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MERCOSUL/SGT N° 4/CPLDFT/ATA N°01/2015 

Entre os dias 20 e 22 de maio de 2015, a Comissão de Prevenção da Lavagem de 
Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo reuniu-se na cidade de São Paulo, 
República Federativa do Brasil, no âmbito da XXXVIII Reunião Ordinária do Subgrupo 
de Trabalho Nº 4 (SGT-4) – Assuntos Financeiros. 

Em face ao exposto, se fizeram representar na Reunião da Coordenação Nacional as 
delegações da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, conforme detalhado na 
lista de participantes que passa a fazer parte da presente Ata na forma do “Anexo I”. 

A lista completa dos Anexos que formam a presente Ata está detalhada no ponto 15. 
Destes anexos, antecipa-se: 

 A Lista de Participantes consta do Anexo I. 

 Os temas tratados constam do Anexo II. 

 O Resumo Executivo da Ata desta reunião consta do Anexo III. 

A reunião foi iniciada tendo por base os temas listados na Agenda de Trabalho enviada 
por ocasião da Convocatória. 

1) Novidades do Semestre 

1.1) Argentina 

UIF 

1) Normativa 

Em novembro de 2014 foi publicada no Boletim Oficial a Resolução UIF n° 473/2014 
que dispõe sobre a realização de uma Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de 
Ativos e de Financiamento do Terrorismo com o fito de adotar medidas adequadas para 
mitigar os riscos identificados. 

A Avaliação estará a cargo da Unidade de Informação Financeira, em seu caráter de 
autoridade de aplicação da Lei n° 25.246 e suas modificações, como ente coordenador 
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na ordem nacional, provincial e municipal, com o fim de assegurar que as medidas 
adotadas pelo país sejam adequadas à mitigação dos riscos identificados. 

Assim, a ENR terá como objetivo identificar, analisar e avaliar os riscos que a 
Argentina enfrenta na matéria. Para sua realização, a UIF poderá solicitar a colaboração 
dos organismos de regulação e controle, de organizações públicas e privadas com 
atuação na matéria, dos Sujeitos Obrigados em geral e outros atores relevantes. 

Esta avaliação se realizará em três etapas: Identificação, Análise e Avaliação; e sobre a 
base dos resultados obtidos, se determinarão as prioridades com as quais se enfrentarão 
os riscos, com o propósito de elaborar uma estratégia para sua mitigação. 

A ENR será submetida a revisão da cada 2 anos, com o objetivo de efetuar as 
modificações pertinentes. 

Tal avaliação se encontra em concordância com a Recomendação 1 do GAFI, referida 
na aplicação de uma “Abordagem Baseada em Risco”. 

Finalmente, em março de 2015 a UIF editou a Resolução n° 56/2015 (que modifica as 
Resoluções UIF 21/2011 e 16/2012), por meio da qual foram atualizados os montantes 
das transações da partir dos quais os escrivães públicos e os agentes ou corretores 
imobiliários matriculados e as sociedades de qualquer tipo que tenham por finalidade a 
corretagem imobiliária, integradas e/ou administradas exclusivamente por agentes ou 
corretores imobiliários matriculados (Sujeitos Obrigados em virtude do disposto no art. 
20 da Lei n° 25.246) devem estabelecer o perfil de seus clientes. O montante foi 
incrementado de $ 1.000.000 a $ 2.200.000 (equivalentes a USD 111.700 e USD 
245.800, respectivamente). 

2) Supervisão 

A quase um ano da promulgação da Resolução UIF n° 229/2014 (27/05/2014), 
modificatória da Resolução UIF n° 104/2010, pode-se afirmar que o Sistema de 
Supervisão Argentina se encontra plenamente constituído e em constante crescimento, 
como consequência da coordenação eficaz assumida por esta Unidade de Informação 
Financeira, acompanhada da Colaboração dos Órgãos de Controle Específico. 

Fazendo uso da totalidade dos recursos conferidos pelas normas vigentes e com o fito 
de otimizar a mitigação do risco que sofre o universo de sujeitos obrigados de ser 
utilizados como veículo por seus clientes para a lavagem de ativos e/ou o financiamento 
do terrorismo, se optou por identificar problemáticas específicas e abordá-las de acordo 
com sua tipificação mediante ações de supervisão geralmente em formato de programas 
de controle que alcançam diversos sujeitos obrigados. 
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Como exemplo, em março de 2015 se concretizou o programa “Mitigação do Risco na 
Política de Reportes” iniciado por esta UIF e direcionado aos Setores de Seguros, 
Empresas de Capitalização e Poupança e Joalherias, destacando-se que no primeiro caso 
contamos com a participação de funcionários da Superintendência de Seguros da Nação. 

Some-se ao exposto que os agentes da UIF participaram de 5 supervisões junto a 
funcionários dos órgãos de Controle Específico (INAES=4, CNV=1) durante os meses 
de novembro e dezembro de 2014. Assim, durante o mês de novembro de 2014 a UIF e 
o BCRA participaram de um programa conjunto no marco de procedimentos de 
supervisão e verificação em uma (1) entidade financeira com domicílio na Cidade 
Autônoma de Buenos Aires, relacionada com uma causa que posteriormente será dada a 
conhecer ao público, vinculada à presumida existência de contas radicadas no exterior 
ou não declaradas ao fisco argentino. 

No marco do seu dever de colaboração, os Organismos supervisores remeteram a esta 
UIF desde novembro de 2014 aos dias de hoje um total de 66 informes sobre 
supervisões finalizadas (BCRA=20, CNV=12, INAES=31 e SSN=3). Rememora-se 
nesta instância que a UIF decide sobre o início do procedimento sumário no caso de 
detectar “prima facie” descumprimentos relevantes, reincidentes e/ou reiterados em 
matéria PLD/FT. 

Assim, durante o período citado a UIF iniciou de forma direta 10 supervisões in situ (9 
específicas, no marco da operação “Mitigação do Risco na Políticas de Reportes e 
Supervisão in situ integral a um profissional de ciências econômicas). 

Quanto ao procedimento de verificação (Anexo III da Resolução UIF n° 229/2014) e 
com o contínuo fomento do cumprimento por parte dos sujeitos obrigados às diversas 
obrigações que possuem ante a UIF (Registro e Oficiais de Cumprimento, Apresentação 
de RSM, Manuais de Prevenção), se realizaram 1068 verificações de sujeitos obrigados 
dos distintos setores da economia, 1067 extra situ e 1 in situ (a precitada entidade 
financeira, vinculada à causa penal). 

O trabalho iniciado em 2010 gerou nos Sujeitos Obrigados uma consciência da 
importância de se incorporar ao sistema de prevenção como também de cumprimento 
das normas, daí resultando em uma diminuição durante o último período dos Sujeitos 
Obrigados de intimações para o cumprimento de suas obrigações de registro e 
informação sistemática de operações. 

3) Regime Administrativo Sancionador 

Em relação ao Regime Administrativo Sancionador se destaca a falha reportada em 21 
de abril de 2015 pela Sala Contenciosa Administrativa Federal II que rechaçou o 
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recurso direto interposto pelo Banco Macro S.A., confirmando a sanção aplicada pela 
UIF por um montante de $ 822.312 (USD 90.800 aproximadamente) à entidade e a seus 
Diretivos e Oficiais de Cumprimento por igual soma. A multa foi imposta por não haver 
reportado as operações suspeitas realizadas por um cliente consistentes na compra e 
venda de moeda estrangeira em dinheiro vivo entre 23 de junho de 2006 e 3 de agosto 
de 2007 por um montante de $ 822.312, em virtude da obrigação prevista no artigo 21 
inciso b da Lei n° 25.246. 

A Câmara analisou o recurso direto interposto pelos sumariados e confirmou em todos 
os seus aspectos o acionamento da Unidade Financeira, rechaçando todos e cada um dos 
argumentos do banco e de seus funcionários, fazendo referência ao poder de polícia e às 
funções do organismo como o encarregado da análise, tratamento e transmissão de 
informação com o propósito de prevenir e impedir delitos vinculados à lavagem de 
ativos e ao financiamento do terrorismo, tendo entendido que a interpretação do 
instituto da prescrição deve ser mais rigorosa a fim de assegurar o efetivo cumprimento 
das funções de fiscalização e das sanções consequentes em caso de transgressões, 
prestando especial atenção às razões de bem público existentes. 

Também advertiu que a UIF emitiu pautas objetivas para o setor financeiro tendo em 
consideração as recomendações dos organismos internacionais GAFI e CICAD/OEA e 
ademais que as obrigações estabelecidas constituem uma carga para os sujeitos 
obrigados, pois colaboradores essenciais do sistema toda vez que proveem informações 
que posteriormente serão objeto de análise e tratamento por parte do organismo em 
cumprimento à função que lhe foi estipulada. Assim, entendeu que a sanção aplicada 
tem natureza administrativa e resulta do exercício do poder de polícia, pelo que não 
seriam aplicáveis as regras de direito penal. Por seu turno, disse que se trata de infrações 
formais, ou seja, ilícitos comissivos e omissivos e, por este motivo, sua apreciação é 
objetiva. 

A respeito da obrigação de reportar operações suspeitas, recordou que esta recai sobre a 
figura do sujeito obrigado, no caso, uma sociedade anônima, conjuntamente com quem 
detenha o papel de oficial de cumprimento, mas também recai responsabilidade sobre a 
diretoria, a qual executa a vontade social do banco. Logo, uma vez comprovada a 
infração as pessoas que desempenhem no órgão mencionado não podem se eximir de 
responsabilidades alegando ignorâncias, por comportar o descumprimento de seus 
deveres e falta de diligência. 

A propósito da atuação da Direção de Regime Administrativo Sancionador, desde 
novembro de 2014 foram iniciados 32 novos sumários, dos quais 3 tiveram origem no 
descumprimento do dever de reportar operações suspeitas e 10 em supervisões 
efetuadas a diversos sujeitos obrigados por parte dos agentes da UIF, 17 em supervisões 
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levadas adiante por diversos organismos naturais de controle (CNV, BCRA, INAES e 
SSN) e dois supervisões se desenvolveram em forma conjunta entre a UIF e a CNV. 

O montante total das sanções aplicadas ascende a $ 271.909.390,72 (USD 30.400 
aproximadamente) e o montante de sanções pagas perfaz a soma de $ 730.000 (USD 
81.500 aproximadamente). 

O montante das multas aplicadas desde novembro de 2014 ascende a $ 6.775.264 (USD 
757.000 aproximadamente) e o montante de sanções pagas perfaz $ 270.000 (USD 
30.200 aproximadamente). 

4) Capacitação 

Entre novembro de 2014 e a primeira semana de maio de 2015, a UIF participou ou 
organizou 45 eventos de capacitação, por meio dos quais qualificou quase 5000 Sujeitos 
Obrigados ou seus respectivos prepostos. 

Entre estes, é digno de destaque que em fevereiro de 2015 a UIF, o Banco da Nação 
Argentina (BNA), Sindicatura Geral da Nação/Instituto Superior de Controle da Gestão 
Pública (SIGEN/ISCGP), o Banco Central da República Argentina (BCRA) e a 
Universidade Nacional de San Martín (UNSAM) firmaram um Convênio de 
Cooperação Técnica em matéria de prevenção PLDFT, a partir da qual, em uma 
primeira etapa, se capacitaram 2700 agentes do BNA em 3 níveis (introdutório, 
intermediário e avançado) entre fevereiro e dezembro de 2015. O alcance previsto desta 
capacitação é à casa central e as 626 sucursais do maior banco do sistema financeiro 
argentino. 

Ao finalizar, o BNA poderá obter a Certificação Institucional como organismo 
financeiro capacitado em normas de combate à lavagem. 

A particularidade deste programa de capacitação integral é que é brindado em uma 
modalidade semipresencial, com classes virtuais e presenciais. 

A UIF estará a cargo da coordenação geral dos docentes, os conteúdos e material 
bibliográfico, enquanto que SIGEN/ISCGP será o coordenador acadêmico, oferecendo o 
suporte logístico para classes presenciais e o suporte tecnológico para a modalidade 
virtual. Por sua vez, a UNSAM supervisionará os conteúdos pedagógicos e terá a seu 
cargo a coordenação administrativa de docentes e alunos; e o BCRA supervisionará o 
cumprimento do marco normativo. 

A implementação do Programa de Capacitação e Fortalecimento Institucional tem como 
fim brindar maiores ferramentas para o fortalecimento das ações e procedimentos de 
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controle dos organismos reitores do sistema de controle público contra a Lavagem de 
Ativos e o Financiamento do Terrorismo. 

A Unidade Informação Financeira (UIF) e a Universidade Nacional de Villa María 
(UNVM), Província de Córdoba, deram início à segunda edição do Curso Nacional 
sobre Prevenção à Lavagem de Ativos e Financiamento do Terrorismo em maio de 
2015. 

O Curso aborda o estado atual da problemática a nível mundial, em especial na América 
Latina, explicando os principais riscos da Lavagem de Ativos e Financiamento do 
Terrorismo. Outorgará pautas para a otimização dos sistemas de controle interno, 
políticas e procedimentos para cumprir a legislação vigente nesta matéria. 

A primeira edição obteve excelentes resultados a partir do trabalho da UIF nos últimos 
quatro anos, de aplicação da legislação de cumprimento com êxito de exames 
internacionais que põe a Argentina em padrões globais similares aos de países do G-20, 
dentro do Grupo de Ação Financeira Internacional. 

