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De que se trata este 
Provimento?
• Dispõe sobre a política, os 

procedimentos e os controles a  
serem adotados pelos notários 
e registradores visando à  
prevenção dos crimes de 
lavagem de dinheiro, previstos  
na Lei n. 9.613, de 3 de março 
de 1998, e do financiamento do 
terrorismo, previsto na Lei n. 
13.260, de 16 de março de 
2016, e dá outras providências.

Elaborado por: Koncepto Consultoria



Termos e 
expressões 

utilizadas 
neste manual

• Lavagem de dinheiro: LEI Nº 9.613 (3/03/98) Art. 1º Ocultar ou 
dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de infração penal.

• Terrorismo: LEI Nº 13.260 (16/03/16) Art. 2º O terrorismo consiste na 
prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por 
razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e 
religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social 
ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou 
a incolumidade pública.

• Oficial de Cumprimento: funcionário indicado pelo Oficial Titular para 
centralizar o ato de comunicação dentro do SISCOAF.

• UIF (COAF): Unidade de Inteligência Financeira (Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras) – responsável pelas investigações atinentes à 
lavagem de dinheiro. Atualmente, é o COAF, que recebe as 
comunicações pelo seu sistema chamado SISCOAF.

• Compliance: programa definido como um conjunto de procedimentos 
para cumprir regras internas e externas de prevenção à ocorrência de 
desvios.

• Comunicação: ato de informação da ocorrência de operação suspeita ao 
SISCOAF, mediante informação de todas as informações solicitadas, no 
prazo impreterível e improrrogável de 24h (vinte e quatro horas) do ato 
de registro.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13260.htm


Termos e 
expressões 

utilizadas 
neste manual

• Operação: toda movimentação econômica que gere ato de registro ou 
averbação no cartório, inclusive as cédulas e penhores.

• Operação suspeita: operação que se enquadre dentro de algum dos 
critérios previstos neste Provimento.

• Cliente: é o titular do direito sujeito a registro, nos termos do art. 4º do 
Provimento.

• Pessoa exposta politicamente (PEP): Pessoa que se enquadre no rol 
previsto na Resolução do Ministério da Economia nº 29/2017, seus 
familiares e seus estreitos colaboradores. A condição de PEP dura ainda 
por 5 (cinco) anos contados da data em que a pessoa deixou de se 
enquadrar nos casos que a tornam uma PEP.

• Familiar de PEP: Parente de PEP em linha reta até o segundo grau 
(filhos, netos, pais e avós), cônjuge, companheiro e enteados.

• Colaborador estreito de PEP: Pessoas que são conhecidas por 
manterem sociedade ou propriedade conjunta em pessoa jurídica, ou 
que figura como procuradora ou outra relação próxima de 
conhecimento público com uma PEP. Também são colaboradores 
estreitos as pessoas que têm controle empresarial ou em arranjo sem 
personalidade jurídica criados para o benefício de uma PEP (“laranjas”).

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-2017-1


Termos e 
expressões 

utilizadas 
neste manual

• Beneficiário final de pessoa jurídica: a pessoa natural em nome da qual 
uma transação é conduzida ou que, em última instância, de forma direta 
ou indireta, possui, controla ou influencia significativamente uma 
pessoa jurídica, conforme definição prevista na Instrução Normativa nº 
1.863/2018 da Receita Federal do Brasil, no seu art. 8º.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97729


Aplicação 
Geral

• Os notários e registradores devem observar
as disposições deste Provimento na
prestação de serviços ao cliente, inclusive
quando envolver operações por interpostas
pessoas, compreendendo todos os negócios
e operações que lhes sejam submetidos.

Elaborado por: Koncepto Consultoria



Quem são 
considerados 
CLIENTES em 
cada 
especialida-
de de 
serventia?

