
MERCOSUL/CMC/DEC.  Nº 40/00 
  
  
  

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS BANCOS CENTRAIS DOS 
ESTADOS PARTES DO MERCOSUL PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO 

DE MANOBRAS TENDENTES À LEGITIMAÇÃO DE ATIVOS 
PROVENIENTES DE ATIVIDADES ILÍCITAS 

  
  
  

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, 
a Resolução Nº 53/00 do Grupo Mercado Comum e a Recomendação Nº 01/00 
do SGT Nº 4 “Assuntos Financeiros”.  
  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que as “Pautas de Regulação Mínima a serem adotadas pelos Bancos 
Centrais para prevenção e repressão à lavagem de dinheiro”, em seu Art. 2, 
prevêem a assinatura de um instrumento para estabelecer canais de 
cooperação entre os Bancos Centrais dos Estados Partes.  
  
  

  
O CONSELHO DO MERCADO COMUM 

DECIDE: 
  
  
Art. 1 - Aprovar o “Convênio de Cooperação entre os Bancos Centrais dos 
Estados Partes do MERCOSUL para a prevenção e repressão de manobras 
tendentes à legitimação de ativos provenientes de atividades ilícitas”, em suas 
versões em espanhol e português que figura como Anexo e faz parte da 
presente Decisão. 
     
  
  
  
  
  
  

XIX CMC – Florianópolis, 14/XII/00 
  

  
  
  
  

  
  



CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS BANCOS CENTRAIS DOS 
ESTADOS PARTES DO MERCOSUL PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO 

DE MANOBRAS TENDENTES À LEGITIMAÇÃO DE ATIVOS 
PROVENIENTES DE ATIVIDADES ILÍCITAS 

  
  
  
  
Art. 1 –  Os Bancos Centrais dos Estados Partes do MERCOSUL: Banco 
Central da República Argentina, Banco Central do Brasil, Banco Central do 
Paraguai e Banco Central do Uruguai, considerando a necessidade de 
prevenção e repressão de manobras tendentes à legitimação de ativos 
provenientes de atividades ilícitas,  acordam assistir-se mutuamente por 
intermédio das seguintes ações: 
  
a - homogeneizar de forma permanente as normas e os procedimentos de 

controle tendentes a impedir a utilização do sistema financeiro para o 
desenvolvimento de manobras de lavagem de ativos; 

  
b - intercambiar informações gerais que permitam realizar estimativas 

acerca dos fluxos de dinheiro entre os Estados Partes para fins de 
detecção de eventuais movimentos ilegais de fundos;  

  
c -  cooperar diligentemente na investigação de atividades ou operações que 

impliquem na inversão, ocultação, conversão ou transferência de ativos 
relacionados com atividades ilícitas, sempre que o país requerente tenha 
observado o procedimento previsto na legislação interna do país 
requerido; e 

  
d - compartilhar experiências e metodologias adquiridas como 

conseqüência das atividades desenvolvidas com a finalidade de prevenir 
e impedir a lavagem de ativos. 

  
Art. 2 - O presente Convênio poderá ser modificado a qualquer momento, por 
escrito, mediante consentimento das partes.  
  
Art. 3 - Este Convênio terá vigência a partir do dia da data da sua subscrição 
pelas autoridades competentes dos Estados Partes, observando-se a esse 
respeito a tramitação administrativa, conforme as previsões contidas no 
Tratado de Assunção. 
  
  
  
 


