Encaminhamentos  

a) Secretaria Executiva irá circularizar o parecer da PGFN para conhecimento do grupo de
trabalho. 

b) Circularizar o relatório final em 13/09, sendo os comentários finais do Grupo até 25 de
setembro. 

c) Até 30/09 a coordenação enviará para a ENCCLA o relatório final da Ação 13/2019.

Brasília, 10 de setembro 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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