• Serviço Notarial: todo o usuário que
comparecer perante um notário como parte
direta ou indiretamente interessada em um ato
notarial, ainda que por meio de representantes,
independentemente de ter sido o notário
escolhido pela parte outorgante, outorgada ou
por um terceiro ;

• Registro Imobiliário: o titular de direitos
sujeitos a registro;

• Registro de Títulos e Documentos e do Registro
Civil da Pessoa Jurídica: todos que forem
qualificados nos instrumentos sujeitos a
registro;

• Protesto de Títulos: toda pessoa natural ou
jurídica que for identificada no título
apresentado, bem como seu apresentante.

Elaborado por: Koncepto Consultoria



O que devem 
fazer os 
notários e 
registradores?

• Avaliar a existência de suspeição nas operações
ou propostas de operações que possam 
configurar indícios dos crimes de lavagem de 
dinheiro ou de financiamento do terrorismo.

• Especial atenção àquelas incomuns referente a:

• Partes envolvidas;

• Valores;

• Forma de realização;

• Finalidade;

• Complexidade

• Instrumentos utilizados;

• Falta de fundamento econômico ou legal.

Elaborado por: Koncepto Consultoria



Política de 
Prevenção

Elaborado por: Koncepto Consultoria

Realizar diligência razoável para a qualificação dos 
clientes, beneficiários finais e demais envolvidos nas 
operações que realizarem;

Obter informações sobre o propósito e a natureza da 
relação de negócios;

Identificar operações ou propostas de operações 
suspeitas ou de comunicação obrigatória;

Mitigar os riscos de que novos produtos, serviços e 
tecnologias possam ser utilizados para a lavagem de 
dinheiro e para o financiamento do terrorismo; e

Verificar periodicamente a eficácia da política e dos 
procedimentos e controles internos adotados.



Atribuições do Oficial Registrador 
ou Oficial de Cumprimento

• Implantação das políticas, procedimentos e controles internos 
de prevenção;

• Informar à UIF (COAF) qualquer operação ou tentativa de 
operação que possam estar relacionadas a este provimento;

• Prestar, gratuitamente, no prazo estabelecido, as informações 
e documentos requisitados pelos órgãos de segurança pública, 
órgãos do MP e órgãos do Poder Judiciário para o adequado 
exercício das suas funções institucionais;

• Promover treinamentos para os colaboradores da serventia;

• Elaborar manuais e rotinas internas sobre regras de condutas e 
sinais de alertas.

Elaborado por: Koncepto Consultoria



Informações 
para 
Cadastro dos 
usuários –
Pessoa 
Física:

• Obrigatórios

• Nome completo

• CPF

• Sempre que possível:

• RG com órgão expedidor ou Passaporte (se estrangeiro);

• Data de nascimento;

• Nacionalidade;

• Profissão;

• Estado civil e qualificação do cônjuge, em qualquer hipótese;

• Endereço residencial e profissional completo;

• Endereço eletrônico (e-mail);

• Telefones, inclusive celular;

• Dados biométricos, especialmente impressões digitais e 
fotografia.

• Imagens dos documentos de identificação;

• Enquadramento como pessoa que atue com transações 
financeiras para terceiros (art 1º Res. Coaf n. 31/2019, c/c art. 9º 
da Lei nº 9.613/98);

• Enquadramento na condição de pessoa exposta politicamente

Elaborado por: Koncepto Consultoria

http://fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-31-de-7-de-junho-de-2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm


Informações 
para 
Cadastro dos 
usuários –
Pessoa 
Jurídica:

• Obrigatórios
• Razão Social e nome fantasia;

• CNPJ;

• Endereço completo;

• Endereço eletrônico (e-mail).

• Sempre que possível:
• Nome completo, CPF, RG com órgão expedidor 

ou Passaporte de:
• Proprietários, sócios e beneficiários finais;

• Representantes legais, prepostos e dos demais 
envolvidos que compareçam ao ato;

• Número do telefone.

Elaborado por: Koncepto Consultoria



Enquadramento 
como pessoa 
exposta 
politicamente

Elaborado por: Koncepto Consultoria

Consultar o cadastro eletrônico de 
Pessoas Expostas Politicamente, no 
Siscoaf. acesso em: 
https://www.coaf.sei.fazenda.gov.br/

Colher declaração das próprias 
partes.

https://www.coaf.sei.fazenda.gov.br/


Como 
enquadrar 
como 
“Beneficiário 
Final”?