O curso será ministrado para 70 profissionais e Sujeitos Obrigados, entre os quais se 
encontram agentes imobiliários, registros de propriedade, escrivães ou contadores em 
bancos, companhias de seguro, cooperativas e organismos públicos, entre outros. 

A UIF participou do Seminário organizado pela Fundação Internacional Baltasar 
Garzón (FIBGAR) em sua sede em Madrid, Espanha, de 24 a 28 de novembro de 2014. 

O seminário foi uma especialização a respeito do sistema de prevenção e investigação 
contra a criminalidade organizada em Espanha abordado desde aspectos dogmáticos e 
processuais, concernentes à lavagem de ativos, tipologia, indícios, autolavagem e 
desenvolvimento de casos práticos, para 9 agentes da UIF, entre os quais se encontrava 
o Presidente da Unidade, José Sbattella. 

Durante as manhãs se realizaram capacitações teóricas com diferentes expositores, 
representantes de organismos e com diversas especialidades a respeito do sistema de 
prevenção à lavagem de ativos e de luta contra a criminalidade organizada tanto na 
Espanha como em toda a Europa. À tarde foram organizadas visitas a diferentes 
organismos e repartições, permitindo conhecer na prática a implementação do material 
teórico. 

Algumas das instituições visitadas foram a SEPBLAC – homóloga da UIF nesse país; a 
UDEF – organismo que assume a investigação e persecução das atividades delitivas de 
âmbito nacional e internacional em matéria de delinquência econômica e fiscal, e a 
coordenação operativa e o apoio técnico às distintas unidades territoriais; o CITCO – 
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Centro de Inteligência contra o Terrorismo e o Crime Organizado – que depende da 
Secretaria de Estado e Segurança, onde foram abordadas temáticas como o 
funcionamento e a importância desse organismo, a vinculação e cooperação 
internacional e o rastreamento e confisco de bens. 

5) Coordenação e representação nacional 

A Unidade de Informação Financeira (UIF) foi eleita “Representante Regional das UIFs 
Hispano-falantes das Américas” do Grupo Egmont por um período de dois anos e meio, 
no marco da última reunião de Chefes da UIF celebrada na cidade de Berlim, 
Alemanha, em janeiro de 2015. 

A função principal que terá a UIF da Argentina será a de ser a voz dos membros 
hispânicos do Grupo Regional das Américas mediante a comunicação e representação 
das opiniões e dos interesses de sua região no Comitê de Egmont, tanto em seus debates 
como decisões. Atualmente a Região das Américas de Egmont compreende 36 UIFs. 

A função de representante implica também a responsabilidade de “mediar” nas 
eventuais controvérsias entre membros da região; e implica na responsabilidade de 
prestar assistências às UIF da região ainda não pertençam a Egmont, a fim de que 
possam alcançar essa meta. 

A designação como representante regional constitui um reconhecimento internacional 
ao trabalho desempenhado pelo Organismo em seu desiderato de coordenar o sistema 
argentino contra a Lavagem de Ativos (LA) e ao Financiamento do Terrorismo (FT). 

A UIF também participou da vigésima sexta Reunião do Grupo de Ação Financeira 
Internacional (GAFI) desenvolvido na sede da OCDE de Paris, França, em fevereiro de 
2015. 

O conclave se concentrou na preocupação em relação ao financiamento do terrorismo, 
baseado fundamentalmente no atentado perpetrado recentemente em Paris, contra 
trabalhadores de imprensa nas instalações do semanário Charlie Hebdo. 

A fim de fortalecer a participação das UIF nos grupos técnicos do GAFI, a Direção de 
Coordenação/Representação Nacional ante Organismos Internacionais participou e 
realizou exposições sobre o sistema preventivo argentino de LA/FT na Oficina sobre 
Transparência do Beneficiário Final, no marco da reunião conjunta de expertos sobre 
tipologias do GAFI/APG, celebradas em novembro de 2014, em Bangkok, Tailândia. 

No marco do interesse de aportar avaliadores qualificados ao desenvolvimento da 
Quarta Rodada de Avaliações Mútuas do GAFI/GAFILAT, funcionários da UIF 
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completaram o “XXIV Seminário de Avaliadores do GAFILAT”, realizado em Bogotá, 
Colômbia, em novembro de 2014. 

6) Disputas 

A atuação da UIF como parte querelante em processos judiciais é uma grande 
ferramenta com que conta o organismo para impulsionar o julgamento e condenação de 
delitos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo. 

Esta faculdade de atuar como querelante foi outorgada à UIF pelo Decreto n° 2226/08 e 
incorporada à Lei 25.246 em junho de 2011, permitindo a intervenção do organismo em 
caso de lavagem de dinheiro proveniente de diversos delitos (narcotráfico, associações 
ilícitas, prostituição, etc.). 

Em relação a isto, desde novembro de 2014 a Unidade atuou como querelante em três 
(3) novas causas judiciais, continuando assim com sua participação ativa nas causas nas 
quais o organismo já era parte querelante (57 causas). 

Das 3 (três) causas judiciais, 2 (duas) correspondem à investigações de lavagem de 
ativos sobre dois agentes de inteligência por operações ilícitas levadas a cabo enquanto 
se encontravam em atividade, enquanto que a outra investiga uma organização criminal 
vinculada ao narcotráfico, em que se promoveu embargo por lavagem de ativos no 
montante total de mais de $ 1.700.000.000 (USD 190.000.000 aproximadamente). 

Banco Central da República Argentina 

Em matéria normativa devemos assinalar que na data de 1° de abril de 2015 foi 
promulgada a Com. “A” 5736 (http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5736.pdf), 
que modifica parcialmente a Com “A” 5612 
(http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A5612.pdf), a qual integra a compilação 
normativa do Banco Central sobre “Prevenção à lavagem de ativos, ao financiamento do 
terrorismo e outras atividades ilícitas.” 

Considerando a modificação contemplada na Com “A” 5612, devemos ressaltar que esta 
estabeleceu procedimentos complementares e reforçados pertinentes à devida diligência 
do cliente. 

Neste sentindo, face determinadas circunstâncias – por exemplo, a falta de documentos, 
situações que se afastam do perfil do cliente, entre outras – o sujeito obrigado deve 
requerer maiores informações ao cliente. 
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Foram definidos na referida norma procedimentos para clientes atuais e futuros. Em 
nenhuma hipótese se poderá estabelecer uma nova relação comercial enquanto não 
forem devidamente cumpridas as disposições atinentes à identificação e conhecimento 
do cliente, bem como à gestão de riscos. 

Em contraste, para os clientes existentes a Com. “A” 5612 estabelecia que, caso não se 
pudesse dar cumprimento à sua identificação e conhecimento, deveriam ser 
descontinuadas as operações em até 150 dias, contados da constatação das 
circunstâncias sobreditas. 

Por outro lado, a norma dispunha que em caso de descontinuidade de operações com 
usuários de serviços financeiros se deveria participar esta decisão ao Responsável de 
Atenção ao Usuário de Serviços Financeiros. 

E estabelecia, ademais, que a fim de aplicar um enfoque embasado em riscos, quando a 
operação fosse qualificada como suspeita se deveria proceder à descontinuação das 
operações do cliente dentro de 30 dias corridos, contados de tal qualificação. 

A Com. “A” 5736 em nada modificou o ponto 1° da Com. “A” 5612. 

Assim, deverá requerer maiores informações ao cliente e não poderá estabelecer uma 
nova relação comercial enquanto não houver cumprido devidamente a normativa de 
identificação e conhecimento do cliente. 

Em relação aos clientes atuais introduziu as seguintes modificações: 

i) O processo de descontinuidade da relação comercial deverá ter início dentro 
de 150 dias a partir da emissão de um alerta ou da data de início dos 
procedimentos de atualização de dados. 

ii) Não se estará obrigado a iniciar o procedimento de descontinuidade 
comercial quando dentro dos 150 dias o sujeito obrigado tenha podido dar 
cumprimento à identificação e conhecimento do cliente. 

iii) Eliminou-se o parágrafo que fazia menção aos 30 dias para realizar o reporte 
quando uma operação era considerada suspeita, já que dito prazo está 
previsto em norma específica. 

iv) Não participará da decisão de encerramento o Responsável de Atenção ao 
Usuário de Serviços Financeiros, mas lhe será dada a conhecer esta decisão. 

Pela Resolução de Diretório do Banco Central n° 312 de 30 de outubro de 2014 foi 
aprovado o Manual de Procedimentos para a Prevenção à Lavagem de Ativos, ao 
Financiamento do Terrorismo e outras atividades ilícitas. 
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O plano das inspeções e verificações específicas em matéria sobre entidades financeiras 
e cambiais continuou sendo desenvolvido com base no cronograma remitido à Unidade 
de Informação Financeira de acordo com o previsto na Resolução UIF n° 104/2010 
modificada pela Resolução UIF n° 229/2014. Tal tarefa continua sendo complementada 
pelas revisões a cargo dos inspetores prudenciais nos casos em que não seja realizada 
pelo grupo especializado. 

Por outro lado, este Banco Central participou em supervisões que se realizam de forma 
conjunta com UIF, CNV, SSN e INAES. 

Em matéria de capacitação interna, o Programa de Capacitação previsto para o ano de 
2015 está sendo desenvolvido normalmente com o “Curso Básico de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo”, a “Oficina de Casos 
Práticos” ministrada por funcionários da respectiva área no BCRA, Comissão Nacional 
de Valores, Superintendência de Seguros da Nação, Unidade de Informação Financeira 
e Ministério Público Fiscal, agregando ao programa o curso de “identificação do 
beneficiário final” e “Cartões Pré-pagos”. 

Adicionalmente, agentes da Gerência Principal de Cumprimento ante a UIF e da 
Gerência Principal de Supervisão de Operações Especiais (SEFyC) participaram de 
capacitação externa relacionada com a temática, destacando que a totalidade do pessoal 
das mencionadas Gerências Principais ao menos irão assistir a uma capacitação externa 
no transcurso do ano corrente. 

Finalmente, deve-se destacar que agentes da Gerência Principal de Cumprimento ante a 
UIF e da Gerência de Supervisão de Operações Especiais, estão participando com 
docentes no Programa de Capacitação em matéria de Prevenção de Lavagem de Ativos 
e Financiamento do Terrorismo organizado pelo Instituto Superior de Controle da 
Gestão Pública, cujo objetivo é a capacitação de 3100 agentes do Banco da Nação 
Argentina (Banco de la Nación Argentina) durante o ano de 2015. 

Comissão Nacional de Valores 

1) Capacitação 

Em matéria de capacitação foram realizadas as seguintes atividades: 

UIF: “A Lavagem de Dinheiro e Criminalidade Organizada” Curso ministrado na 
Universidade Católica Argentina em 16.12.2014. 

“Congresso Sul-americano de Prevenção à Lavagem de Dinheiro”, organizado por 
FORUM em março de 2015. 
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“ROFEX: Prevenção à Lavagem de Dinheiro & Financiamento do Terrorismo” PLAFT 
(15 de abril de 2015). 

BCRA: Oficina de casos práticos – UIF/BCRA/PROCELAC/SSN (8 de maio de 2015) 

2) Inspeções 

No marco do plano anual de inspeções do acordo com o disposto na Resolução UIF n° 
229/2014, foram efetuadas operações conjuntas com a UIF e BCRA, das quais 
decorreram três Suspensões Preventivas por descumprimento na normativa UIF em 
matéria de prevenção à lavagem de dinheiro no mercado de capitais e na normativa 
própria da CNV, a quais se encontram publicadas na página da CNV. 

a) Arpenta SBSA: Resolução n° 17.550 e se levantou pela Resolução n° 157.563 
b) Macro Securities SA: Resolução n° 17.585 e se levantou pela Resolução n° 

17.599. 
c) Global Equity S.A.: Resolução n° 17.646 e se levantou pela Resolução n° 

17.666. 

Que em cada um dos casos, e após um árduo processo de intercâmbio e controle das 
partes envolvidas, propôs-se o levantamento da suspensão em relação ao cumprimento 
das medidas originalmente observadas. 

Assim, a despeito de se considerar oportuno o levantamento, efetua-se um 
monitoramento dos sujeitos obrigados com caráter intensivo e relevante, conforme a 
gravidade das situações detectadas e a relevância que tal situação gerou no âmbito do 
Mercado de Capitais. 

3) Recursos 

Na Gerência de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ampliou-se a dotação: 

Foram incorporados cinco profissionais e um administrativo à Subgerência de 
Verificações de Operações Suspeitas e um profissional na Subgerência de 
Análise de Reporte de Operações Suspeitas. 

Assim, a fim de poder efetuar um controle adequado sobre a totalidade do 
universo de sujeitos obrigados sob a órbita desta Comissão Nacional de Valores, 
efetuou-se a pedido da Diretoria o cômputo do número de profissionais que 
deveriam fazer parte da Gerência de Prevenção à Lavagem de Dinheiro durante 
os anos de 2015 e 2016, com o firme objetivo de atender em forma planejada 
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tanto o plano de inspeções como o aprofundamento da análise das operações na 
Subgerência de Análise e Reporte de Operações Suspeitas.  

1.2) Brasil 

Banco Central do Brasil 

Os trabalhos do Projeto Implantação da Abordagem Baseada em Risco para PLD/CFT 
(Projeto ABR) foram iniciados em fevereiro de 2015. Os objetivos do projeto são 
propor aprimoramentos às normas emitidas pelo Banco Central do Brasil sobre 
PLD/CFT, visando definir a abordagem com base no risco, segundo as Recomendações 
do Gafi/FATF, e sistematizar a abordagem baseada em risco (ABR) nos procedimentos 
de supervisão de PLD/CFT, bem como definir indicadores de efetividade. 

