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Entram em vigor na próxima terça-feira, dia 1º de junho de 2021, a Resolução
nº 36 e a Instrução Normativa nº 07 do COAF, que versam, respectivamente, sobre
a adoção de mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e sobre critérios de
comunicação de transações no setor de comércio de joias, pedras, metais
preciosos e bens de luxo ou de alto valor

Destinada aos setores que se sujeitem à supervisão do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras – COAF

A QUEM

Obriga-os a adotar políticas, procedimentos e controles internos de
prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao
financiamento da proliferação de armas de destruição em massa –
PLD/FTP

SEU OBJETO?

NEWSLETTER
Entrada em vigor da Resolução 
nº 36 e da Instrução Normativa 
nº 07 do COAF

28 de maio de 2021

Resolução nº 36, de 10 de março de 2021 (clique aqui)

SE DESTINA?

QUAL

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-coaf-n-36-de-10-de-marco-de-2021-307765911
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o Definição de papeis e responsabilidades

o Definição de procedimentos de avaliação prévia de novos produtos
e serviços

o Avaliação interna de riscos atualizada a cada 2 anos no mínimo, com
avaliação de perfis de risco de clientes, de seu ramo, das operações
e dos funcionários e terceiros

o Implementação de procedimentos de KYC – Know Your Client e KYP
– Know Your Partner

O QUE A PLD/FTP DEVE CONTER?
DEVE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DO QUANTO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI Nº 9.613/1998, COMO POR
EXEMPLO PELA

EXISTEM EXCEÇÕES? 

A aplicação das disposições da resolução publicada pode ser
dispensada para supervisionado que se enquadre em categoria de
menor porte e volume de operações, a critério do COAF e conforme os
termos da Instrução Normativa nº 06
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Destinada aos setores que comercializem joias, pedras e metais
preciosos, bem como aos que comercializem bens de luxo ou de alto
valor, ou que façam a intermediação do seu comércio

A QUEM

Apresenta instruções complementares às Resoluções nº 23 e 25 do COAF
sobre a comunicação de operações ao ente regulador

SEU OBJETO?

Instrução Normativa nº 07, de 09 abril de 2021

SE DESTINA?

QUAL

(clique aqui)

O QUE DEVE SER OBSERVADO
NA REALIZAÇÃO OU NA PROPOSTA DE OPERAÇÃO? 

o Aquisição de bem, produto, serviço, ativo ou direito que seja
aparentemente incompatível com as atividades ou com a capacidade
financeira do cliente

o Aquisição de bem, produto, serviço, ativo ou direito em que haja
negociação de preços e condições fora dos padrões de mercado

o Transação que envolva, sem justificativa plausível, pagamento por
terceiro (ainda que autorizado pelo cliente)

o Pagamentos a maior e posterior devolução do bem ou pedido de
devolução do valor

https://www.gov.br/coaf/pt-br/acesso-a-informacao/Institucional/a-atividade-de-supervisao/regulacao/supervisao/normas-1/instrucao-normativa-coaf-no-7-de-9-de-abril-de-2021-1.pdf
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O QUE DEVE SER OBSERVADO
NA REALIZAÇÃO OU NA PROPOSTA DE OPERAÇÃO? 

o Cancelamento ou desistência da aquisição com devolução ou
pedido de devolução do pagamento, ainda que parcial

o Aquisições em espécie feitas por Pessoas Expostas Politicamente –
PEP

o Aquisições de veículos de transporte aéreo ou aquaviário em
locais de fronteira ou com considerável índice de criminalidade

o Aquisições de veículos na modalidade “frotista” por pessoa física
ou pessoa jurídica recém-constituída, sem experiência no ramo,
cuja atividade não seja relacionada a utilização de frota de
veículos ou ainda que não tenha patrimônio compatível com
aquisição de frota de veículos

o Depósitos em espécie em contas bancárias em valor igual ou
superior aos limites estabelecidos em resolução

o Resistência ao fornecer documentos ou informações de
identificação, cadastro e registro do cliente

FORMA DE COMUNICAÇÃO

Deve conter elementos que demonstrem a avaliação pelo
supervisionado de que se trata de situação suspeita ou atípica e
por meio do sistema SISCOAF
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