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http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/combate-a-ilicitos/lavagem-de-dinheiro/perguntas-e-respostas



http://www.oecd.org/ctp/crime/43841099.pdf
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/money-laundering-awareness-handbook.htm

Role of Tax Examiners and Auditors



Amplitude das atribuições da RFB

 Fiscalização de uma infinidade de operações econômicas, relações 
comerciais, patrimoniais, rendas e serviços

 Controle e fiscalização de operações de comércio exterior

 Cruzamentos de informações econômico-tributárias

 Assessoramento estratégico e combate a fraudes tributárias, previdenciárias 
e aduaneiras e à lavagem de dinheiro (Copei)

 Acesso a instrumentos para troca de informações em âmbito interno e 
externo



CONJUNÇÃO DE FATORES:

Ilícitos Fiscais (despesas indedutíveis e sonegação)
X

Ocultação e Lavagem de Dinheiro (transferências de valores)
X

Enriquecimento Ilícito (aumento patrimonial – vantagens indevidas)

Operação Lava Jato
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Pequena amostra de Subcasos de Lavagem de Dinheiro identificados

1. Remessas Ilegais de recursos ao exterior via câmbio oficial de falsas importações (Mais de US$ 120 
milhões apenas de uma das empresas de doleiro);

2. Contratos fictícios de Mútuos/Empréstimos entre pessoas físicas e/ou jurídicas, alguns sem 
encargos, outros sem nenhuma quitação por mais de cinco anos;

3. Pagamentos, pelas empresas envolvidas, de compras de bens que beneficiavam os destinatários 
das vantagens indevidas (diretores, agentes políticos etc), sejam boletos, faturas, extratos de 
cartões de crédito etc.;

4. Pagamentos de serviços fictícios de Assessoria ou Consultoria em várias áreas e, em menor 
volume, pagamentos de compras fictícias de mercadorias.[“NOTEIRAS”]

5. Enriquecimento vertiginoso/atípico de diversas pessoas, lastreado em expressivos valores de 
vantagens indevidas dissimuladamente recebidas, seja por recebimento de vantagens indevidas 
indiretamente e/ou em espécie OU por distribuição de lucro de suas próprias “empresas”, 
beneficiárias diretamente de valores  do esquema .[“NOTEIRAS”]



Identificados dois principais subtipos de “Noteiras” de Serviços
Dissimulação ou Ocultação para pagamento de vantagens indevidas no País

 1) Noteiras  intermediárias típicas – uso de contas de “passagem”;

 2) Noteiras próprias dos beneficiários finais



• Pagamentos de Serviços de Consultoria/Assessoria de fato não prestados.

• É típico que o “beneficiário” direto (sócio de direito) não apresenta esperado 
enriquecimento patrimonial vertiginoso. De fato são empresas de fachada, intermediárias de 
valores (contas bancárias apenas de passagem).

 Incompatibilidade de distribuição de lucros versus movimentação bancária dos sócios beneficiários 
(movimentação bancária muito inferior)

 Algumas empresas tributavam pelo Lucro Presumido. Outras omissas e com vida curta (+/- um ano)
 Verificou-se que algumas empresas deste tipo declaravam distribuição expressiva de lucros, mas sem 

compatibilidade com créditos efetivos na conta bancária dos sócios de direito.
 Os valores eram debitados das contas da empresa, muitas vezes em seguida aos créditos das receitas, 

mas sem identificação clara do beneficiário, pois os valores sacados eram destinados em prol de reais 
beneficiários das vantagens indevidas. 

(1)“Noteira”  do tipo intermediária – contas de passagem



Exemplo de “Noteira”  tipo intermediária – contas de passagem
Expressivo Saldo Conta “CAIXA”  (Saque da conta Banco e destino de fato para pagamento de vantagem 

indevida)

Empresa com Ativo Total de R$ 43 milhões, sendo que R$ 21 milhões como dinheiro em CAIXA (49%), 

em 31/12/2017: 



• Pagamentos de Serviços de Consultoria/Assessoria de fato não prestados. 

