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

Coordenadores: PF e RFB

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

Convidados: DREI‐MDIC

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

MEMÓRIA DA 1ª REUNIÃO

1. Informações gerais  

● Data e horário: 22 de março de 2019, às 9h30. 
● Local: Sala Ana Paula Galdino – DRCI‐MJ, Brasília/DF.
● Pauta:   

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 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);
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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. 

● Presentes:  ABIN,  AGU,  AMPCON,  BB,  BCB,  BNDES,  Casa  Civil/PR,  COAF,  CONJUR/MJSP,
CSJT, CVM, DRCI, DREI, FEBRABAN, MP/PR, MPDFT, MPF, MPT, PC/RJ, PF, PGE/SP, PGFN,
PREVIC, RFB, SPREV/ME, SUSEP, TCU, TST.

● Ausentes: ADPF, AEAL/MJSP, ANPR, CAIXA, CGM/Guarulhos, CONACI, PC/RS, TSE.

2. Resumo das discussões  

DRCI  realizou  breve  apresentação  sobre  a  metodologia  dos  grupos  de  trabalhos  da  Enccla  e
promoveu a apresentação dos participantes da reunião.

PF, coordenadora da Ação, realiza a leitura da Ação 13/2019, tal como definida na XVI Reunião
Plenária da Enccla e dos resultados e atividades previstos. A Ação foi proposta pelo BCB e PF em
2018 e recebeu um grande apoio de colaboradores e o DREI/ME como convidado. Cita o grande
número de tipologias conhecidas envolvendo empresas de fachadas para lavagem de dinheiro e
corrupção (referência ao documento Casos&Casos do COAF), há pelo menos 31 tipologias. Destaca
a necessidade de foco para o alcance dos objetivos propostos.

Apresentação do Plano de Trabalho.

RFB realiza um resumo sobre o plano de trabalho para a Ação 13/2019: sugere apresentar o que a
Enccla fez na última Ação que tratou do tema (Ação 12/2015). Destaca a existência de diversas
tipologias sendo necessário colher a expertise de diversos órgãos como a Secretaria de Fazenda,
inclusive  para  demonstrar  como  é  o  procedimento  e  eventualmente  se  identificar  alguma
fragilidade e, em um segundo momento, partir para uma eventual proposta de ato normativo. A
questão da avaliação de risco deveria ser examinada de forma conjunta com o Banco Central.

COAF sugere que este ano o foco da Ação 13/2019 esteja nas tipologias menos conhecidas e
ressalta que esta não é a atividade mais relevante da Ação 13/2019.

CSJT  relata  experiência  do  CSJT  de  criação  de  subgrupos  e  ao  final,  poderia  se  entregar  um
glossário para que se tenha um compêndio por tipologia. Outra sugestão seria que todos os órgãos
de investigação e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro tivessem acesso ao detalhamento
do CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional).
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MPPR observa inicialmente que a tentativa de levantamento de tipologias é um grande desafio e
uma tarefa bem emblemática. O aspecto destacado pelos demais membros seriam relevantes, em
especial quanto à  Carta Circular nº 3.542 do BCB sobre os indicativos, cada vez mais evidentes, de
lavagem de dinheiro.  Pondera se  no âmbito das  empresas  de fachada não seria  possível  algo
similar, dentro das especificidades do tema.

RFB comenta a proposta apresentada pelo MPPR quanto a olhar a questão das tipologias com o
intuito de se elaborar um guia de tipos de empresas e o risco que cada uma tem em relação à
lavagem de dinheiro, podendo unir‐se os resultados (A1) das tipologias e (A5) da análise de riscos.

BB ressalta a importância de se discutir as tipologias menos conhecidas, considerando que as mais
conhecidas a já são monitoradas inclusive pelas instituições financeiras como, por exemplo, as
”tiqueteiras”  ou  “noteiras”’,  CNPJs  que  não  tem  faturamento  etc.  O  mais  importante  seria
entender todos esses aspectos de regulamentação de leis para concessão de CNPJ, dos registros
na Junta Comercial, o cadastro na RFB, o que hoje representa a maior dificuldade. 

Plano de trabalho aprovado por consenso, após debate do grupo. 

Apresentação DREI sobre resultados da Ação 12/2015.

PF cita que o resultado da Ação 12/2015, foi coordenada pelo DREI e teve por objetivo aprimorar
os mecanismos administrativos de verificação na constituição de pessoas jurídicas, a fim de evitar
registros falsos ou objetos sociais genéricos, bem como aperfeiçoar as medidas correcionais para
evitar o desvio de finalidade. Ou seja, tem uma relação grande com esta Ação 13/2019. 

Como  resultado  das  discussões,  foi  proposta  minuta  de  Instrução  Normativa  ‐  IN  (anexa),
instituindo a atribuição de auditoria interna às Juntas Comercial,  obrigando‐as a apresentar ao
DREI  relatórios  anuais  de auditoria,  realizar  as  comunicações devidas e tomar as  providências
cabíveis nos casos concretos.  Em outras palavras, buscou‐se a institucionalização da atribuição
específica  de auditoria  interna, que não se  confunde com o trabalho correicional  comumente
realizado pelas Juntas Comerciais.

O DREI informa que atualmente vige a IN 24/DREI que obriga as Juntas Comerciais comunicar ao
COAF os casos suspeitos. Foi realizada a  apresentação da  Minuta de IN elaborada no âmbito da
Enccla e respectivo anexo, porém, informou‐se que ainda não foi publicada e, ainda, deverá sofrer
alterações devido à publicação da Medida Provisória nº 876, de 13 de março de 2019, que altera a
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, a qual  dispõe sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins. Informa que, por derradeiro, que a ideia seria submeter a minuta de
IN oportunamente à consulta pública.