Elaborado por: Koncepto Consultoria

A pessoa natural que, 
em última instância, de 

forma direta ou 
indireta, possui, 

controla ou influencia 
significativamente a

entidade.

A pessoa natural em 
nome da qual uma 

transação é conduzida.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1863 – 27/12/2018

OU



Fontes de consulta de 
Beneficiários Finais
• Consultar a base de dados do 

Cadastro Único de Beneficiários Finais 
(http://www.redesim.gov.br/)

• Consulta aos cadastros mencionados;

• Outras informações que puder extrair 
dos documentos disponíveis;

• Quando não for possível identificar: 
colher declaração sobre que o é.

http://www.redesim.gov.br/


Registro das 
Operações

• Manter o registro eletrônico de todos os atos 
praticados, especialmente dos seguintes 
dados:

• Identificação do cliente;

• Descrição pormenorizada da operação 
realizada;

• Valor da avaliação para fins de incidência 
tributária;

• Data da operação;

• Registro das comunicações para a UIF 
(COAF) pelo Siscoaf;

• Outros dados nos termos de regulamentos 
especiais e instruções complementares.

• Obs.: Notários deverão verificar a atualidade 
dos poderes de uma procuração antes da 
lavratura do ato.Elaborado por: Koncepto Consultoria



Registro das 
Operações

•Atenção especial para:
•Valor da operação;
•Forma de pagamento;
•Meio de pagamento;

Elaborado por: Koncepto Consultoria



Indícios da ocorrência de crimes conforme este 
Provimento, operações que:

1. Aparente não resultar de atividades ou negócios usuais do cliente ou do seu ramo de 
negócio;

2. A origem ou fundamentação econômica ou legal não sejam claramente aferíveis;

3. Seja incompatível com o patrimônio ou com a capacidade econômico-financeira do 
cliente;

4. O beneficiário final não seja possível identificar;

5. Envolvam pessoas jurídicas domiciliadas em jurisdições consideradas de alto risco ou 
com deficiências estratégicas, pelo GAFI (considerar também: beneficiário final, sócios, 
acionistas, procuradores ou representantes legais) (Vide link: 
https://www.gif.gov.mo/web1/pt_highriskjurisdict.html);

Elaborado por: Koncepto Consultoria

https://www.gif.gov.mo/web1/pt_highriskjurisdict.html


Indícios da ocorrência de crimes conforme este 
Provimento, operações que:

6. Envolvam países ou dependências considerados pela RFB de tributação 
favorecida e/ou regime fiscal privilegiado, conforme lista pública (Vide Link: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=16002&
visao=compilado);

7. O cliente e/ou dos demais envolvidos tenham resistência ao fornecimento de 
informações, bem como para o preenchimento dos cadastros;

8. As informações prestadas sejam falsas ou de difícil ou onerosa verificação para 
o preenchimento dos cadastros;

9. Sejam injustificadamente complexas ou com custos mais elevados, que visem 
dificultar o rastreamento dos recursos ou a identificação do seu real objetivo;

Elaborado por: Koncepto Consultoria

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=16002&visao=compilado


Indícios da ocorrência de crimes conforme este 
Provimento, operações que:

10. Sejam fictícias ou com indícios de valores incompatíveis com os de mercado;

11. Possuam cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com as 
praticadas no mercado;

12. Contenham qualquer tentativa de burlar os controles e registros exigidos pela 
legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo, através de fracionamento, pagamento em espécie ou por meio de 
título emitido ao portador;

13. Contenham registro de documentos de procedência estrangeira (com sua 
tradução);

14. Contenham substancial ganho de capital em um curto período de tempo;

Elaborado por: Koncepto Consultoria



Indícios da ocorrência de crimes conforme este 
Provimento, operações que:

15. Envolva a expedição ou utilização de instrumento de procuração que outorgue 
poderes de administração, de gerência dos negócios, ou de movimentação de conta 
corrente vinculada de empresário individual, sociedade empresária ou cooperativa;