Dentro da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 
(ENCCLA), o Banco Central do Brasil coordena a Ação 10, que visa elaborar 
diagnóstico sobre o procedimento de congelamento de bens, direitos e valores 
vinculados a pessoas listadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas (CSNU), com vistas à definição de diretrizes, difusão das boas práticas e adoção 
de medidas normativas necessárias ao cumprimento das Recomendações 6 e 7 do 
GAFI/FATF. Além disso, participa de duas outras ações de grande relevância em 
PLD/CFT, a Ação 7, que dá continuidade à Ação 1/2014 sobre a elaboração da 
Avaliação Nacional de Risco (ANR) e a Ação 9, que busca definir medidas para o 
cumprimento das novas recomendações do Grupo de Ação Financeira - GAFI/FATF. 

Dentro do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), iniciativa da ENCCLA, representantes do 
Banco Central do Brasil ministraram palestras sobre a atuação do Banco Central em 
PLD/CFT e seu marco regulatório em São Paulo/SP, Teresina/PI, e Fortaleza/CE. 

Comissão de Valores Mobiliários 

No tocante as Ações da CVM no último semestre, devemos destacar a criação, no 
âmbito da Superintendência Geral, do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
do Financiamento do Terrorismo (PLDFT). 

O referido Núcleo é uma resposta à horizontalidade que o tema tomou do ponto de vista 
institucional, e será dentre outros pontos, responsável pela articulação interna (CVM) e 
externa do tema, tanto no que tange às pessoas obrigadas que atuam no mercado de 
valores mobiliários, quanto junto aos entes governamentais, inclusive no ambiente do 
COAF, ENCCLA, GAFI e MERCOSUL. 
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Na prática, todas as áreas da CVM estão alinhadas com o Núcleo de PLDFT visando 
possibilitar que esta Autarquia possa cumprir o seu mandato no âmbito da Lei 9613. 

Nesse sentido, e assim como ocorre com o Banco Central, a CVM está atuando em 
diversos trabalhos relacionados à temática aqui tratada, em especial, nos desafios 
oriundos da Abordagem Baseada em Risco, tendo como principais produtos derivados: 

a) A reestruturação da ICVM 301, que é a norma da CVM relativa a PLDFT, 
visando, inclusive, ajustar os comandos normativos na roupagem da gestão de risco – 
não é demais aqui ressaltar nossa atuação na Frente Anbima/BCB/CVM. 

b) A criação de novos paradigmas para a supervisão do tema, inclusive em relação 
ao seu elo legal com os autorreguladores dos mercados organizados de valores 
mobiliários, BM&FBovespa e CETIP; 

c) Estudo focado na identificação e prospecção de indicadores de efetividade. 

Nada obstante, enfatizamos que a CVM está atuando em 7 (sete) Ações da ENCCLA 
2015, em especial, a Ação 8, onde é Co-Coordenadora dos trabalhos com a Receita 
Federal do Brasil. Tal trabalho, em síntese, visa dar o devido apoio para a Receita 
Federal no sentido de melhorar a qualidade das informações por ela detida acerca dos 
investidores não residentes, inclusive mapeando situações onde não será possível ou 
aplicável exigir a identificação precisa do beneficiário final. 

Ainda sobre os investidores não residentes, destaca-se a edição da ICVM 560, em 
substituição da ICVM 325, norma essa derivada da Resolução 4373, que substituiu a 
Resolução 2689. 

Ressalta-se que a CVM está acompanhando a evolução dos diversos trabalhos 
realizados no GAFI, sempre que possível em caráter presencial, bem como no 
GAFILAT e SGT4 do Mercosul. 

Por fim, a CVM também esteve presente no período em diversos eventos de 
capacitação, ocasião em que sempre sinaliza os trabalhos em andamento que 
convergirão no novo arcabouço normativo de Abordagem Baseada em Risco. 

1.3) Paraguai 

BANCO CENTRAL DO PARAGUAY (BCP) e a SECRETARIA DE PREVENÇÃO 
DE LAVAGEM DE DINHEIRO OU BENS (SEPRELAD)  
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1.1  Plano Estratégico do Estado Paraguaio contra a Lavagem de Ativos, 
Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa 
(PEEP) 

Por Decreto da Presidência da República do Paraguai Nº  11200/2013, de 11/06/2013, 
foi aprovado o Plano Estratégico do Estado Paraguaio de Luta contra a Lavagem de 
Dinheiro, o Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em 
Massa, o qual se constitui em um instrumento chave para o fortalecimento técnico-
político do sistema preventivo em matéria de lavagem de dinheiro e financiamento do 
terrorismo da República do Paraguai.  

O Plano Estratégico do Estado Paraguaio de Luta contra a Lavagem de Dinheiro, o 
Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa, se 
realiza sob a coordenação da SEPRELAD e do BANCO CENTRAL DO PARAGUAI, 
foi possível graças a um programa de assistência técnica do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em linha 
com as Novas 40 Recomendações, aprovadas pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI). 

Sobre isso, entre os principais avanços na execução do Plano Estratégico do Estado 
Paraguaio, mencionamos o recebimento do Informe da Avaliação Nacional de riscos, 
realizada pela República do Paraguai, em cumprimento ao Objetivo 3 do PEEP 
(“desenvolver uma Avaliação Nacional de Riscos que permita identificar as ameaças e 
vulnerabilidades que enfrenta o sistema PLD/CFT do Paraguai e, consequentemente, 
ajustar o PEEP de acordo com os resultados alcançados”), com o objetivo concreto de 
enfrentar as ameaças que existem na jurisdição, sanar as vulnerabilidades existentes no 
sistema institucional em matéria de PLD/CFT e por fim mitigar o risco de circulação e 
conversão de ativos ilícitos em ativos lícitos. 

Outro avanço realizado no marco dos avanços do Objetivo 1 do PEEP: harmonizar o 
marco geral PLD/CFT base, de acordo com as normas e padrões internacionais, 
podemos mencionar que o Banco Central do Paraguai apresentou ao Honorável 
Congresso Nacional os respectivos projetos de modificação tanto da Lei Nº 489/95 (Lei 
Orgânica do Banco Central do Paraguai) e da Lei Nº 861/96 (Lei Geral de Bancos, 
Financeiras e Outras Entidades de Crédito). Além disso, o projeto de modificação e 
ampliação da Lei Nº 1015/97 encontra-se em estudo na SEPRELAD, a fim de 
harmonizar o marco legal conforme o disposto nas novas recomendações do GAFI e nos 
padrões internacionais. 

No marco do Objetivo 2 (“intensificar a coordenação interinstitucional do sistema 
PLD/CFT/CFP), foi assinado um acordo de Cooperação e Coordenação 
Interinstitucional entre 28 instituições do Estado, para a intensificação e 
desenvolvimento das Políticas de Prevenção, Detecção/Inteligência e 
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Investigação/Justiça Penal de LD/FT/FP e Delitos conexos. A assinatura se deu em 
13/11/2014. 

1.2 Assistência técnica do Fundo Monetário Internacional aos principais órgãos 
supervisores em matéria de PLD/CFT do Paraguai (SEPRELAD e o BANCO 
CENTRAL DO PARAGUAI). 

No marco do projeto financiado pelo Fundo Fiduciário Temático (FFT) de Prevenção da 
Lavagem de Dinheiro e Contra o Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT) do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), tem sido reaizada uma missão de assistência técnica aos 
principais órgãos supervisores em materia de PLD/CFT do Paraguai (SEPRELAD e o 
BANCO CENTRAL DO PARAGUAI). 

BANCO CENTRAL DO PARAGUAI 

Entre os avanços realizados, a fim de identificar o nível de risco das entidades do 
sistema financeiro, cambial e das empresas de meios de pagamento eletrônico sujeitas à 
supervisão do BCP, os assessores do FMI produziram um Formulário para coleta de 
dados, além de uma matriz de riscos na qual se inseriram os dados providos pelos 
formulários com o fim de medir o nível de risco conforme a informação obtida. 

Para testar a efetividade dessas ferramentas de Supervisão, foi solicitado a um total de 
11 entidades supervisionadas (bancos, financeiras, casas de câmbio e empresas de meios 
de pagamento eletrônico) selecionadas por seu tamanho (grandes, médias e pequenas) 
que completem um formulário por período semestral (segundo semestre de 2014). 

Aos dados obtidos com os primeiros formulários enviados pelas entidades, se aplicará a 
matriz de risco e posteriormente se realizará a análise dos resultados como parte de um 
teste piloto. 

SECRETARIA DE PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO OU BENS 
(SEPRELAD) 

Entre os avanços realizados, a fim de identificar o nível de risco das entidades 
imobiliárias e empresas remetedoras sujeitas à supervisão da SEPRELAD, os assessores 
do FMI produziram um Formulário para coleta de dados, além de uma matriz de riscos 
na qual se inseriram os dados providos pelos formulários com o fim de medir o nível de 
risco conforme a informação obtida. 

Para testar a efetividade dessas ferramentas de Supervisão, foi solicitado a um total de 
23 imobiliárias selecionadas aleatoriamente, que completem três formulários por 
períodos semestrais (primeiro e segundo semestres de 2013 e primeiro semestre de 
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2014) a fim de que os dados utilizados sejam reais. Além disso, foi pedido a cada 
Oficial de Cumprimento que realize as recomendações e observações que considere 
oportuno para melhorar o formulário de coleta. 

Aos dados obtidos com os primeiros formulários enviados pelas imobiliárias, foi 
aplicada a matriz de risco e posteriormente foi realizada a análise dos resultados, 
detectando a necessidade de realizar um ajuste dos parâmetros de ponderação. 

Até o momento, foram realizados ajustes correspondentes e modificados os 
ponderadores, obtendo-se resultados mais de acordo com os elementos subjetivos 
obtidos de cada uma das empresas que foram parte do Plano Piloto, o que permitiu 
implementar o desenvolvimento do Plano de Supervisão da SEPRELAD, para o 
segundo semestre de 2015, a um total de 175 imobiliárias. 

1.3 Avaliação Nacional de Risco de Lavagem de Ativos e Financiamento do 
Terrorismo da República do Paraguai 

Foi recebido pela SEPRELAD e pelo BCP o informe final da AVALIAÇÃO 
NACIONAL DE RISCO DE LAVAGEM DE ATIVOS E FINANCIAMENTO DO 
TERRORISMO DA REPÚBLICA DO PARAGUAI, conduzida no marco do Projeto 
IDBDOCS#: 37744156 do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

A Avaliação Nacional de risco foi feita levando em conta: 

• O Objetivo 3 do Plano Estratégico do Estado Paraguaio de Luta contra a 
Lavagem de Dinheiro, o Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de 
Destruição em Massa (2013), que exige o desenvolvimento de uma ANR incluindo a 
análise das ameaças e vulnerabilidades do sistema PLD/CFT do país e, 
consequentemente, ajustar o plano de ação de acordo com os resultados alcançados. 

• A necessidade da República do Paraguai de cumprir com novos Padrões 
Internacionais para o Combate da Lavagem de Ativos e do Financiamento do 
Terrorismo e da Proliferação (2012) assim como a nova Metodologia de Avaliação 2013 
emanados do Grupo de Ação Financeira (GAFI) 

O informe final apresentado é composto por: 

• Uma referencia sumária dos antecedentes que permitem compreender que a 
ANR é um trabalho que integra um proceso institucional de fortalecimento do Estado 
Paaguaio em sua luta contra os ilícitos financeiros mencionados. 



                        

XXXVIII Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 4 (SGT-4) – 
Assuntos Financeiros 

Mercosul/SGT N° 4/CPLDFT/Ata N° 01/2015 

COMISSÃO DE PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO E DO 
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Página 17 de 53

• No segundo capítulo, são descritas brevemente as características gerais do país 
que permitem contextualizar o desenvolvimento dessa investigação. Além disso, se 
identificam os organismos com maior responsabilidade dentro do sistema de PLD/CFT 
do Paraguai. 

• Nos capítulos terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, são analizadas as ameaças 
mais graves identificadas neste trabalho.  

• No capítulo oitavo, são expostas as principais vulnerabilidades detectadas, 
muitas das quais já observadas no processo de elaboração do PEEP, que foram 
validadas com maior profundidade durante o desenvolvimento desta ANR e ao fim.  

Como conclusão, foram emitidas uma série de recomendações orientadas a reforçar 
principalmente o Plano Estratégico do Estado Paraguaio, de forma a que esta ANR seja 
um primeiro insumo voltado de maneira constante a incrementar os níveis  de 
efetividade de cada uma das decisões tomadas contra LD/FT e seus delitos graves 
vinculados. 

1.4 Plano de Trabalho entre a SEPRELAD e o Departamento do Tesouro dos 
Estados Unidos da américa. Oficina de Assistência Técnica (OTA) - Equipe dedicada a 
Crimes Econômicos (ECT). 

No dia 18 de maio de 2015, foi assinado um acordo entre a Oficina de Assistência 
Técnica (OTA) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. Entre 
outras questões, foi acordado contar com um assessor intermitente da OTA junto à 
SEPRELAD. 