• Beneficiário (sócio de direito) apresentou enriquecimento patrimonial 
vertiginoso. Empresa de fachada para justificar recebimento de vantagens 
indevidas pelo sócio (beneficiário final da vantagem indevida) ou pessoas 
ligadas:

 Compatibilidade de distribuição de lucros versus movimentação bancária dos 
beneficiários. Invariavelmente a distribuição era em valor próximo ao valor da 
totalidade da receita anual da empresa; 

 Em alguns casos empresas dos próprios beneficiários (Ltda ou EIRELI) ou, para maior 
dissimulação, em nome de cônjuges/filhos;

 Tributação pelo Lucro Presumido, recém criadas e com abrupto crescimento de 
faturamento.

(2) “Noteira”  própria do beneficiário final



Enriquecimento pessoal vertiginoso

Ex-gerente da Petrobrás

Variação Patrimonial pessoal: R$ 6.810.729,42 em 31/12/2006 a R$ 
70.182.771,17 em 31/12/2014 (incremento total de R$ 63,37 milhões). 

Em 8 (oito) anos crescimento de mais de 10 vezes (cerca de 900%) em 
seu patrimônio

Os mais expressivos incrementos patrimoniais, anuais, se deram em 
2011 e 2012 (cerca de 50% e 48% em relação ao ano imediatamente anterior).

Principal origem de recursos da pessoa física: Distribuição de 
lucros/dividendos de sua empresa de assessoria (com apenas dois 
empregados administrativos):

Descrição 2011 2012 2013 TOTAL

Receita Bruta – DIPJ 10.649.988,39 17.163.972,01 12.081.854,14 39.895.814,54

Mov. Financeira 10.748.677,91 16.318.940,16 11.934.411,39 39.002.029,46

Lucro do Período 8.575.341,92 13.962.263,04 9.895.143,30 32.432.748,26

Lucro Distribuído total 8.565.000,00 13.602.000,00 10.265.000,00 32.432.000,00



 Difícil mensuração/contestação do real valor do “SERVIÇO” supostamente prestado;

 Despesas indedutíveis  (redução indevida do lucro) nas fontes pagadoras, geralmente 
empresas que de fato devem o pagamento das vantagens indevidas a terceiros 
beneficiários;

 Pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, geralmente em 
intermediárias “subcontratadas” para “EMPRESTAR suas contas” APENAS para passagem 
dos valores. Cadeia de dissimulações. Dificuldade de rastreamento!

 Reclassificação da receita já tributada na pessoa jurídica, lançando como rendimento 
tributável da pessoa física do real beneficiário final da vantagem indevida.

“Noteiras”  –  Aspectos fiscais a destacar



 Na área de investigação: análises fiscais e fornecimento de informações relativas a cerca 
de 1200 pessoas jurídicas e cerca de 900 pessoas físicas, desde nov/2013.

Operação Lava Jato      -     RFB - Trabalhos efetuados/Resultados alcançados
Investigação conjunta  desde nov/2013 (Copei) e Ações de Fiscalizações

 Na área da fiscalização:

Fonte: O Globo 06/05/2019



Obrigado pela Atenção!

Roberto Leonel de Oliveira Lima
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil



Citação pelo Dr. Sérgio Moro em uma sentença da Operação da Lava Jato de 13/10/2016, de 
trechos de discurso de 07/12/1903 do ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt, sobre 

os males da corrupção e da necessidade de atuação vigorosa das instituições públicas 



“Não existe crime mais sério do que a corrupção”. Outras ofensas 
violam uma lei enquanto a corrupção ataca as fundações de todas as 
leis”...

...“A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para a 
uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não 
na correção.”...

...“Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a 
corrupção, nós não poderemos escapar de nossa parcela de 
responsabilidade pela culpa.”

Citação pelo Dr. Sérgio Moro em uma sentença da Operação da Lava Jato de 13/10/2016, de 
trechos de discurso de 07/12/1903 do ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt, sobre 

os males da corrupção e da necessidade de atuação vigorosa das instituições públicas 
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