16. Aumentem o capital social quando as partes envolvidas no ato ou características do 
empreendimento, contenham indícios de que o referido aumento não possui 
correspondência com o valor ou o patrimônio da empresa;

17. Considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio e 
forma de pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam 
configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos neste Provimento ou com 
eles relacionar-se;

18. Contenham outras situações designadas em instruções complementares.

Elaborado por: Koncepto Consultoria



NORMAS 
APLICÁVEIS AOS 
TABELIÃES DE 
PROTESTO

Comunicação OBRIGAGÓRIA independentemente de análise 
ou de qualquer outra consideração:

Elaborado por: Koncepto Consultoria

Qualquer operação que envolva o pagamento ou 
recebimento de valor em espécie, igual ou superior a R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra 
moeda, desde que perante o tabelião;

Qualquer operação que envolva o pagamento ou 
recebimento de valor, por meio de título de crédito 

emitido ao portador, igual ou superior a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), desde que perante o tabelião.



NORMAS 
APLICÁVEIS AOS 
TABELIÃES DE 
PROTESTO

Comunicação de atos que 
configurem INDÍCIOS DE CRIMES:

Pagamentos ou cancelamentos de títulos 
protestados em valor igual ou superior a R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), não 
relacionados ao mercado financeiro, 

mercado de capitais ou entes públicos.

Elaborado por: Koncepto Consultoria



NORMAS 
APLICÁVEIS AOS 
REGISTRADORES 
DE IMÓVEIS

Comunicação OBRIGAGÓRIA independentemente de análise 
ou de qualquer outra consideração:

Elaborado por: Koncepto Consultoria

Registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em 
período não superior a 6 (seis) meses, se a diferença entre 

os valores declarados for superior a 50%;

Registro de título no qual constem diferenças entre o valor 
da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o 
valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), 

superiores a 100%;

Registro em que conste declaração das partes de que foi 
realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao 

portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais).



NORMAS 
APLICÁVEIS AOS 
REGISTRADORES 
DE IMÓVEIS

Comunicação de atos que configurem
INDÍCIOS DE CRIMES:

Doações de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis 
para terceiros sem vínculo familiar aparente com o doador, 

referente a bem imóvel que tenha valor venal atribuído pelo 
município igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais);

Concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação 
fiduciária entre particulares;

Registro de negócios celebrados por sociedades que tenham 
sido dissolvidas e tenham regressado à atividade;

Registro de aquisição de imóveis por fundações e associações, 
quando as características do negócio não se coadunem com 

as finalidades prosseguidas por aquelas pessoas jurídicas.

Elaborado por: Koncepto Consultoria



NORMAS 
APLICÁVEIS AOS 
REGISTRADORES 
DE TÍTULOS E 
DOCUMENTOS E 
CIVIL DE PESSOAS 
JURÍDICAS

Comunicação OBRIGAGÓRIA independentemente de análise 
ou de qualquer outra consideração:

Elaborado por: Koncepto Consultoria

Operações que envolvam o pagamento ou
recebimento de valor igual ou superior a R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em
outra moeda, inclusive quando se relacionar à
compra ou venda de bens móveis e imóveis.



NORMAS 
APLICÁVEIS AOS 
REGISTRADORES 
DE TÍTULOS E 
DOCUMENTOS E 
CIVIL DE PESSOAS 
JURÍDICAS

Comunicação de atos que configurem INDÍCIOS DE 
CRIMES, Registro de quaisquer documentos que se 

refiram a:

Transferências de bens imóveis de qualquer valor;

Transferências de cotas ou participações societárias;

Transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00;

Mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de 
valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00;

Participações, investimentos ou representações de pessoas naturais ou 
jurídicas brasileiras em entidades estrangeiras, especialmente “trusts” ou 

fundações, ainda que indiretamente;

Cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual 
ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

Elaborado por: Koncepto Consultoria



NORMAS APLICÁVEIS AOS NOTÁRIOS

Observação especial: 

O Colégio Notaria do Brasil – Conselho Federal (CNB), realizará 
supervisão auxiliar na organização e orientação dos Notários.