Além disso, foi aprovado o plano de trabalho entre a SEPRELAD e a Oficina de 
Assistência Técnica (OTA) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da 
América, voltado a fortalecer o regime de PLD/CFT, a fim de: 

1. Incrementar a efetividade operacional da Unidade de Inteliência 
Financeira (SEPRELAD, no Paraguai), para que esta possa operar em 
completo cumprimento com os padrões internacionais e melhores 
práticas,  e atuar como entidade central do Paraguai no regime da luta 
contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

2. Desenvolver a capacidade das autoridades paraguaias para investigar e 
reprimir o crime de lavagem de dinheiro; e 

3. Fortalecer a habilidade das autoridades paraguaias para confiscar, 
administrar e sancionar ativos. 

1.5 Outras atividades 
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BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 

1.5.1. Supervisão presencial 

No tocante ao BCP, no segundo semestre de 2014 continuou-se a desenvolver o 
programa de inspeções com base no cronograma de visitas anual, baseado na Resolução 
Nº 349/2013 da Seprelad, supervisionando bancos, Financeiras e Casas de Câmbio com 
uma abordagem baseada em risco, e na Resolução Nº 026/09 sobre seguradoras. Além 
disso está sendo desenvolvida com o FMI uma matriz de risco de LD/FT a fim de 
realizar uma supervisão remota mais eficiente ao sistema. 

1.5.2. Capacitações e Participações 

No tocante ao BCP, os funcionarios da SB participaram de reuniões, capacitações, 
dissertações e estágios de trabalho, tais como: 

PROGRAMA DE PASANTÍAS DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DA LAVAGEM 
DE DINHEIRO E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO CPLDFT - 
SUBGRUPO DE TRABALHO N° 4 - ASSUNTOS FINANCEIROS na cidade de 
Caracas, Venezuela de 28 a 31 de julho de 2014. 

OFICINA DE AVALAIAÇÃO NACIONAL DE RISCO (ANR), na cidade de Lima, 
Perú de 14 a 17 de outubro de 2014. 

XXIV SEMINÁRIO PARA AVALIADORES, na cidade de Bogotá, Colombia de 17 a 
21 de novembro de 2014. 

1.5.3. Regulamentações emitidas 

O B.C.P. emitiu a Resolução N° 1 Acta N° 57, em 12-08-2014 PELA QUAL O 
INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO RELATIVA A TRANSFERÊNCIAS 
REALIZADAS POR CLIENTES DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS PELA 
SUPERINTENDÊNCIA DE BANCOS. 

Além disso, emitiu a Resolução N° 2 Acta N° 57, em 12-08-2014 PELA QUAL SÃO 
APROVADOS OS TERMOS DO ACORDO DE COORDENAÇÃO A SER 
ASSINADO COM A DIREÇÃO NACIONAL DE ADUANAS, NO MARCO DO 
PROJETO DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO RELATIVA A OPERAÇÕES 
DE TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR, REALIZADAS A TÍTULO DE 
IMPORTAÇÕES. 
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A Superintendência de Bancos emitiu a RESOLUÇÃO SB. SG. Nº 00113/2014, de 10-
07-2014, QUE MODIFICA OS ARTIGOS 1° E 4º DA RESOLUÇÃO SB.SG. Nº 
0075/2014 “QUE ESTABELECE A REMISSÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO 
SISTEMA FINANCEIRO” - E AMPLIA SEU ALCANCE AO SISTEMA DE 
CÂMBIO. 

Também a RESOLUÇÃO SB.SG. Nº 00155/2014, de 09-09-2014, QUE MODIFICA O 
ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO SB. SG. Nº 00075/2014 “QUE ESTABELECE A 
REMISSÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA FINANCEIRO”. 

1.5.4. Outras atividades relevantes 

Pela RESOLUÇÃO N° 3 Acta N° 70, de 14-10-2014, do BCP, foi modificado o 
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O BANCO CENTRAL DEL 
PARAGUAY e O BANCO CENTRAL DO BRASIL, aprovado originalmente pela 
RESOLUÇÃO N° 1, Acta N° 85, de 03-12-2013, considerando que o Banco Central do 
Brasil solicitou que se adicione ao Projeto de Memorando o referente às políticas de 
"conheça sua contraparte", especificamente o quarto parágrafo atua sob o caput 
"COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO E INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO” do 
texto previamente aprovado pela Resolução anterior. 

Pela RESOLUÇÃO Nº 26 Acta N° 73, de 23-10-2.014, do BCP, o Dr. ERNESTO 
ANDRÉS VELÁZQUEZ ARGAÑA foi DESIGNADO COMO REPRESENTANTE 
DO BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY JUNTO A SECRETARIA DE 
PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO OU BENS (SEPRELAD). 

SECRETARIA DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO OU BENS 
(SEPRELAD) 

1.6  Outras Atividades 

1.6.1. Supervisão presencial 

Desde o fim de 2012, são realizadas inspeções e verificações em matéria de LD/FT/FP 
pela SEPRELAD junto àqueles Sujeitos Obrigados que não contam com Órgãos de 
Supervisão Natural, tais como: Empresas Imobiliárias e Organizações Sem Fins 
Lucrativos, entre outras. 

Durante os últimos meses de 2014 e os primeiros meses de 2015, foi implementada a 
ferramenta de análise e mapeamento de risco, desenvolvida pela Assistência Técnica do 
FMI, em um total de 23 empresas imobiliárias, detectando-se a necessidade de realizar 
ajustes nos parâmetros de ponderação. 
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Até o momento, foram feitos ajustes correspondentes e modificados os ponderadores, 
obtendo-se resultados mais de acordo com os elementos subjetivos obtidos de cada uma 
das empresas que formaram o Plano Piloto, feito que permite implementar um 
ambicioso plano de Supervisão da SEPRELAD, para o segundo semestre de 2015, em 
um total de 175 imobiliárias. 

1.6.2. Capacitações e Participações 

Além disso, funcionários da área dedicada aos temas de Prevenção da Lavagem de 
Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo da SEPRELAD participaram de seminários 
nacionais e internacionais, além de outros fóruns internacionais, como por exemplo: 

• Seminário Inclusão Financeira. GAFISUD. 

• Fórum Internacional Alberto Rabinstein 

• Mesa de Trabalho Plano Nacional de Estratégia de Inclusão Financeira 

• Gerenciamento de Risco em Matéria de LD e FT – Videoconferência Venezuela 
- Banco Central de Venezuela. 

• III Reunião da Comissão Mista Paraguaio-Uruguaia sobre Drogas. 

• Oficina de Redes de Informação sobre Drogas.  

• OFICINA DE AVALAIAÇÃO NACIONAL DE RISCO (ANR), na cidade de 
Lima, Perú de 14 a 17 de outubro de 2014. 

• XXIV SEMINÁRIO PARA AVALIADORES, na cidade de Bogotá, Colômbia 
de 17 a 21 de novembro de 2014. 

• XIX CONGRESSO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA - 
CLAI 2014, Cidade de Sonsonate - El Salvador - ano 2014.  

• Seminário “Anticorrupção e Ética Pública”, organizado pela SENAC, ano 2014  

• Oficina de “Aspectos Principais referentes ao Controle Interno a ser 
considerados pelos Organismos da Administração Central", Controladoria Geral da 
República, ano 2014.  

• Pós-graduação em “Direito Administrativo”, Escola de Administração de 
Negócios de Educação Superior - EDAN, ano 2014. 
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• II Curso Internacional em “Prevenção e Controle do Risco de Lavagem de 
Ativos e Financiamento do Terrorismo”, SEPRELAD, ano 2014. 

1.6.2.2. Capacitações promovidas 

No marco do “Programa de treinamento e capacitação em matéria de normas e técnicas 
de luta contra LD/FT” promovido por esta Secretaria de Estado para os distintos sujeitos 
obrigados da Lei Nº 1015/97 e sua modificadora, Lei Nº 3783/09, foram realizados, 
entre outros: 

• Curso de Actualização em Direito Penal   

• Oficina de Políticas de Inclusão Financeira e Medidas PLD/CFT (GAFISUD). 

• Capacitação de novos usuários do sistema ros-web  

• Capacitação dirigida a transportadoras de valores e cofres de segurança.  

• Capacitação Sistema Financeiro: Socialização de nova regulamentação para o 
sistema financeiro nacional - Resolução SEPRELAD 349/13  

• Capacitação Indutiva: Indução de políticas de prevenção a setores obrigados pela 
Lei N° 1015/97 e sua modificadora, Lei N° 3783/09. 

A SEPRELAD tem mantido presença ativa em todas as atividades desenvolvidas pelo 
GAFILAT no marco das Plenárias de Representantes, assim como também dos 
seguintes grupos de trabalho: Grupo de Trabalho de Inclusão Financeira (GTIF), Grupo 
de Trabalho de Avaliações Mútuas (GTEM), Grupo de Trabalho de Capacitação e 
Desenvolvimento (GTCD) e Grupo  de Trabalho de Apoio Operacional (GTAO). 

No Grupo de Egmont, em atenção aos compromissos assumidos, a UIF tem participado 
de maneira contínua das reuniões plenárias e tem um papel ativo nos distintos grupos de 
trabalho. 

Participação na reunião Mista Paraguai-Ururguai referente à lavagem de ativos. 

Elaboração do Quadro de Classificação da Lista de Pessoas Expostas Politicamente 
(PEPs) como parte do Programa do Grupo de Apoio Operacional (GTAO). 

Participação e elaboração do Informe Bienal de tipologias, organizado pelo Grupo de 
Ação Financeira da América Latina (GAFILAT) com o apoio da União Européia (UE). 
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Participação na Oficina sobre Confisco e Medidas Provisionais, Organizada pelos 
Coordenadores do Plano Estratégico Nacional do Estado Paraguaio com o apoio do 
GAFILAT e da União Europeia. 

Exercício de Controle Transfronteiriço. 

A SEPRELAD coordenou o XI Exercício de Monitoramento de Transporte 
Transfronteiriço de Moeda em Espécie, realizado no mês de setembro de 2014. Esse 
exercício compreendeu oito pontos fronteiriços no Paraguai.  

1.6.3. Registro de Auditores Externos 

Em cumprimento ao disposto na Resolução Nº 445/12 “PELA QUAL SE REVOGA A 
RESOLUÇÃO Nº253/11, ‘QUE APROVA O REULAMENTO PARA O REGISTRO 
DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE 
DINHEIRO (LD), E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (FT)’”, foi feita a 
inscrição de 68 profissionais especializados em PLD/CFT. 

Além disso, pela Resolução Nº 086, de 27 de março de 2015, resolveu-se ampliar a 
vigência da inscrição, no registro de profissionais especializados em PLD/CFT, das 
pessoas físicas e jurídicas autorizadas por esta Secretaria de Estado, com vencimento no 
ano de 2015, até 02/01/2016. 

1.6.4. Registro de Sujeitos Obrigados que não contam com Supervisão Natural: 

Em cumprimento das disposições estabelecidas na Resolução Nº 218/11, “Pelo qual se 
cria o registro dos sujeitos obrigados que não contam com supervisão natural”, foram 
feitas as inscrições correspondentes ao segundo semestre de 2014, nos registros da 
SEPRELAD, de um total de 219 Sujeitos Obrigados. 

1.6.5. Regulamentações Emitidas 

A SEPRELAD, conforme as atribuições descritas no Artigo 28, Inciso 1 da Lei Nº 
1015/97 e sua modificadora, Lei Nº 3783/09, “Que previne e reprime os atos ilícitos 
destinados à legitimação de dinheiro ou bens”, emitiu Resoluções que regulamentam os 
procedimentos que devem observar os seguintes sujeitos obrigados: 

RESOLUÇÃO Nº 085/2015, PELA QUAL SE DETERMINAM COM SUJEITOS 
OBRIGADOS DA LEI Nº1015/97 E SUA MODIFICADORA, LEI Nº 3783/09, AS 
PESSOAS FISICAS OU JUÍDICAS QUE SE DEDICAM COMERCIALMENTE À 
IMPORTAÇÃO, COMPRA, VENDA E CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES PARA COMPRA E VENDA; E ESTABELECE SEU 



                        

XXXVIII Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 4 (SGT-4) – 
Assuntos Financeiros 

Mercosul/SGT N° 4/CPLDFT/Ata N° 01/2015 

COMISSÃO DE PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO E DO 
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Página 23 de 53

REGULAMENTO DE PREVENÇÃO EM MATÉRIA DE LAVAGEM DE 
DINHEIRO OU BENS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E PROLIFERAÇÃO 
DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA, BASEADO EM UM SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE RISCOS. 

Pela Circular UIF-SEPRELAD Nº 001/2015, de 30/05/2015, foi lembrado aos Sujeitos 
Obrigados dos setores de Transporte de Valores e do Sector de Locação de Cofres de 
Segurança, a exigência estabelecida em suas respectivas normas, nas quais se exige a 
obrigatoriedade de sua inscrição nos registros da SEPRELAD. 

Pela Circular UIF-SEPRELAD Nº 005/2015, de 30/05/2015, foi dado conhecimento aos 
sujeitos Obrigados dos setores de Imobiliárias e Remetedoras, que se encontra vigente a 
Res. SEPRELAD Nº 285/14, pela qual se aprovam os formulários de Inspeção Remota 
e Presencial para a coleta de informação e análise de riscos, para os setores de empresas 
remetedoras e imobiliárias. Na citada circular se estabelece que os formulários 
mencionados de coleta de informação devem ser preenchidos e enviados  
semestralmente a esta Secretaria de Estado. 

