
 
 

Ação 13/2019 
 

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

 

  Plano de trabalho 
 
Órgãos coordenadores: PF e RFB 
DPF FREDERICO SKORA LIEBERENZ 
AFRF GERSON SCHAAN 
_______________________________________________________________________ 
Órgãos Colaboradores: ABIN, ADPF, AGU, AMPCON, ANPR, BB, BCB, CADE, CAIXA, Casa 
Civil‐PR, Câmara dos Deputados, CGM/SP, CGU, COAF, CONACI, CONCPC, CONJUR‐MJ, 
CNMP, CVM, FEBRABAN, FOCCO/SP, GNCOC, MDIC, MPF, MPM, MP/PR, MP/RJ, MPT, 
PGFN, PC/DF, PC/RJ, PC/RS, PREVIC, RFB, SENASP, SPREV, SUSEP, TST, TCU 
 
Órgão Convidado: DREI‐Ministério da Economia  
 
Reunião de coordenação: 27/02/2019, às 14h 

 
Cronograma estimado de tarefas anteriores à primeira reunião do grupo de trabalho (se 
necessárias): 
 

TAREFA 
DATA DE 

CONCLUSÃO 

Reunião prévia de alinhamento entre os coordenadores  22/02/2019  

Conclusão do Plano de Trabalho  26/02/2019  

 

 
Número de reuniões necessárias (estimativa)1: 07 
Data proposta para a primeira reunião: 20/03/2019 
 
Cronograma estimado de reuniões e tarefas (exemplo)2 
 

EVENTO OBJETIVO DATA / PRAZO 

Primeira reunião do 
grupo de trabalho 

1) Apresentação e aprovação do plano 
de trabalho; 
 
2) Apresentação dos 
encaminhamentos e resultados da Ação 
12/2015 da ENCCLA pelo DREI-MDIC (A1);
 
3) Breve discussão sobre tipologias de 
uso de empresas de fachada em 
investigações de LD e corrupção e definição 

22/03/2019, às 
9h30 

                                                            
1 Apenas a título ilustrativo, destaca‐se que as Ações de 2018 realizaram, em média, 6,27 reuniões no ano, 
com periodicidade mensal. 
2 As datas a  serem  sugeridas pelo coordenador dependerão de posterior confirmação pela Secretaria 
Executiva, tendo em vista a necessidade de conciliar os cronogramas das demais Ações de 2019. 
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de responsáveis por apresentação de 
estudo (A2);  
 
4) Breve discussão sobre as 
experiências de outros países no controle 
da utilização de empresas de fachada para 
LD e corrupção e definição de responsáveis 
pela apresentação de estudo (A3); 
 
5) Breve discussão sobre a atual 
sistemática de registros de atos 
constitutivos e alterações sociais nas juntas 
comerciais e do cancelamento de registros 
de empresas e definição de responsáveis 
pela apresentação de estudo (A4); 
 
6) Breve discussão sobre a atual 
sistemática de concessão e cancelamento 
dos CNPJs pela Receita Federal e definição 
de responsáveis pela apresentação de 
estudo (A4); 
 
7) Breve discussão sobre os 
procedimentos de abertura de contas 
bancárias por pessoas jurídicas (sob o 
enfoque dos cuidados para evitar as 
fraudes) e definição de responsáveis pela 
apresentação de estudo (A4); 
 
8) Breve discussão de propostas de 
aprimoramento de mecanismos de 
intercâmbio de informações e definição de 
responsáveis pela apresentação de estudo 
(A5); 
 
9) Breve discussão sobre a avaliação 
do risco de mau uso, para efeito de LD/FT, 
de formas legalmente previstas de 
constituição de empresas no país e 
definição de responsáveis pela elaboração 
da avaliação (A7); 
 
10) Deliberação sobre a eventual 
necessidade de consultas preliminares a 
instituições que não compõem a Ação 13 e 
sobre o modo de fazê-las. 
 

 
Período de 

recebimento e 
compilação de 
respostas às 

eventuais consultas 
a outras instituições, 

Recebimento e estruturação de eventuais 
dados preliminares de outras instituições. 

17/04/2019 
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pelos 
Coordenadores da 

Ação 

Segunda reunião do 
grupo de trabalho 

1) Apresentação do estudo de 
tipologias de uso de empresas de fachada 
em investigações de LD e corrupção (R1); 
 
2) Apresentação do estudo de 
experiências de outros países no controle 
da utilização de empresas de fachada para 
LD e corrupção (R2); 
 
3) Apresentação do estudo sobre a 
atual sistemática de registros de atos 
constitutivos e alterações sociais nas juntas 
comerciais e do cancelamento de registros 
de empresas e discussão inicial das 
propostas de melhoria (R3) 
 
4) Apresentação do estudo sobre a 
atual sistemática de concessão e 
cancelamento dos CNPJs pela Receita 
Federal e discussão inicial das propostas de 
melhoria (R3).