Elaborado por: Koncepto Consultoria



CADASTRO ÚNICO DE CLIENTES DO 
NOTARIADO - CCN

O cadastro conterá:

Elaborado por: Koncepto Consultoria

As informações previstas no art. 
9º (Cadastro de Clientes)

Outros dados que entender 
necessários

De todas as pessoas cadastradas 
e qualificadas pelos notários, 

Sejam ou não partes em ato 
notarial.



CADASTRO ÚNICO DE CLIENTES DO 
NOTARIADO - CCN

Formação e 
atualização da base 

nacional do CCN

Elaborado por: Koncepto Consultoria

Atos notariais protocolares praticados

Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública – SINESP, INFOSEG

Secretarias estaduais e do DF de segurança 
pública

Outras bases de dados confiáveis

Bases biométricas públicas como a baseada na  
Identificação Civil Nacional (ICN) Lei 13.444/17

Manter uma base de dados biométricos própria

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13444.htm


CADASTRO ÚNICO DE CLIENTES DO 
NOTARIADO - CCN

Elaborado por: Koncepto Consultoria

• A Atualização dos dados deve ser de forma sincronizada
ou com periodicidade (máxima) quinzenal.

• Os dados restringem-se à conferência dos documentos 
apresentados;

• O CCN disponibilizará eletronicamente uma listagem de 
fraudes efetivas e tentativas de fraudes.



CADASTRO ÚNICO DE 
BENEFICIÁRIOS FINAIS - CBF

Elaborado por: Koncepto Consultoria

Art. 31 (Prov. 88) O CNB/CF criará e manterá o Cadastro 
Único de Beneficiários Finais – CBF, que conterá o índice 
único das pessoas naturais que, em última instância, de 
forma direta ou indireta, possuem controle ou influência 

significativa nas entidades que pratiquem ou possam 
praticar atos ou negócios jurídicos em que intervenham os 

notários.

Até o momento não foi criada essa base de dados.



Dados para formação 
e atualização do CBF

Outros cadastros da mesma natureza

Informações prestadas por outras 
instituições

Declaração das próprias partes

Exame da documentação apresentada

Outras fontes confiáveis

CADASTRO ÚNICO DE 
BENEFICIÁRIOS FINAIS - CBF

Elaborado por: Koncepto Consultoria



São dados essenciais

Identificação do cliente

Descrição pormenorizada da operação realizada

Valor da operação realizada

Valor de avaliação para fins de incidência tributária

Data da operação

Forma de pagamento

Meio de pagamento

Outros dados, nos termos de regulamentos especiais e das 
instruções complementares

REGISTRO DE OPERAÇÕES E DO 
ÍNDICE ÚNICO DE ATOS NOTARIAIS

Elaborado por: Koncepto Consultoria



São dados 
essenciais

REGISTRO DE OPERAÇÕES E DO 
ÍNDICE ÚNICO DE ATOS NOTARIAIS

Elaborado por: Koncepto Consultoria

Identificação do 
cliente

Descrição 
pormenorizada da 

operação 
realizada

Valor da operação 
realizada

Valor de avaliação 
para fins de 
incidência 
tributária

Data da operação
Forma de 

pagamento

Meio de 
pagamento

Outros dados, nos termos 
de regulamentos especiais e 

das instruções 
complementares



NORMAS 
APLICÁVEIS AOS 
NOTÁRIOS

Comunicação OBRIGAGÓRIA independentemente de análise 
ou de qualquer outra consideração:

Elaborado por: Koncepto Consultoria

Pagamento ou recebimento de valor em espécie igual ou 
superior a R$ 30.000,00 ou equivalente em outra moeda, 
em espécie, inclusive a compra ou venda de bens móveis 

ou imóveis

Pagamento ou recebimento de valor em espécie igual ou 
superior a R$ 30.000,00, por meio de título de crédito

emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens 
móveis ou imóveis

Qualquer das hipóteses previstas em resolução da UIF 
(COAF) que disponha sobre procedimentos a serem 
observados pelas pessoas físicas e jurídicas por ela 

reguladas relativamente a operações ou propostas de 
operações ligadas ao terrorismo ou seu financiamento;



