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A CIRCULAR 3.978 DO BACEN E A PREVENÇÃO À LAVAGEM DE
CAPITAIS NO MERCADO FINANCEIRO

Seguindo a tendência da do uso da abordagem baseada em risco como metodologia de
prevenção à lavagem de dinheiro no Sistema Financeiro, nesta quinta-feira 23/01/2020 foi
publicada pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) a Circular nº 3.978 (“Circular”), que se soma à
Instrução nº 617, publicada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em 05 de novembro de
2019.

A Circular que, juntamente com a Instrução da CVM também entrará em vigor no dia 1º de
julho de 2020, aprimora o arcabouço normativo para dar maior eficiência e efetividade às
políticas, procedimentos e aos controles internos que devem ser adotados pelas instituições
reguladas. Um dos objetivos é promover maior envolvimento da diretoria executiva das
instituições reguladas na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
(“PLDFT”).

A Circular propõe para os procedimentos de monitoramento, seleção e análise das operações e
situações suspeitas a elaboração de opinião fundamentadas em forma de dossiê,
independentemente do envio ao Conselho de Operações de Atividades Financeiras (“COAF”).
Aquelas operações que apresentarem indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao
terrorismo deverão ser comunicadas. Uma novidade em relação à regulamentação anterior é a
exigência de manutenção dos registros de todas as operações pelas instituições reguladas,
independentemente do valor. Os registros deverão identificar as partes e conter, no mínimo, tipo
de operação, canal utilizado, valor e data. 

Também foram aperfeiçoados os procedimentos destinados a conhecer os clientes, que deverão
compreender a identificação, qualificação e classificação de risco do cliente. O cliente deverá ser
conhecido por meio da verificação da condição de Pessoa Exposta Politicamente (“PEP”), realização
de background check e validação de informações. Nesse procedimento, a instituição regulada
deverá considerar o perfil de risco do cliente e a natureza da relação de negócio para determinar
qual a extensão do procedimento de monitoramento mais adequado para o relacionamento
comercial. 

Neste sentido, a Circular também prevê a obrigatoriedade de as instituições reguladas
implementarem procedimentos destinados a conhecer seus funcionários, parceiros e prestadores
de serviços terceirizados, incluindo procedimentos de identificação e qualificação.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.



Ainda, as instituições reguladas devem avaliar periodicamente a efetividade de tais políticas,
procedimentos e controles internos, elaborar plano de ação para solucionar as deficiências
eventualmente identificadas e comunicar anualmente ao BACEN.

Atento às mudanças dos cenários regulatórios, o Cescon Barrieu irá promover evento sobre
Abordagem Baseada em Risco na Prevenção à Lavagem de Capitais e Financiamento do
Terrorismo, conforme previsto na Instrução CVM nº 617 e na Circular nº 3.978, nos dias 10 de
fevereiro em São Paulo e 12 de fevereiro no Rio de Janeiro.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.
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