1.6.6. Acordos Institucionais 

Foram assinados acordos institucionais entre a UIF-SEPRELAD e as seguintes 
instituições: Secretaria Nacional antidrogas (SENAD); Controladoria Geral da 
República (CGR); Câmara de Distribuidores de Automotores e Maquinários (CADAM); 
Direção Nacional de Aduanas (DNA); Centro de Despachantes de Aduanas do Paraguai 
(CDAP); Centro de Importadores de Veículos Usados (CIVU); Ministério da Fazenda 
(MH); Secretaria de Prevenção e Investigação do Terrorismo (SEPRINTE) e com o 
Centro de Informação e Recursos para o Desenvolvimento (CIRD). 

1.4) Uruguai 

1) Estratégia Nacional Antilavagem – Projetos de Assistência Técnica em Curso 

Como foi oportunamente informado, no mês de março de 2012 foi aprovada a nova 
Estratégia Nacional de Uruguai em matéria de combate à Lavagem de Ativos e ao 
Financiamento do Terrorismo. Este documento, que prevê as distintas ações e medidas a 
serem adotadas no período 2012-2014, foi confeccionado a partir dos resultados de uma 
Avaliação Sistêmica do Risco de LA/FT no Uruguai, desenvolvida nos anos 2009/2010 
com apoio técnico do FMI. O seguimento periódico de seu cumprimento foi 
desenvolvido pela Comissão Nacional Coordenadora Antilavagem. 

No mês de outubro de 2013, e por iniciativa do governo uruguaio, foi recebida visita de 
uma Missão Técnica do FMI, a qual realizou um acompanhamento externo do 
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cumprimento da Estratégia, tendo se reunido com autoridades de todos os organismos 
competentes, com o fito de avaliar o grau de cumprimento das ações e prazos 
estabelecidos no documento citado. 

Durante esta visita também se realizou, com a organização do FMI, uma reunião com 
organismos internacionais e representantes de determinados países, que contam com 
fundos para programas de apoio e assistência técnica em matéria de prevenção e 
combate à LA/FT. Previamente, haviam sido identificados ao menos 10 projetos em 
diversas áreas da atividade antilavagem (repressiva, preventiva, judicial, etc.), que 
foram apresentados ante estes potenciais doadores com a finalidade de despertar seu 
interesse e obter seu financiamento. 

Como resultado deste evento, no ano de 2014 se concretizou o início de 4 consultorias 
com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e 2 com o Fundo Monetário 
Internacional, os quais se encontram atualmente em curso. 

i) Com o BID se está trabalhando em: 

I. Atualização da Avaliação Nacional de Risco LA/FT e análise de brechas 
com as 40 Novas Recomendações do GAFI, para determinar as possíveis modificações 
a introduzir no marco legal vigente. Para a realização deste Diagnóstico Nacional de 
Riscos se constituíram as seguintes mesas de trabalho: 

- Mesa de trabalho estatístico sobre economia informal 

- Mesa de trabalho sobre mapa criminal 

- Mesa de trabalho sobre quantificação da economia criminal 

- Mesa de trabalho sobre análise institucional 

- Mesa de trabalho sobre oferta de produtos e serviços 

II. Diagnóstico e melhora da plataforma tecnológica do Sistema Nacional 
ALA/CFT. 

III. Melhora do Regime ALA/CFT da supervisão do Setor Não Financeiro 
(APNFDs e ONGs). 

IV. Assistência técnica para desenvolver estruturas e ferramentas de respaldo 
ao trabalho de equipes e forças interdisciplinares para o desenvolvimento de 
investigação de delitos de LA/FT. 
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ii) Com o FMI se está trabalhando em dois projetos que serão detalhados 
mais adiantes (pontos 2.2 e 3): 

I. Aprofundamento da Avaliação de Riscos LA/FT no sistema financeiro e 
estratégia de supervisão com base no risco para o setor financeiro. 

II. Desenvolvimento da Área de Análise Estratégica na UIAF. 

Se espera que as conclusões destas consultorias sirvam de guia para o desenvolvimento 
de uma nova estratégia nacional na matéria, já que o trabalho destes técnicos permitirá a 
atualização da Avaliação Nacional de Riscos LA/FT, a avaliação do funcionamento de 
aspectos relevantes do sistema de prevenção LA/FT e a identificação das possíveis 
modificações a introduzir no marco legal vigente, para a adequação às 40 Novas 
Recomendações do GAFI. 

2) Marco Regulatório e de Supervisão 

2.1) Novas Normativas para o Setor Financeiro 

São apresentadas em seguida as principais novidades do período em relação às normas 
promulgadas pelo Banco Central do Uruguai em matéria de prevenção à lavagem de 
ativos e ao financiamento do terrorismo, assim como outras normas que direta ou 
indiretamente contribuem ao cumprimento das recomendações internacionais na 
matéria: 

i. Novas entidades supervisionadas: CIRCULAR 2204 de 29 de outubro de 
2014 – Regulamentação da atividade das Empresas Transportadoras de valores e 
as que Arrendam Cofres Fortes, estabelecendo a obrigação de registro ante o 
BCU e o cumprimento de normativa preventiva em matéria de LA/FT. 

2.2) Nova Matriz de Risco 

Tal como já informado e em consonância com o previsto pelas novas recomendações, 
no ano 2013 a Superintendência de Serviços Financeiros e a UIAF confeccionaram uma 
matriz de risco de LA/FT dos distintos tipos de entidades financeiras do país, para 
complementar e sustentar a Estratégia de Supervisão vigente. 

Posteriormente, no ano 2014 se iniciou um novo projeto com assistência técnica do 
FMI, para realizar, a princípio, uma revisão crítica da matriz de riscos já elaborada e, 
em segundo lugar, com o fim de complementar e aprofundar tal documento começou-se 
a avançar no detalhe dos indicadores por instituição para determinar uma aproximação 
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ao risco de LA/FT que apresentam as entidades financeiras de forma individual, 
indicando a cada uma delas uma categoria de risco. 

Neste ano de 2015 se continuou a trabalhar no tema e se estabeleceu uma matriz 
primária, que está sendo testada com 10 entidades selecionadas dos mercados de valores 
e de câmbio. Com base nos resultados obtidos nesta prova, serão realizados os ajustes 
necessários na matriz e se espera formalizar os requerimentos de informação para todos 
os setores financeiros, a partir do ano de 2016. 

2.3) Regulação e Supervisão do Setor Não Financeiro 

Tal como sucedido desde a aprovação da Lei 17.835, segue sendo muito escassa a 
participação dos sujeitos obrigados não financeiros no total de Reportes de Operações 
Suspeitas recebidos pela UIAF. Com o propósito de reverter esta situação, e lograr um 
adequado cumprimento da obrigação de reporte, se deverá continuar desenvolvendo 
tarefas de capacitação e difusão da normativa, conjuntamente com as associações 
profissionais respectivas, e intensificar os trabalhos de supervisão do cumprimento da 
normativa vigente em matéria de LA/FT. 

A este respeito se destaca que, como resultado da investigação de uma operação 
imobiliária de caráter inusual oportunamente realizada pela UIAF, concluiu-se que os 
sujeitos obrigados intervenientes na citada operação (um escrivão e uma imobiliária) 
não haviam cumprido adequadamente com suas obrigações de devida diligência do 
cliente estabelecidas pela normativa vigente em matéria de prevenção à LA/FT. Por esse 
motivo, e em cumprimento do disposto no artigo 2 da Lei 17.835 de 23 de setembro de 
2004, no ano de 2013 a situação foi levada ao conhecimento do Ministério da Economia 
e Finanças, para que este organismo, caso entenda pertinente, inicie os processos 
administrativos para determinar se correspondem ou não à aplicação de uma sanção a 
cada um dos envolvidos no caso. 

Referido processo foi encerrado em fevereiro de 2015, sendo aprovado mediante 
resoluções adotadas pelo Presidente da República em 23 e 26 de fevereiro de 2015, a 
aplicação de multa de US$ 88.934 ao operador imobiliário participante e uma multa de 
US$ 276.035 ao escrivão que atuou na transação. As multas foram estabelecidas 
considerando o significativo montante da transação imobiliária realizada e constituem as 
primeiras sanções aplicadas a este tipo de sujeitos obrigados do setor não financeiro. 

3) Análise Estratégica de Operações 

A nova Recomendação n° 29 do GAFI, atinente à atividade das Unidades de 
Inteligência Financeira, estabelece especificamente que as UIF deverão desenvolver este 
tipo de análise proativa entre suas funções básicas. 



                        

XXXVIII Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 4 (SGT-4) – 
Assuntos Financeiros 

Mercosul/SGT N° 4/CPLDFT/Ata N° 01/2015 

COMISSÃO DE PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO E DO 
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Página 27 de 53

O desenvolvimento informático concretizado com base nos dados da UIAF permitiu 
que, a partir do ano 2012, a UIAF tenha começado a desenvolver os primeiros produtos 
de análise estratégica, tarefa que se continuou desenvolvendo durante o ano 2014 com a 
assistência técnica do Fundo Monetário Internacional. 

Este programa de assistência compreende o desenvolvimento de novos produtos de 
análise estratégica e atividades de capacitação, prevendo-se que continue até o ano de 
2016. 

Com este fim, foram indicados dois novos funcionários técnicos à UIAF, os quais já 
trabalham exclusivamente com a matéria. 

4) O registro de titulares de participações patrimoniais ao portador 

Na data de 17 de julho de 2012 o Parlamento aprovou a Lei 18.930 que, entre outras 
medidas, estabelece a obrigação de identificar os titulares de participações patrimoniais 
ao portador de entidades nacionais. Ademais de levantar uma das observações do Foro 
Global da OCDE, é importante assinalar que a lei aprovada permite melhorar o 
cumprimento das recomendações internacionais em matéria de prevenção e controle de 
LA/FT, concretamente no que se refere à Transparência das Pessoas e Estruturas 
Jurídicas (Recomendações 24 e 25 do GAFI). 

Por decisão do Banco Central do Uruguai, a administração do Registro foi atribuída à 
UIAF, que é a responsável pela custódia da informação recebida e sua remessa aos 
organismos autorizados, quando as solicitem. Em 31 de dezembro de 2014 foi recebida 
a informação sobre os titulares de participações patrimoniais de 29.504 entidades 
declarantes. 

Para encerrar o tema das entidades que não declararam a seus acionistas ante o Registro 
que administra o BCU, em setembro de 2014, foi aprovada a lei 19.288 que previu a 
dissolução de pleno direito das entidades que, transcorrido o prazo de 90 dias desde sua 
aprovação, no tiverem transformado suas ações em nominativas ou identificado 
acionistas que representam ao menos 50% do capital integralizado da sociedade ante o 
Registro do BCU. Tal prazo foi cumprido no dia 29 de janeiro de 2015. 

A partir desta data, um total de 84.129 entidades foram “dissolvidas de pleno direito”, 
ao não identificar os titulares que representem ao menos 50% do capital integralizado, 
segundo o comunicado divulgado pelo Ministério da Economia e Finanças no dia 28 de 
fevereiro de 2015. As sociedades dissolvidas segundo o indicado anteriormente, terão 
um prazo de 120 dias para sua liquidação, prazo que vencerá em 29 de maio de 2015. 

5) A Certificação dos Processos Relevantes da UIAF 
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O alinhamento às práticas internacionais é uma das principais diretrizes de gestão da 
Superintendência de Serviços Financeiros (SSF). Neste sentido, foi promovida a 
certificação do sistema de gestão da SSF de acordo com a Norma ISO-UNIT 
9001:2008, reconhecida como um padrão de âmbito internacional. 

Este projeto consumiu dois anos de trabalho, iniciando com uma primeira fase no ano 
de 2013, tendo logrado a certificação de quatro processos principais da SSF: Atenção 
desenvolveu-se uma segunda etapa em que se trabalho para a obtenção da certificação 
dos demais processos da SSF. E assim foram incluídas nesta fase os processos de 
Supervisão, Atenção ao Cliente, Sanções e o processo de Recepção, Geração e 
Divulgação de Informação. 

Com o acréscimo destes processos ao Sistema de Gestão de Qualidade, foi incluída toda 
a SSF no esquema e, por conseguinte, o compromisso com as pautas do sistema é 
integral. No caso particular da UIAF, os processos incluídos na certificação são os de 
Inteligência Financeira (Recepção e Análise de Reportes de Operações Suspeitas, 
Respostas a pedidos de informação judicial e de Unidades de Inteligência Financeira do 
exterior) e os de Supervisão em matéria de prevenção à LA/FT. 

Cabe mencionar que para lograr a certificação referida, se recebe uma auditoria por 
parte da entidade certificadora independente que, neste caso, foi a subscrição LSQA 
(Latu Sistemas). Como resultado deste trabalho, a auditoria atuante recomendou a 
certificação de qualidade de acordo com a Norma ISO 9001. 

6) Designação de Oficial de Cumprimento no BCU 

No mês de dezembro de 2014, o Banco Central do Uruguai designou seu primeiro 
Oficial de Cumprimento. Este cargo foi criado no ano 2014 e depende diretamente da 
Diretoria da instituição. Sua principal atribuição é prevenir a LA/FT e zelar pelo 
cumprimento normativo em todas as ações que realiza o BCU quando atua como 
entidade financeira ou quando contrata com particulares. Está previsto que, em caso de 
detectar alguma operação não usual ou suspeita, o oficial de cumprimento a informará à 
UIAF para sua investigação. 