NORMAS 
APLICÁVEIS AOS 
NOTÁRIOS

Comunicação OBRIGAGÓRIA independentemente de análise 
ou de qualquer outra consideração:

Elaborado por: Koncepto Consultoria

Operação ou conjunto de operações relativas a bens 
móveis de luxo ou alto valor, de valor igual ou superior a 

R$ 300.000,00, ou equivalente em outra moeda

Todas as situações listadas no art. 25 (aplicáveis aos 
Registro de Imóveis) do presente Provimento, quando 

realizadas por escritura pública

outras situações designadas em instruções 
complementares a este Provimento



Como será a 
comunicação 

para a UIF 
(COAF)?

Disposições
específicas 
NOTARIAL

Elaborado por: Koncepto Consultoria

Todas as situações elencadas 
anteriormente

Lavratura de procuração que 
outorgue plenos poderes de gestão 
empresarial, conferida em caráter 
irrevogável ou irretratável ou quando 
isenta de prestação de contas



Como será a 
comunicação 

para a UIF 
(COAF)?

Disposições
gerais
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No dia útil seguinte ao término 
do exame da operação ou 
proposta de alteração.

Que independem de análise será 
concluído em até 45 (quarenta e cinco) 
dias, contados da operação ou proposta 
de operação.

Que dependem de análise será 
concluído em até 60 (sessenta) dias, 
contados da operação ou proposta de 
operação.

1



Como será a 
comunicação 

para a UIF 
(COAF)?

Disposições 
gerais
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Pelo link: 
https://siscoaf.fazenda.gov.br/siscoaf-
internet/pages/siscoafInicial.jsf

Atenção especial para as operações 
envolvendo pessoas expostas 
politicamente, seus familiares, 
estreitos e PJ que participem.

https://siscoaf.fazenda.gov.br/siscoaf-internet/pages/siscoafInicial.jsf


Comunicação 
para a UIF 
(COAF)

• Caso não ocorram motivos para 
comunicação nos últimos 6 meses, 
informar a Coorregedoria-Geral até o 
dia 10 dos meses de janeiro e julho.

• Atenção para o sigilo das 
comunicações!
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Guarda e conservação de 
Registros e Documentos

• Prazo de conservação:
mínimo 5 anos (a contar da 
data da prática do ato);

• Forma de conservação: em 
meio eletrônico (respeitadas 
as regras previstas na 
legislação)



PRÁTICAS DE GESTÃO PARA 
ATENDER O PROVIMENTO Nº 88 -
CNJ

Atendimento
Aperfeiçoar o cadastro das partes, 
incluindo campos exigidos no 
Provimento

Prática do ato
Implementar Check list com itens 
que devem ser analisados durante 
a prática do ato

Finalização
Padronizar a forma de 
comunicação Oficial para o COAF

Arquivamento
Armazenar digitalmente as 
informações de comunicações para 
o COAF



Fontes de Consulta

• Provimento nº 88, CNJ;

• Provimento nº 90, CNJ;

• Lei 9.613, 3/03/1998;

• Lei 13.260, 16/03/2016;

• Lei 13.444, 11/05/2017;

• Instrução Normativa nº 1037/2010 – Receita Federal do 
Brasil;

• Instrução Normativa nº 1863/2018 – Receita Federal do 
Brasil;

• Resolução nº 29, 7/12/2017 – Ministério da Economia;

• Resolução nº 31, 7/06/2019 – Ministério da Economia;

• Manual Operacional de Cadastro e Habilitação do 
Siscoaf;

• Recomendações do GAFI;

• Plano de diretrizes de combate à corrupção - ENCCLA
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Bom estudo!

www.konceptoconsultoria.com
(48) 99148-8558

contato@konceptoconsultoria.com

http://www.konceptoconsultoria.com/

