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MINISTÉRIO DA FAZENDA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Assunto: Revisão da Resolução COAF nº
16, de 28 de março de 2007, que dispõe
sobre os procedimentos a serem observados
pelas Pessoas Supervisionadas pelo COAF
relativamente
a
pessoas
expostas
politicamente.
1.
Trata-se de proposta de revisão da Resolução nº 16, de 28 de março de 2007, do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, que dispõe sobre os procedimentos a
serem observados pelas Pessoas Supervisionadas pelo COAF relativamente a pessoas expostas
politicamente - PEP.
2.
O conceito de pessoas expostas politicamente foi primeiramente inserido no
ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 52 (1) da Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção, cuja execução e cumprimento no Brasil foram determinados pelo Decreto nº 5.687, de
31 de janeiro de 2006. Em 28 de março de 2007, o COAF publicou a Resolução nº 16,
determinando aos seus setores supervisionados as diretivas necessárias para observância e
comunicações relacionadas às pessoas expostas politicamente.
3.
Em fevereiro de 2012, o GAFI revisou e atualizou suas recomendações, expedindo
as “40 Recomendações do GAFI”, que se constituem como um guia para que os países promovam
a efetiva implementação de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem
de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Com relação às pessoas expostas politicamente, o
GAFI expediu em 2013 guia específico tratando das Recomendações 12 e 22. A questão mais
importante das Recomendações é informar que tais medidas são preventivas por natureza e não
devem ser interpretadas como uma forma de classificar PEP como pessoas que podem
potencialmente se envolver em atividades suspeitas. Recusar uma relação de negócios com um
PEP baseando-se simplesmente em sua condição de PEP é contrário a letra e ao espírito da
Recomendação 12.
4.
Nesse sentido, a revisão da Resolução COAF nº 16, de 2007, tem como principal
premissa imprimir uma nova forma de tratamento à pessoa exposta politicamente, na qual a
abordagem de risco não seja feita na pessoa em si, mas nas operações e propostas de operações
realizadas pela mesma, retirando o estigma que paira nas relações entre PEP e instituições
financeiras e demais pessoas obrigadas perante a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Para tanto,
propõe-se a análise dos seguintes pontos:
4.1.

Conceito adotado de maneira unificada entre os reguladores brasileiros;

4.2.

Adotar a nomenclatura “pessoa exposta politicamente - PEP”, ao invés de “pessoa
politicamente exposta”, para que a sigla se harmonize com a adotada
internacionalmente (politically exposed person – PEP);

4.3.

Adotar a nomenclatura “nacionais” no lugar de “brasileiras”;

4.4.

Reavaliar a abrangência do conceito de PEP:
4.4.1.

Reavaliação do tratamento dado aos familiares e às pessoas de
relacionamento próximo (estreitos colaboradores) às PEP nacionais e
estrangeiras – o artigo 52 (1) da Convenção das Nações Unidas Contra a
Corrupção, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto
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nº 5.687, de 2006, informa que os países devem “intensificar seu escrutínio
de toda conta solicitada ou mantida” por PEP, ou em seu nome, por seus
familiares e estreitos colaboradores. Tratar familiares e estreitos
colaboradores de PEP com a mesma especial atenção que deve ser
estendida a um PEP não significa ter que classificá-los como tal. Além
disso, a Recomendação 12 do GAFI, que trata das pessoas expostas
politicamente, deixam claro que familiares e pessoas próximas a PEP não
são classificadas como PEP quando recomendam, ao final que “as
exigências para todas as PEP também se aplicam a familiares ou pessoas
próximas dessas PEP”. Por tal motivo, deve-se revisar a norma para retirar
a classificação de PEP dos familiares e estreitos colaboradores, mantendo,
entretanto, parágrafo com observação de que as operações realizadas pelos
mesmos, ou propostas de operações, devem ser consideradas com especial
atenção. Nesse sentido, o parágrafo §5º foi retirado do artigo 1º da
Resolução 16 por não se considerar mais familiares como PEP. Os
familiares e estreitos colaboradores são tratados nos §§ 1º e 2º do artigo 2º
da nova minuta apresentada. Além disso, foi inserido o conceito de estreito
colaborador, que não constava na Resolução 16.

4.5.

4.4.2.

Ampliação do conceito de PEP nacional para abarcar Deputados Estaduais
e Distritais, Prefeito e Presidente de Câmara Municipal de todos os
municípios e não apenas de capitais de Estados. Sugere-se que essa
ampliação no conceito de PEP nacional seja discutida no âmbito dos
demais reguladores.

4.4.3.

A resolução 16 não apresentava um conceito detalhado de PEP estrangeiro,
razão da sugestão de inclusão de parágrafo com conceito retirado da
definição constante do glossário dos termos utilizados nas 40
Recomendações do GAFI.

4.4.4.

Foi sugerida a criação de parágrafo específico para procedimentos de
identificação de PEP nacionais e estrangeiros.

Fortalecer os procedimentos de comunicação ao COAF e simplificar as diretrizes
para implementação de procedimentos internos a serem desenvolvidos para
identificação de PEP. A sugestão de exclusão do inciso II da Resolução 16 tenta
flexibilizar o nível de exigência aos setores regulados pelo COAF, considerando
suas características predominantemente comerciais de relacionamento efêmero.
Esse entendimento também foi aplicado ao artigo 3º da Resolução 16, que foi
excluído da nova minuta.

5.
Considerando o exposto, sugere-se o encaminhamento de minuta com as inovações
propostas, para análise e aprovação do Conselho.
Brasília, 06 de junho de 2017.