1.5) Venezuela 

Superintendência das Instituições do Setor Bancário (SUDEBAN/UNIF) 

Atividades desenvolvidas de 1° de outubro de 2014 a 13 de maio de 2015, pela Unidade 
Nacional de Inteligência Financeira (UNIF): 

• Atividades de capacitação nas quais participou a UNIF 
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- Programa de Estudos Avançados de Legitimação de Capitais e Financiamento 
ao Terrorismo organizado e realizado na Oficina Nacional Antidrogas (ONA), 
capacitação de 4 funcionários da UNIF. 
- Foro sobre as experiências internacionais em matéria de prevenção de LC/FT, 
organizado e realizado pelo Banco Central de Venezuela (BCV), participaram 6 
funcionários da UNIF. 
- Foro “Investigação penal no marco da revolução do Século XXI”, organizado e 
realizado no Vice-Ministério do Sistema Integrado de Investigação Penal, 
participaram 6 funcionários da UNIF. 
- Ciclo de conferências sobre o financiamento político eleitoral no CNE. 
 

• Treinamentos realizados pela UNIF 
 
- Treinamento em matéria de LC/FT, dirigido aos funcionários que trabalham no 
Fundo de Proteção Social dos Depósitos Bancários (FOGADE). 
- Treinamento em matéria de legitimação de capitais e financiamento ao 
terrorismo (LC/FT) para o Fundo Nacional para a Pequena e Média Empresa 
(FONPYME). 
- Participação em seminários na quarta e quinta edições do curso de Prevenção e 
Controle de Legitimação de Capitais e Financiamento ao Terrorismo na Oficina 
Nacional Antidrogas (ONA). 
- Participação em seminários do Programa de Atualização em Matéria de 
Legitimação de Capitais na Escola Nacional de Fiscais do Ministério Público. 
- Participação no curso em matéria de legitimação de capitais, delitos financeiros 
econômicos, Escola Nacional de Fiscais do Ministério Público. 
- Participação no Programa de Examinadores de Banco da Superintendência das 
Instituições do Setor Bancário (SUDEBAN). 
 

• Atividades de inspeção in-situ 

A SUDEBAN continua a verificação do cumprimento da Resolução 119-10, 
“Normas relativas à administração e fiscalização dos riscos relacionados com os 
delitos de legitimação de capitais e o financiamento do terrorismo” (LC/FT), nos 
seguintes setores: 

• Bancos universais 

• Bancos microfinanceiros 

• Escritórios de representação de bancos estrangeiros 
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• Operadores cambiais fronteiriços 

• Casas de câmbio 

• Sociedades de garantias recíprocas 

- A UNIF avaliou quarenta (40) sujeitos obrigados, através da execução de visitas de 
inspeção geral, orientadas à revisão do marco jurídico vigente; assim como a 
razoabilidade do sistema integral de administração de riscos de legitimação de capitais e 
financiamento do terrorismo (LC/FT), entre outros aspectos. 

- A UNIF realizou quarenta (40) visitas de inspeção especial para avaliar a aplicação por 
parte dos sujeitos obrigados da “Política Conheça seu Cliente” sobre aqueles clientes 
que realizaram operações de compra e venda de divisas através do Sistema Cambiário 
Alternativo de Divisas (SICAD II). 

- A UNIF realizou quatorze (14) visitas de inspeção especial para avaliar a aplicação por 
parte dos sujeitos obrigados da “Política Conheça seu Cliente” sobre aqueles clientes 
que realizaram operações de compra e venda de divisas através do Sistema Marginal de 
Divisas (SIMADI). 

- A UNIF realizou duas operações regionais nas cidades de Maturín, estado Monagas e 
Barquisimeto, estado Lara, a fim de avaliar nas agências do sistema bancário nacional a 
aplicação da Política Conheça seu Cliente. Na cidade de Barquisimeto foram avaliadas 
sessenta (60) agências correspondentes e vinte e um (21) sujeitos obrigados, enquanto 
que na cidade de Maturín foram avaliados cinquenta (50) agências correspondentes e 
vinte (20) sujeitos obrigados. O número total de expedientes de clientes revisados em 
ambas cidades alcançou dois mil quatrocentos e cinquenta (2.450). 

• Atividades de Inspeção Extra-situ 

- A UNIF avaliou sessenta e seis (66) informes emitidos por auditores externos sobre a 
avaliação do Sistema Integral de Administração de Risco de Legitimação de Capitais e 
Financiamento do Terrorismo (SIAR LC/FT), dos sujeitos obrigados; assim como do 
cumprimento do marco jurídico que regula a matéria de Prevenção e Controle de 
Legitimação de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PCLC/FT). 

- A UNIF emitiu aos sujeitos obrigados duas (2) normas prudenciais (circulares) 
relacionadas com a Política Conheça seu Cliente e a Política Conheça seu Empregado. 

• Cooperação Técnica 
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- A UNIF designou dois (2) funcionários na qualidade de especialistas, ante o 
Ministério Público, para colaborar em investigações relacionadas com casos 
presumivelmente vinculados a delitos de legitimação de capitais. 

Assim, a UNIF participou dos seguintes trabalhos de cooperação técnica: 

- Reuniões com a Gerência de Investigação e Desenvolvimento Estatístico, a fim 
de estabelecer e apresentar os alertas determinados no monitoramento e 
avaliação das transações de aquisição de divisas levadas a cabo através do 
Sistema Marginal de Divisas (SIMADI). 

- Reuniões conjuntas com as seguintes dependências: Consultoria Jurídica, 
Gerências de Inspeção, Gerência de Autorizações e a Gerência de Normas 
Prudenciais da Superintendência das Instituições do Setor Bancário 
(SUDEBAN), a fim de estabelecer procedimentos adicionais de avaliação. 

- Grupos técnicos de trabalho com a participação do Ministério Público e a 
Associação Bancária de Venezuela para o estabelecimento de procedimentos que 
permitam a obtenção de informação imediata para as investigações de caráter 
penal. 

- Reuniões da Rede Interinstitucional contra a Legitimação de Capitais, da qual 
participaram todos os organismos do Estado relacionados com a matéria de 
Prevenção e Controle de LC/FT, desenvolvido na Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA). 

- Grupos de trabalho com a Oficina Nacional Antidrogas (ONA) em matéria de 
avaliação de riscos nacionais. 

- Grupos de trabalho com a Superintendência Nacional de Valores (SUNAVAL) 
para o intercâmbio de melhores práticas de supervisão efetiva em matéria de 
prevenção e controle da legitimação de capitais e financiamento do terrorismo. 

- A UNIF participou em mesas de trabalho com a Associação Bancária e Oficiais 
de Cumprimento dos sujeitos obrigados e com o Sistema Integral de Informação 
Financeira (SIF) da Superintendência das Instituições do Setor Bancário 
(SUDEBAN) para o desenvolvimento de um novo formulário eletrônico com 
maior quantidade de campos e informação que substituam os atuais arquivos de 
transmissão eletrônica de Reportes de Atividades Suspeitas (RAS) e o início de 
um plano piloto para tal transmissão. 
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- Grupo de trabalho com a Superintendência Nacional de Valores (SUNAVAL) 
para aumentar a qualidade dos reportes de atividades suspeitas (RAS) 
transmitidos pelos sujeitos obrigados desse setor. 

- Reunião extraordinária com o Comitê de apoio técnico de acompanhamento da 
implementação da convenção interamericana contra a corrupção e o mecanismo 
de exame da convenção das Nações Unidas contra a corrupção na Controladoria 
Geral da República. 

- Reunião de trabalho com a Comissão Nacional de Cassinos, Salas de Bingo e 
Máquinas Caça-níqueis, para o aumento da qualidade dos reportes de atividades 
suspeitas (RAS) remetidos por esse setor. 

- Reunião de trabalho da direção contra a corrupção do Ministério Público, 
relacionada com a assessoria de casos e a coordenação para a obtenção de 
informação do sistema financeiro. 

- Reunião com funcionários do escritório de financiamento de partidos políticos 
do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) em relação ao desenho de programas de 
capacitação para o seu pessoal. 

- Reunião com a Oficina de Prevenção de Legitimação de Capitais e 
Financiamento do Terrorismo do Sistema Nacional Integrado de Administração 
Tributária e Aduaneira (SENIAT) para o desenho de programas de capacitação 
na matéria e a remessa de informação por parte deste organismo para a UNIF. 

A Diretoria de Prevenção e Controle de Legitimação de Capitais da Superintendência da 
Atividade Seguradora (SUDEASEG) realizou as seguintes atividades: 

• Auditorias: 

A Superintendência da Atividade Seguradora por meio da Diretoria de Prevenção e 
Controle de Legitimação de Capitais vem verificando o cumprimento da Providência 
514, “Normas sobre Prevenção, Controle e Fiscalização dos Delitos de Legitimação de 
Capitais e o Financiamento ao Terrorismo, na Atividade Seguradora”, nos seguintes 
sujeitos obrigados: 

• Empresas de seguros 

• Sociedades de corretagem de Seguros 

• Empresas de Resseguros 
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• Empresas de medicina pré-paga 

• Associações cooperativas de seguros 

• Financiadoras de Prêmios 

Foram realizadas operações de inspeção para avaliar o cumprimento por parte dos 
sujeitos obrigados das Políticas Conheça seu Cliente, Conheça seu Empregado, 
Conheça seu Ressegurador e Conheça seu Intermediário. 

Realizaram-se quarenta e oito (48) inspeções conjuntas e vinte e sete (27) inspeções 
individuais para avaliar o cumprimento da Providência 514, por parte dos sujeitos 
obrigados. 

Aprovou-se trinta e três (33) manuais de normas e procedimentos em matéria de 
prevenção e controle de legitimação de capitais e financiamento ao terrorismo na 
atividade seguradora para sujeitos obrigados. 

Aprovou-se duzentos e quinze (215) Planos Operativos Anuais em matéria de 
prevenção e controle de legitimação de capitais e o financiamento ao terrorismo na 
atividade seguradora para sujeitos obrigados. 

• Sanções Pecuniárias e Administrativas: 

Durante o período de outubro de 2014 a maio de 2015 foram aplicadas sanções 
pecuniárias na ordem seiscentos e quarenta e dois mil bolívares (Bs. 642.000,00), ou 
aproximadamente cento e um, novecentos e quatro dólares americanos ($ 101.904,00), e 
foram aplicadas noventa e seis (96) medidas administrativas de adequação aos sujeitos 
obrigados inspecionados. 

• Reuniões e mesas técnicas de trabalho para adequação de normas: 

No período de outubro de 2014 a maio de 2015, representantes da Diretoria de 
Prevenção e Controle de Legitimação de Capitais participaram de diversos grupos de 
trabalho para a reforma da Lei da Atividade Seguradora, e a reforma da Providência 
514, a fim de lhes dar um enfoque baseado em riscos, com o fito de adequá-las às novas 
recomendações do GAFI. 

• Respostas a organismos de investigação penal: 

Neste período, a Direção de Prevenção e Controle de Legitimação de Capitais recebeu 
um total de quinhentos e vinte e oito (528) solicitações de informação efetuadas por 



                        

XXXVIII Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho Nº 4 (SGT-4) – 
Assuntos Financeiros 

Mercosul/SGT N° 4/CPLDFT/Ata N° 01/2015 

COMISSÃO DE PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO E DO 
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

Página 34 de 53

organismos de investigação penal, Controladoria Geral da República, Oficina Nacional 
Antidrogas, Oficina Nacional Contra a Delinquência Organizada e o Financiamento do 
Terrorismo, INTERPOL, Serviço Nacional Integrado de Administração Tributária, entre 
outros, aos quais foi dado resposta oportuna. 

• Capacitação 

Em relação às atividades de capacitação conforme estabelecido no Plano Operativo 
Anual (POA), o pessoal da Direção da Prevenção e Controle de Legitimação de Capitais 
participou nas seguintes atividades: 

- Uma funcionária participou do Primeiro Congresso sobre Delitos em Seguros 
em Bogotá, Colômbia, de 15 a 17 de abril de 2015. 

- Dois (2) funcionários concluíram o Programa de Estudos Avançados de 
Prevenção de Legitimação de Capitais e Financiamento do Terrorismo realizado 
na Oficina Nacional Antidrogas (ONA). 

- Três (3) funcionários estão cursando o Programa de Estudos Avançados de 
Prevenção de Legitimação de Capitais e Financiamento do Terrorismo realizado 
na Oficina Nacional Antidrogas (ONA). 

- Quinze (15) funcionários participaram da Oficina de Ética Laboral ministrada 
por Baker & Mackenzie. 

- Cinco (5) funcionários participaram da Conferência sobre o Delito Econômico 
e suas Consequências Jurídicas ministrada por Baker & Mackenzie. 

• Cooperação Nacional 

No período de outubro de 2014 a maio de 2015 foram realizadas duas (2) reuniões com 
diferentes órgãos de Controle Nacionais para estabelecer acordos de cooperação. 

• Reuniões da Rede Contra a Legitimação de Capitais e o Financiamento do 
Terrorismo 

A Diretoria de Prevenção e Controle de Legitimação de Capitais da SUDEASEG vem 
participando de maneira ativa de todas as reuniões realizadas pela Rede, nas quais foram 
firmados diversos compromissos nessa matéria. 

