
Regulamentação Fiscal das IFRS 
(Lei 12.973) – Abordagem Prática  



MATRIZ CURRICULAR 
1- Conceitos e Cenário Atual  

I - Conceitos ligados à PLD-FT: 

a) Contexto histórico: Lavagem de dinheiro e financiamento ao 
terrorismo; 

b) Ética profissional e empresarial relacionadas à PLD-FT. 

II - O Cenário Internacional – GAFI/FATF e demais organismos que se 
destacam nos esforços de PLD-FT: 

a) FATF; 

b) ONU; 

c) FMI; 

d) Banco Mundial; 

e) BIS; 

f) Wolfsberg Group; 

g) Outros; 

 

III - Unidades de Inteligência Financeira (UIF): 

a) Tipos de UIF; 

b) COAF; 

c) Grupo Egmont; 

 

 
 

 

 

 

IV – O cenário nacional: 

a) Arcabouço legal: Leis n.º 9.613/98, 13.170/15 e 13.260/16; 

b) Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de 
Dinheiro – ENCCLA. 

 

V – Tipologias. 

 

VI – Casos (exemplos de instituições penalizadas por falhas graves de 
PLD/FT). 

 

2 – Contextualização da Temática em face do Arcabouço Legislativo e 
Regulatório. 

 

I – Regulamentação derivada da Lei n° 9.613: 

a) Principais normas do Bacen; 

b) Principais normas da CVM; 

c) Principais normas da Susep , ANS e da Previc; 

d) Principais normas do COAF; 

e) Principais normas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; 

f) Considerações sobre normas de outros supervisores. 

 

  

 

 

 



MATRIZ CURRICULAR 
II – Sobre o sigilo das comunicações enviadas para o COAF: Lei 
Complementar n° 105/01 e Lei n.º 9.613/98. 

III – Leis n.º 13.170/15 e 13.260/16 – terrorismo e o seu 
financiamento. 

3 – Abordagem prática sobre as principais rotinas de PLD-FT 

I – A importância da correta implementação dos controles internos. 

II – Abordagem baseada no risco (ABR / SBR): 

a) Recomendações do GAFI/FATF; 

b) Identificação, análise, compreensão e mitigação dos riscos de LD-FT 
(*); 

c) Como avaliar riscos de imagem, reputação e idoneidade (**); 

d) Exercitar julgamento sobre os temas; 

(*)Inclui - Riscos associados aos clientes, produtos e canais de 
distribuição. 

(**)Inclui - Como avaliar riscos de imagem, reputação e idoneidade. 
Como fazer o background check de pessoas físicas de jurídicas e o 
exercício do julgamento sobre esses temas. 

III - Política Institucional. 

IV – Estrutura Organizacional: 

a) Área gestora de PLD/FT; 

b) Demais áreas com atribuições de PLD-FT; 

c) Comitês. 

 

V - Conheça seu Cliente (KYC): 

a) Identificação do Cliente; 

b) Cadastro; 

c) Identificação do beneficiário final; 

d) Pessoas Politicamente Expostas - PEP; 

e) Diligências devidas. 

VI - Conheça seu Funcionário (KYE). 

VII - Conheça seus Parceiros (KYP). 

VIII - Conheça seus Fornecedores (KYS). 

IX – Monitoramento, detecção, análise e comunicações de operações 
suspeitas: 

a) A importância do reconhecimento de técnicas, sistemas e 
parâmetros para a detecção e seleção de eventos atípicos; 

b) A expectativa dos principais supervisores e usuários das 
informações coletadas. 

 

X – Treinamento. 

 

XI – Auditoria 

4 – Considerações finais do curso 

I – Breves considerações sobre a Lei n.º 12.846/13 (Anti-corrupção). 

II – Considerações Finais. 