RFB reforça  a  ideia  de colocar  a  minuta  de IN em consulta  pública,  sendo também relevante
circularizar a minuta pelo Grupo da Ação 13/2019 visando o recebimento de sugestões.

MPF traz relato sobre fiscalização de juntas comerciais experiência realizada na Paraíba. À época
houve  uma  solicitação  às  Juntas  Comerciais  para  que  informassem  sobre  a  integralização  de
capital social, entretanto, teriam dito que seria impossível, que não teriam competência legal para
tal.  Outro  ponto  destacado  foi  quanto  à  necessidade  de  a  Instrução  Normativa  abranger  o
conteúdo da nova medida provisória que foi publicada. Questionou ainda ao grupo se as juntas
comerciais seriam a melhor forma de aferir ou localizar empresas fantasmas.
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DREI informa que a nova Medida Provisória visa facilitar a abertura das empresas e, na hipótese de
faltar algum documento, seria cobrado depois. 

AMPCON cita que existem algumas manifestações da condição de ”fantasma” de uma empresa
que  podem  facilmente  ser  constatadas  em  razão  de  determinado  patrimônio  registrado  em
comparação com o  capital  social  vinculado a determinado CNPJ,  elemento que praticamente
evidencia  uma  empresa  de  fachada.  No  âmbito  da  melhoria  dos  controles,  objeto  da  Ação,
defende que não se deve desperdiçar a oportunidade de aperfeiçoamento quanto ao tópico. 

RFB informa que será apresentado em uma próxima reunião como é realizado esse cruzamento, o
qual demanda uma implementação rotineira.

PGFN relata que não possui acesso ao Cadastro Nacional de Empresas ‐ CNE.

DREI informa que o CNE está desativado devido às várias mudanças de estrutura que ocorreram no
órgão (PR, MDIC, ME).

MPF questiona sobre as premissas que diferenciam uma empresa normal de uma empresa de
fachada. Sugere criar um conceito e verificar a presença de uma tipologia.

PF cita o documento de Tipologias utilizadas pelo GAFI (link anexo) – em ocultação de bens.

● Shell company – empresa fantasma – sem nenhum negócio, bens, operação;
● Front company –  empresa de fachada que funciona,  tem aparências de ser  um

negócio legítimo, mas serve de fachada; e
● Shelf  company –  empresa de gaveta  com sócios  inativos,  diretores  inativos e  é

deixada “guardada” até que seja necessário utilizá‐la.

RFB informa que Secretarias da Receita Estadual têm um papel importante nesse processo e no
tema como um todo. Sugere a expedição de convite para o representante da Secretaria de Estado
de Fazenda do DF compor a Ação 13/2019.

CSJT aponta a inclusão do CCS como ferramenta importante. Sugere ainda seja explicado do ponto
de vista jurídico a questão de acesso ao CCS. 

RFB sugere deixar essa discussão mais para frente, devido à quantidade de temas já previstos.

COAF concorda com a RFB sobre deslocar o item dos mecanismos de intercâmbio de informações
para após o amadurecimento dos resultados iniciais. Informa que o Brasil foi avaliado pelo Fórum
Global de Transparência e um dos itens de avaliação desse processo foi a questão do beneficiário
final. E indica que o Brasil está parcialmente cumprindo as recomendações, especialmente, quanto
ao cancelamento de empresas de fachada.

BCB cita a identificação de riscos vinculada aos tipos de empresas, mencionando ainda a existência
de uma obrigação junto ao GAFI de que o país tenha uma relação publicamente divulgada quanto
aos tipos de pessoas jurídicas que podem existir no país.
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Divisão do Grupo de Trabalho de acordo com os responsáveis pelas apresentações

Os coordenadores  da  Ação propõem a divisão do grupo por “matérias”  para  realizar  algumas
apresentações. Os diversos tópicos para que cada instituição ou subgrupo se voluntarie a realizar
apresentações para o GT nas próximas reuniões.

As apresentações foram assim definidas:

Tema Responsáveis Reunião e data

Tipologias BB, CSJT, MPPR 2ª Reunião – 24/4, 14h30

Apresentação  de  estudo
anteriormente realizado

DREI, MPT 2ª Reunião – 24/4, 14h30

Atual  sistemática de registros
e cancelamentos CNPJ (com a
retomada do item 9 da pauta ‐
tipos  de  empresa  que
apresentam maiores riscos de
utilização  para  lavagem  de
dinheiro)

RFB e SF‐DF 2ª Reunião – 24/4, 14h30

Exposição  quanto  as
experiências outros países

AGU, MPDFT 3ª reunião 14/5, 9h30

Procedimentos par a abertura
de contas bancárias

FEBRABAN, BCB, BB 4ª reunião, 11/06, 9h30

Proposta  de  aprimoramento
de  mecanismos  de
intercâmbio de informações e
de comunicações 

A definir Aguardar  para  definir
responsável  na  próxima
reunião (24/4)

Avaliação de riscos (R5) A definir Aguardar  para  definir
responsável  na  próxima
reunião (24/4)

3. Encaminhamentos  

a) Circularizar o link ou enviar o arquivo em PDF do documento Casos&Casos do COAF.
b) Divulgar o documento do GAFI onde constam as tipologias.
c) Encaminhar os contatos dos integrantes do GT da Ação 13/2019 a todos os integrantes para

que possam comunicar‐se.
d) RFB enviará dados da  SEFP/DF para emissão de convite para participar da Ação e fazer

apresentação na 2ª reunião em 24/4.
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Brasília, 22 de março de 2019.

Secretaria Executiva da ENCCLA
Coordenação‐Geral de Articulação Institucional

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

Ministério da Justiça e Segurança Pública
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