Comissão Nacional de Valores 

1. Novidades do Semestre 
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Na sessão do Subgrupo a se realizar no mês de maio de 2015, prevê-se informar como 
ações adiantadas pela Superintendência Nacional de Valores em matéria de Prevenção, 
Fiscalização e Controle de Legitimação de Capitais e Financiamento do Terrorismo da 
Superintendência Nacional de Valores, o seguinte: 

Auditorias realizadas: 

 25 visitas de inspeção a sujeitos obrigados (in situ). 
 87 auditorias de dossiês dos sujeitos obrigados (extra situ). 

Reuniões e mesas técnicas de trabalho para adequação de normas: 

 Participação em mesas técnicas – Rede de Prevenção e Controle de Legitimação 
de Capitais e Financiamento do Terrorismo, na Oficina Nacional Antidrogas 
(Dezembro de 2014) 

 2 mesas técnicas com oficiais de cumprimento de sujeitos obrigados. 

Respostas a organismos de investigação penal: 

 Respondeu-se 304 requerimentos das autoridades competentes relacionados com 
investimentos no mercado de valores de pessoas sujeitas a processos de 
investigação penal. 

Treinamento: 

 Conclusão, em janeiro de 2015, por um (1) participante do IV edição do 
Programa de Estudos Avançados em Prevenção contra a Legitimação de 
Capitais e Financiamento do Terrorismo ministrado pela Escola de Estudos 
Avançados sobre Drogas. 

 Participação de duas (2) funcionárias do Programa de Estudos Avançados em 
Prevenção Contra a Legitimação de Capitais e Financiamento do Terrorismo 
ministrado pela Escola de Estudos Avançados sobre Drogas, nas V e VI edições, 
respectivamente. 

 Participação de um (1) funcionário na II Jornada de Prevenção da Legitimação 
de Capitais do Ministério Público (Março de 2014). 

Outras: 

 Foram elaborados dois (2) informes trimestrais (quarto trimestre de 2014 e 
primeiro trimestre de 2015) no marco do cumprimento do Plano de Operações 
Anual de Prevenção e Controle da Legitimação de Capitais e Financiamento do 
Terrorismo. 
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Banco Central da Venezuela 

Novidades do semestre 

Informa-se que este Instituto se encontra em fase de desenvolvimento do Projeto de 
Câmbio Organizacional (PCO) para a criação da unidade de prevenção e controle de 
legitimação de capitais e financiamento do terrorismo do BCV. 

No último semestre foram constituídos 21 grupos de trabalho com as áreas técnicas do 
instituto e das oficinas de controle estratégico que permitiram o desenvolvimento do 
componente estratégico da unidade e sua validação respectiva por parte das autoridades 
do BCV. 

Da mesma forma foram realizados informes diagnósticos por parte de cada uma das 
áreas técnicas do instituto, alcançando a realização de um levantamento real sobre o 
risco em matéria de legitimação de capitais dentro do BCV como se encontra 
estruturado e como funciona na atualidade. 

O BCV atualmente dispõe em sua plataforma tecnológica do sistema SafeWatch, que 
permite inspecionar todas as transações que passam pela rede SWIFT para as operações 
internacionais. Agora há a necessidade de incorporar em sua plataforma uma solução 
tecnológica que permita inspecionar e visualizar as transações e operações financeiras e 
não financeiras, na qualidade de órgão e ente de controle em todos os âmbitos, 
independente dos que passam pelo SWIFT, e reconhecer os sujeitos obrigados, públicos 
e privados, que intervêm nestas transações ou operações e levantando alertas oportunos 
que possam estar relacionadas com atos terroristas ou legitimação de capitais. 

O projeto é concebido como uma solução tecnológica que dentro do entorno legal e 
funcional atual do BCV cubra as seguintes necessidades: 

a) Prover um mecanismo que permita ao oficial de cumprimento uma forma 
eficiente e rápida para inspecionar e visualizar todas as transações financeiras ou 
não do BCV. 

b) Mediante um sistema de alertas imediatos ao oficial de cumprimento 
sobre os achados encontrados durante a inspeção dos possíveis sujeitos 
identificados nas listas de sujeitos ilícitos. 

c) Estabelecer os métodos e procedimentos que devem seguir os sistemas 
atuais e os novos desenvolvimentos ou aquisições tecnológicas para a respectiva 
comunicação com esta solução, a fim de manter a inspeção dos registros nos 
sistemas da plataforma tecnológica do BCV. 
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d) O BCV como ente de controle cumpre com a execução da normativa 
contra a lavagem de ativos e financiamento do terrorismo. 

e) A modificação dos manuais de processos e a atualização da normativa 
institucional existente que regula a relação com terceiros no marco do projeto. 

Informa-se que a Consultoria Jurídica do Instituto realizou o foro sobre as experiências 
internacionais em matéria de prevenção de legitimação de capitais e financiamento do 
terrorismo, tal foro foi estruturado pela seguinte forma: 

• Bancos, controle de câmbio e de ilícitos cambiários – Dr. Alejandro Cáribas, 
Venezuela. 

• Esquema de Supervisão de Prevenção à Lavagem de Ativos e Financiamento do 
Terrorismo em Entidades Financeiras e Cambiárias de Argentina – Contadoras 
Gilda Spotore e Andrea Marchione, Gerência Principal de Operações Especiais, 
Banco Central da República Argentina. 

• Sistema de Administração e Gestão de Riscos LD/FT/FP, Dr. Gregorio Vicente 
Mayor Oxilia, Diretor Geral de Normas e Supervisão, Secretaria de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro ou Bens (UIF-SEPRELAD Paraguai). 

• A legitimação de capitais, risco e fraude. Causas e consequências no sistema 
financeiro venezuelano, Dr. Alejandro Rebolledo, Venezuela. 

• A experiência da Colômbia em matéria de prevenção da legitimação de capitais, 
Dr. Luis Suáres, Diretor Unidade de Informação e Análise Financeira (UIAF) 
Colômbia. 

2) Seminário sobre o “Uso regional de moedas do Mercosul, impactos 
nos mercados financeiros, consequências e riscos (incluindo as 
ações de PLDFT)” (20/05 à tarde). 

As delegações de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela acompanharam o 
Seminário sobre o “Uso regional de moedas do Mercosul, impactos nos mercados 
financeiros, consequências e riscos”.  

A Sessão 2 do evento contou com apresentações realizadas por representantes das 
delegações brasileira e paraguaia, participantes da Comissão de PLDFT, abordando, 
respectivamente, o tema “Desafios de PLDFT no Mercosul e MoU para disseminar 
melhores práticas de PLDFT no uso regional de moedas” e “Movimentação física de 
moedas no Mercosul”. 

3) Movimentação de dinheiro em espécie entre entidades financeiras 
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3.1. Discussão e monitoramento da movimentação de dinheiro 
em espécie entre os países membros. 

As delegações de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai entregaram as planilhas de 
movimento de valores entre esses países, referentes ao segundo semestre de 2014, as 
quais foram consolidadas pela delegação do Paraguai. 

Brasil registrou que nas operações de arbitragem de moedas somente dispõe da 
informação relacionada ao país onde a operação é liquidada. Por esse motivo, presta 
informações para as tabelas de cada um dos países membros quando envolvendo Reais e 
Dólares dos Estados Unidos. As demais moedas constam das tabelas dos países onde 
são liquidadas as operações. 

Venezuela explicou que pela existência de um regime de controle cambial, não existe 
fluxo de Bolívares para os Estados Parte. 

As demais assimetrias foram consideradas pouco significativas, exceto as operações em 
Reais entre Brasil e Paraguai, que serão melhor examinadas pelos países a fim de se 
identificar a motivação para as diferenças identificadas e apresentação de resultados na 
próxima reunião. 

 
3.2. Levantamento da melhor regulação e dos melhores 

procedimentos de supervisão dos movimentos de 
exportação/importação de dinheiro em espécie pelas 
entidades financeiras. 

Tendo como referencia o MoU firmado entre os Bancos Centrais de Brasil e Paraguai, 
em outubro de 2014, em Buenos Aires, as delegações identificaram como referências 
mínimas, em termos de melhores práticas para a regulação e procedimentos de 
supervisão de movimentos de exportação e importação de dinheiro em espécie: 

• que as instituições adotem medidas para conhecer os procedimentos de PLDFT 
adotados pela contraparte da operação no exterior (conheça seu correspondente), 
de forma a cumprir com as recomendações do GAFI, certificando-se de que não 
sejam shell banks e de que estejam sujeitas a supervisão de uma autoridade 
reguladora; 

• que as instituições adotem medidas para de PLDFT, nas operações compra e 
venda de moeda em espécie com clientes no país; 

• que sejam adotados procedimentos de supervisão sobre as instituições que  
atuam na compra e venda de moedas em espécie, sendo necessário verificar se 
têm origem em atividades econômicas legítimas, como o comércio e o turismo; 
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• que sejam realizadas, pelas autoridades reguladoras, verificações da aderência às 
normas de PLDFT estabelecidas em cada um dos países membros, por meio de 
inspeções diretas ou remotas. 

Brasil e Paraguai registraram que exigem que operações de exportação/importação de 
dinheiro em espécie entre países somente podem ser realizadas por instituições 
bancárias. Na Argentina é necessário passar por instituições de intermediação 
financeira, entre as quais estão incluídos os bancos comerciais, mas não as casas e 
agências de câmbio. No Uruguai podem ser utilizadas instituições bancárias e de 
câmbio. Na Venezuela, devido ao controle cambial, as operações passam, 
necessariamente, pelo Banco Central. 

4) Análise de impacto da pesquisa sobre o uso de moedas do 
Mercosul no exterior 

As delegações presentes se comprometeram a examinar o resultado consolidado da 
pesquisa intitulada “Questionário Comparativo Uso de Moedas no Mercosul”, e 
produzir comentários a serem compartilhados na próxima reunião, a ser realizada, em 
Assunção, no Paraguai. 

5) Discussão sobre irregularidades na atuação de seguradoras norte-
americanas em países do Mercosul 

Brasil apresentou caso com indícios de irregularidades no segmento se seguros, 
envolvendo operações em países membros. Balanço contábil enviado à Securities and 
Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos da América (EUA) pela empresa de 
seguros National Western Life Insurance, sociedade de capital aberto, com ações em 
bolsa nos EUA, contém indícios de que são vendidos, sem autorização, em território dos 
países membros, seguro de vida com acumulação de prêmios. 

O montante verificado neste informe de prêmios anuais supera os US$ 60 milhões 
(Argentina com US$ 9 milhões, Brasil com US$ 38 milhões e Venezuela com US$ 15 
milhões), e reservas acumuladas destes países estimadas em mais de US$ 5 bilhões 
(Argentina com US$ 1 bilhão, Brasil com US$ 3 bilhões e Venezuela com US$ 1,5 
bilhão) e número de segurados que supera 60.000 pessoas (Argentina com 16 mil 
pessoas, Brasil com 30 mil pessoas e Venezuela com 20 mil pessoas). 

Há dúvidas sobre como são precisamente pagos os prêmios e suas frequências, mas há 
informação de que pagamentos são feito por meio de cartão de crédito no Brasil. Há 
suspeitas de que haja transferência eletrônica ou pagamentos em espécie a corretores de 
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seguros não autorizados. Não há informações sobre o pagamento de sinistros nos 
Estados Membros afetados pelo tema. 

A venda de seguros de empresa não autorizada é crime, segundo as leis do Brasil e um 
ilícito das normas securitárias da Bolívia, Venezuela e Argentina.  

Há indício de que possa haver lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas 
através das referidas operações. 

Brasil se comprometeu a compartilhar a documentação disponível, para que as 
delegações avaliem com enfoque em dois aspectos: potenciais infrações às legislações 
vigentes em cada país membro; e possibilidades existentes em cada jurisdição para o 
intercâmbio de informações e cooperação internacional ao amparo de memorandos de 
entendimentos firmados pelos reguladores dos segmentos de seguros, valores (pelo 
envolvimento da SEC), e UIF. 

O assunto será mantido na agenda da próxima reunião, a ser realizada em Assunção, no 
Paraguai, quando os resultados das avalições antes mencionadas serão compartilhados 
pelas delegações. 

6) Pautas mínimas de regulação: revisão das pautas mínimas de 
regulação aprovadas pela Resolução GMC 53/2000, incluindo os 
diversos supervisores e as UIF 

As delegações revisaram o documento pautas de regulação mínima, alcançando um 
texto final de consenso. 

Segundo a norma Mersocul/GMC/Res. Nº 01/06, de 22 de junho de 2006, os projetos de 
normas devem ser previamente submetidos a consultas internas técnicas e jurídicas e 
elevados à consideração dos respectivos órgãos decisórios. A mesma norma apresentou 
formulário para o registro dos resultados dessas consultas internas. 

Brasil consignou que somente neste momento, em que se chegou a um texto de 
consenso, elevará o assunto à consideração do órgão decisório adequado. 

A Comissão de PLDFT informará à Coordenação Nacional sobre o consenso acerca do 
documento pautas de regulação mínima, ficando as delegações com incumbência de 
concluir as consultas internas e preencher o formulário correspondente, com 
encaminhamento ao Brasil, até 1º de setembro de 2015, para consolidação das 
informações prestadas nos formulários, antes da próxima reunião. 
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Adotadas essas providências, o projeto de norma será apresentado na reunião a ser 
realizada em Assunção, no Paraguai. 

7) Atualização das informações publicadas na página web: planilhas 
comparativas (legislação, operações suspeitas e outras), 
participantes de cada país 

As delegações presentes reafirmaram o compromisso de manter atualizadas as 
informações de PLDFT incluídas na Página Web do SGT4. 