24/04/2019 às 
14h30 

Terceira reunião do 
grupo de trabalho 

 
1) Apresentação da metodologia 
definida para a realização da avaliação do 
risco de mau uso, para efeito de LD/FT, de 
formas legalmente previstas de constituição 
de empresas no País; 
 
2) Deliberação sobre a eventual 
necessidade de outras consultas a 
instituições que não compõem a Ação 13 e 
sobre o modo de fazê-las. 

15/05/2019, às 
9h30 

Quarta reunião do 
grupo de trabalho 

1) Apresentação do estudo sobre 
procedimentos de abertura de contas 
bancárias por pessoas jurídicas (sob o 
enfoque dos cuidados para evitar as 
fraudes) e discussão inicial das propostas 
de melhoria (R3); 
 
2) Apresentação do estudo de 
propostas de aprimoramento de 
mecanismos de intercâmbio de informações 
e comunicações aos órgãos responsáveis 
para as devidas apurações, e discussão 
(R4). 
 

11/06/2019, às 
9h30 

Quinta reunião do 
grupo de trabalho 

1) Apresentação e discussão do 
resultado parcial da avaliação de risco (R5);
 

26/06/2019, às 
9h30 
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2) Discussão da(s) proposta(s) 
normativa(s) e/ou medidas para o 
fortalecimento de controles para evitar o uso 
de empresas de fachada na prática de 
crimes (A6/R4). 
 

Conclusão da 
avaliação de risco 

Prazo para encaminhamento da avaliação 
de risco aos colaboradores. 
 

31/07/2019 

Sexta reunião do 
grupo de trabalho 

1) Apresentação da avaliação de risco, 
discussão do resultado e formulação de 
propostas (R5); 
 
2) Apresentação e aprovação da 
estrutura final do relatório (A6). 
 

07/08/2019, às 
14h30 

Encaminhamento da 
minuta de relatório 

Conclusão da minuta do relatório e 
encaminhamento aos colaboradores para 
comentários. 
 

20/08/2019 

Período para 
recebimento e 

compilação dos 
comentários 

Recebimento e compilação dos comentários 
à minuta do relatório. 
 

27/08/2019 

Sétima reunião do 
grupo de trabalho 

Discussão e aprovação do relatório (R4). 
 

10/09/2019, às 
9h30 

 
 
Cronograma estimado de entrega dos produtos: 
 

NÚMERO DO PRODUTO  MÊS DE CONCLUSÃO 

R1  Abril 

R2  Abril 

R3  Junho 

R4  Junho 

R5  Agosto 

Relatório Final  Setembro 

 
 

Ação aprovada na XVI Reunião Plenária da ENCCLA 
 

Ação 13/2019: Propor alterações normativas e/ou melhoria de controles para evitar a utilização de 
empresas de fachada para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos  

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

Eixos: Prevenção, Detecção e Punição  

Objetivos estratégicos:  
5. Aumentar a efetividade do sistema preventivo de lavagem de dinheiro.  

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

Atividades: 

A1. Verificar os encaminhamentos e resultados da Ação 12/2015 da ENCCLA; 

A2. Apresentar tipologias levantadas em investigações de LD e corrupção com uso de empresas de fachada; 

A3. Apresentar experiências de outros países no controle da utilização de empresas de fachada para LD e 
corrupção; 

A4. Estudar a atual sistemática dos registros de atos constitutivos e alterações sociais nas Juntas Comerciais, 
na  sistemática de  concessão e  cancelamento dos CNPJs pela Receita  Federal e de  registros estaduais de 
empresas; e em procedimentos de aberturas de contas bancarias por empresas (sob o enfoque dos cuidados 
para evitar as fraudes); 

A5. Discutir o aprimoramento de mecanismos de intercâmbio de informações; 

A6. Elaborar proposta(s) normativa(s) e/ou medidas para o fortalecimento de controles para evitar o uso de 
empresas de fachada na prática de crimes; 

A7.  Realizar  avaliação  do  risco  de mau  uso,  para  efeito  de  LD/FT,  de  formas  legalmente  previstas  de 
constituição de empresas no País. 

Justificativa: 

Empresas  de  fachada,  por  conseguirem  burlar  controles  existentes,  seja  simulando  condição  jurídica  e 
econômica  eventualmente  apta  a  eliminar  desconfianças  e  sinais  de  atipicidade  de  operações  ou 
movimentações  financeiras,  seja por ocultarem  aqueles que  são  seus  reais  responsáveis,  são um  veículo 
atrativo à  lavagem de dinheiro e a outras atividades  ilícitas. Operações  recentes conduzidas por diversos 
órgãos indicam o seu uso em grande escala. 

Dificultar o acesso a essa ferramenta, sem burocratizar o exercício da atividade empresarial, é um desafio a 
ser superado pelas autoridades públicas. 

 