As delegações do Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela declararam não haver 
alterações a serem feitas nas planilhas comparativas de legislação, operações suspeitas e 
outras. A delegação Argentina informou que promoveu revisão de todas informações 
inseridas nas mencionadas planilhas, exceto as relativas ao Banco Central.   

8) Análise da implementação das 40 recomendações do GAFI, em 
atenção ao início da nova rodada de avaliações mútuas 
8.1. Abordagem baseada em risco 
8.2. Estatísticas e indicadores de efetividade 
8.3. Beneficiário Final 
8.4. Cumprimento das Resoluções do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas 

As delegações reafirmam o compromisso de dar continuidade aos estudos para a plena 
implementação das Recomendações do Gafi, concordando em aprofundar os seguintes 
aspectos: abordagem baseada em risco, estatísticas e indicadores de efetividade, 
beneficiário final e cumprimento das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. 

Argentina informou que emitiu norma (Resolução 473/2014), definindo procedimentos 
pelos quais será realizada a Avaliação Nacional de Riscos (ANR) daquele País, 
apresentando proposta de contratação de assistência técnica conjunta da Comissão 
Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal), para o desenvolvimento da ANR 
por todos os países membros, considerando os impactos regionais. 

Brasil informou que está desenvolvendo Projeto Estratégico no âmbito do Banco 
Central, abrangendo a proposição de atualização das normas brasileiras e dos 
procedimentos de supervisão de PLDFT, com base nas Recomendações do Gafi 
vigentes, bem como o desenvolvimento de indicadores de efetividades. A CVM está 
alinhada com o Banco Central no tocante à implementação das providências necessárias 
para a adoção da ABR no mercado de valores mobiliários. 
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Paraguai se encontra neste momento em plena gestão do Plano Estratégico e concluiu o 
processo de ANR, que será utilizada como base para atualização do Plano Estratégico, 
aplicando os resultados da avaliação, com destaque para as ameaças e vulnerabilidades 
detectadas. Ademais, a partir de 2013, foi realizada adequação das normas emitidas pela 
UIF, em matéria de PLDFT, frente aos padrões internacionais, utilizando a abordagem 
com base no risco. 

Uruguai está atualizando a ANR, cujos resultados serão utilizados para a revisão da 
Estratégia Nacional. Os demais pontos serão contemplados nas ações definidas na 
Estratégia, pois são vulnerabilidades já identificadas. 

Venezuela registrou que em vista da 4ª Rodada de Avaliações do Gafi, honrando o 
compromisso político de cumprir com as novas recomendações, está trabalhando na 
ANR, que inclui ações pontuais e localizadas, em observâncias às recomendações com 
enfoque nos indicadores de efetividade. 

9) Tratamento das recomendações 20 e 21 do GAFI 

Venezuela, conforme decidido na reunião de Buenos Aires, encaminhou aos demais 
países membros questionário sobre o cumprimento das Recomendações 20 e 21 do Gafi, 
com o propósito de conhecer as melhores práticas aplicadas nos demais países 
membros. Informou que somente recebeu resposta do Uruguai. 

Brasil e Paraguai reportaram não ter recebido o questionário da Venezuela, que 
reenviará aos países, por intermédio dos Coordenadores Nacionais. Os países se 
comprometeram com o envio de resposta até 30 de junho. 

10) Avaliação do processo de “PEER Review” e consequências da sua 
aplicação frente à lista de países não cooperantes, de acordo com o 
Convênio Modelo da OCDE 

Argentina registrou que não houve evolução do estudo, mas indicou a possibilidade de 
trazer novidades a respeito na próxima reunião, em Assunção, no Paraguai. 

11) Elaboração de projeto de cooperação técnica 

Brasil informou sobre a não evolução de projeto de cooperação com o BID, assunto 
tratado na última reunião, em Buenos Aires. Informou, em complemento, sobre a 
dificuldade de coordenar projeto único para todas as comissões e países. Apresentou o 
entendimento de que seria mais viável a proposição de cooperação técnica em projetos 
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focados em necessidades pontualmente identificadas pelos países, ajustados às 
realidades de cada país, com negociações conduzidas pelos mesmos diretamente. 

As delegações avaliarão o novo cenário a fim de trazer as reflexões e conclusões a 
respeito futuramente. 

12) Pasantías de funcionários: programação e definição de atividades 
futuras 

Paraguai apresentou proposta de encaminhamento de convite aos demais países 
membros, na primeira semana de agosto de 2015, para a realização de pasantía de 
funcionários naquele país, com a participação de até 4 representantes por delegação. 
Atividade será coordenada pelo Banco Central do Paraguai e pela Seprelad. 

O convite será encaminhado por intermédio das Coordenações Nacionais. 

13) Forças-tarefa - apresentação de casos práticos 

Brasil apresentou metodologia de supervisão baseada no risco, adotada pela área de 
supervisão de condutas do Banco Central do Brasil, na qual se insere a verificação de 
aderência a normas de PLDFT. 

A nova metodologia, incluindo modalidade de supervisão remota, foi proposta 
considerando a extensão do universo fiscalizável (em torno de 2 mil instituições a serem 
fiscalizadas), heterogeneidade das instituições, grande dispersão territorial, escassez de 
recursos para realizar os trabalhos de supervisão, necessidade de dar o adequado e 
efetivo tratamento em matéria de PLDFT. 

Brasil compartilhou a apresentação PowerPoint com todas as delegações presentes, a 
qual foi anexada a esta Ata. 

14) Outros assuntos 

A Comissão de PLDFT considera a possibilidade de alongar o tempo da reunião, 
iniciando na terça-feira a tarde, encerrando na sexta-feira, considerando a extensa 
agenda e a quantidade de órgãos participantes. 

15) Próxima reunião 

A Delegação do Paraguai confirma a realização da próxima reunião do SGT-4 – 
Assuntos Financeira, em Assunção, no Paraguai, de 26 a 30 de outubro de 2015. 
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16) Lista de Anexos 

Os anexos que formam a presente ata são os seguintes: 

Anexo I: Lista de Participantes. 

Anexo II: Agenda. 

Anexo III: Sumário Executivo. 

Anexo IV: Força-Tarefa – Apresentação de Metodologia de Supervisão 
Baseada no Risco 

___________________________ 
Pela delegação da Argentina 
Gabriel Zanni 
Banco Central de la Republica Argentina 

___________________________ 
Pela delegação do Brasil 
Flávia Maria Valente Carneiro 
Banco Central do Brasil 

___________________________ 
Pela Delegação do Paraguai 
Gustavo Alcides González Valdez  
Banco Central del Paraguay 

___________________________ 
Pela delegação do Uruguai 
Daniel Espinosa 
Banco Central del Uruguay 

___________________________ 
Pela Delegação da Venezuela 
Gerardo Fossi 
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera - 
SUDEBAN 
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ANEXO I – LISTA DE PARTICIPANTES 
 
 
DELEGAÇÃO DA ARGENTINA 
Gabriel Zanni - BCRA 
Juan Carlos Otero - CNV 
Germán Saller - UIF 
Martín Neyra - UIF 
 
DELEGAÇÃO DO BRASIL 
Flávia Maria Valente Carneiro - BCB 
Aricio Jose Menezes Fortes  - BCB 
Júlio dos Santos Rodrigues - BCB 
Marcus Vinicius de Carvalho - CVM 
Carlos Eduardo Pereira da Silva - CVM 
Felippe Martins Paes Barretto - CVM 
 
DELEGAÇÃO DO PARAGUAI 
Franklin Boccia - BCP 
Gustavo Alcides González Valdez - BCP 
Gregorio Mayor Oxilia - SEPRELAD 
 
DELEGAÇÃO DO URUGUAI 
Daniel Espinosa - BCU 
 
DELEGAÇÃO DA VENEZUELA 
Gerardo Fossi - SUDEBAN 
Willmer Rodríguez - BCV 
Alfonso Gutiérrez - SUDESEG 
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ANEXO II – AGENDA 
  

 
COMISSÃO DE PREVENÇÃO DA LAVAGEM DE DINHEIRO E DO 

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 
 

Quarta-feira, 20 – sexta-feira, 22 de maio de 2015 
 

1. Novidades do semestre.  

2. Seminário sobre o “Uso regional de moedas do Mercosul, impactos nos 
mercados financeiros, consequências e riscos (incluindo as ações de PLDFT)” 
(20/05 à tarde).  

3. Movimentação de dinheiro em espécie entre entidades financeiras:  
 
3.1. Discussão e monitoramento da movimentação de dinheiro em espécie entre 
os países membros.  
3.2. Levantamento da melhor regulação e dos melhores procedimentos de 
supervisão dos movimentos de exportação/importação de dinheiro em espécie 
pelas entidades financeiras.  
4. Análise de impacto da pesquisa sobre o uso de moedas do Mercosul no exterior.  

5. Discussão sobre irregularidades na atuação de seguradoras norte-americanas 
em países do Mercosul.  

6. Pautas mínimas de Regulação: Revisão das pautas mínimas de regulação 
aprovadas pela Resolução GMC N° 53/2000, incluindo os diversos supervisores e 
as UIF.  

7. Atualização das informações publicadas na página web: Planilhas comparativas 
(legislação, operações suspeitas e outras), participantes de cada país.  
 
8. Análise da implementação das 40 recomendações do GAFI, em atenção ao 
início da nova rodada de avaliações mútuas, com foco em:  
8.1 Abordagem baseada em risco.  
8.2 Estatísticas e indicadores de efetividade  
8.3 Beneficiário Final.  
8.4 Cumprimento das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.  
9. Tratamento das recomendações 20 e 21 do GAFI.  
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10. Avaliação do processo de “PEER Review” e consequências da sua aplicação 
frente à lista de países não cooperantes, de acordo com o Convênio Modelo da 
OCDE.  

11. Elaboração de Projeto de Cooperação Técnica.  

12. Pasantías de Funcionários: programação e definição de atividades futuras.  

13. Forças-tarefa – apresentação de casos práticos.  

14. Outros assuntos a tratar.  

15. Próxima reunião.  
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ANEXO III – SUMÁRIO EXECUTIVO 

As delegações informaram sobre as novidades ocorridas desde a última reunião ocorrida 
em Buenos Aires, no segundo semestre de 2014, em matéria de PLDFT, atividades de 
supervisão, programas de capacitação e outras atividades relevantes. 

As delegações de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela acompanharam o 
Seminário sobre o “Uso regional de moedas do Mercosul, impactos nos mercados 
financeiros, consequências e riscos”, que contou com  apresentações realizadas por 
representantes das delegações brasileira e paraguaia. 

As delegações de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai entregaram as planilhas de 
movimento de valores entre esses países, referentes ao segundo semestre de 2014, as 
quais foram consolidadas pela delegação do Paraguai. As eventuais assimetrias estão 
sendo adequadamente tratadas pelos países membros. 

Tendo como referência o MoU firmado em outubro de 2014, em Buenos Aires, entre os 
bancos centrais do Brasil e do Paraguai, as delegações identificaram as referências 
mínimas a serem consideradas em termos de melhores práticas para a regulação e 
procedimentos de supervisão de movimentos de exportação e importação de dinheiro 
em espécie. 

As delegações presentes se comprometeram a examinar o resultado consolidado da 
pesquisa intitulada “Questionário Comparativo Uso de Moedas no Mercosul”, e 
produzir comentários a serem compartilhados na próxima reunião, a ser realizada, em 
Assunção, no Paraguai. 

Brasil apresentou caso com indícios de irregularidades no segmento se seguros, 
envolvendo operações em países membros. O assunto será avaliados futuramente pelas 
delegações presentes, sob dois enfoques: potenciais infrações às legislações vigentes em 
cada país membro; e possibilidades existentes em cada jurisdição para o intercâmbio de 
informações e cooperação internacional ao amparo de memorandos de entendimentos 
firmados pelos reguladores dos segmentos de seguros, valores (pelo envolvimento da 
SEC), e UIF. 

As delegações revisaram o documento pautas de regulação mínima, alcançando um 
texto final de consenso, devendo apresentar à Coordenação Nacional um projeto de 
norma na reunião a ser realizada em Assunção, no Paraguai, em cumprimento à 
Resolução Mersocul/GMC Nº 01/06, de 22 de junho de 2006. 

As delegações reafirmam o compromisso de dar continuidade aos estudos para a plena 
implementação das Recomendações do Gafi, concordando em aprofundar os seguintes 
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aspectos: abordagem baseada em risco, estatísticas e indicadores de efetividade, 
beneficiário final e cumprimento das Resoluções do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. 

Venezuela reenviará aos demais países questionário sobre o cumprimento das 
Recomendações 20 e 21 do Gafi, com o propósito de conhecer as melhores práticas 
aplicadas nos demais países membros. Os países se comprometeram com o envio de 
resposta até 30 de junho. 

Paraguai apresentou proposta de encaminhamento de convite aos demais países 
membros, na primeira semana de agosto de 2015, para a realização de pasantía de 
funcionários naquele país. 

Brasil apresentou metodologia de supervisão baseada no risco, adotada pela área de 
supervisão de condutas do Banco Central do Brasil, na qual se insere a verificação de 
aderência a normas de PLDFT. 

A Comissão de PLDFT considera a possibilidade de alongar o tempo da reunião, 
iniciando na terça-feira a tarde, encerrando na sexta-feira, considerando a extensa 
agenda e a quantidade de órgãos participantes. 
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Anexo IV 

 

 

Força-Tarefa – Apresentação de Metodologia de Supervisão Baseada no Risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


