
 

 

 



Sistema Financeiro Nacional 



Sistema Financeiro Nacional 



Conselho Monetário Nacional 



Órgão Normativo Máximo do SFN 

 Composição: 

1. Ministro da Fazenda; 

2. MPOG;  

3. Bacen. 



Funções: 

1. Expedir diretrizes gerais = Normatizar 

2. Adaptar o volume dos meios de pagamento  

3. Regular o valor interno e externo da moeda  

4.Orientar a aplicação dos recursos das instituições 

financeiras 



Funções: 

5. Propiciar o aperfeiçoamento dos instrumentos 

financeiros; 

6. Zelar pela liquidez e solvência; 

7. Coordenar as políticas monetárias. 



Banco Central do Brasil  

Bacen 



Sistema Financeiro Nacional 



Autarquia Federal 

 

 Principal Executor das Orientações do CMN. 



 Funções: 

1. Emitir papel-moeda e moeda metálica; 

2. Executar os serviços do meio circulante; 

3. Receber recolhimentos compulsórios das instituições 

financeiras; 

4. Realizar operações de redesconto; 



 Funções: 

5. Regular a execução dos serviços de compensação 

de cheques; 

6. Efetuar operações de compra e venda de títulos 

públicos federais; 

7. Exercer o controle de crédito; 



 Funções: 

8. Fiscalizar as instituições financeiras; 

9. Autorizar funcionamento das instituições financeiras. 

 



Comissão de Valores 

Mobiliários 

CVM 



Sistema Financeiro Nacional 



Autarquia Federal 

 É responsável por regulamentar, desenvolver, 

controlar e fiscalizar o mercado de valores 

mobiliários. 

 



 Funções: 

1. Assegurar o funcionamento dos mercados de 

bolsa e de balcão; 

2. Proteger os titulares de valores mobiliários; 

3. Evitar fraude ou manipulação no mercado 

mobiliário; 



 Funções: 

4. Assegurar ao público informações sobre valores 

mobiliários ; 

5. Estimular aplicações em ações das companhias 

abertas. 



Instituições Financeiras 

Captadoras  

de Depósito à Vista 



Sistema Financeiro Nacional 



1. Bancos Múltiplos com Carteira Comercial: 

2. Bancos Comerciais; 

3. Caixa Econômica Federal; 

4. Cooperativas de Crédito. 

 



Bancos Múltiplos 



 Privado e Público sob a forma de S.A.; 

 Carteira comercial; de investimento; de 

desenvolvimento; de crédito imobiliário; de 

arrendamento mercantil;  de crédito, financiamento 

e investimento; 

 Mínimo de 2 carteiras: comercial ou investimento; 



Atenção! 

 Carteira de desenvolvimento só para banco 

público; 



Bancos Comerciais 



 Privado e Público sob a forma de S.A. 

 Captação de depósitos à vista e depósitos a 

prazo; 

 Denominação BANCO. 

 



Caixa Econômica Federal 

Empresa Pública; 

Banco Múltiplo;  

    Exclusividades: 

1. Centraliza o recolhimento do FGTS; 

2. Monopólio de empréstimo com penhor; 

3. Monopólio de venda de bilhetes da loteria federal. 

 

 



Cooperativas de Crédito 

 Modalidades: 

1. Singulares; 

2. Centrais; 

3. Confederações. 



Questões 



Compete à CVM disciplinar as seguintes matérias: 

I – registro de cias abertas; 

II – execução da politica monetária; 

III – registro e fiscalização dos fundos de investimento; 

IV – registro e distribuição de valores mobiliários; 

V – custódia de títulos públicos. 



Está correto o que se afirma APENAS em: 

a) III, IV e V; 

b) I, II e III; 

c) I, II e IV; 

d) I, III e IV; 

e) II, III e V. 



Está correto o que se afirma APENAS em: 

a) III, IV e V; 

b) I, II e III; 

c) I, II e IV; 

d) I, III e IV; 

e) II, III e V. 



De acordo com as normas do CMN os bancos 

múltiplos devem ser constituídos com, no mínimo, 

duas carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente 

de: 



Está correto o que se afirma APENAS em: 

a) Arrendamento mercantil; 

b) Investimento; 

c) Crédito, financiamento e investimento; 

d) Crédito imobiliário; 

e) Câmbio. 



Está correto o que se afirma APENAS em: 

a) Arrendamento mercantil; 

b) Investimento; 

c) Crédito, financiamento e investimento; 

d) Crédito imobiliário; 

e) Câmbio. 



Mercado de Capitais 



Crédito via Instituição Financeira 

X 

 

Crédito via Poupança Pública 



1. Ações: 

a) Ordinárias; 

 

b) Preferenciais  

    Características: 

    10% a mais. Três anos sem dividendos. 



2. Direitos de uma Ação: 

a) Dividendos – distribuição de pelo menos 25% do 

lucro; 

b) JSCP – “espécie de dividendos” dedutível do IR; 

c) Bonificação – distribuição de novas ações por 

elevação do capital; 

d) Subscrição – direito de aquisição de novas ações. 



 Debêntures 

 Utilizada para captação de recursos de médio e 

longo prazo. 



 IPO – initial public offering – oferta pública inicial 

 Underwriting – underwriter – por meio de 

subscrição; 

 Mercado Primário; 

 Mercado Secundário. 



Questões 



Caracteriza-se por ser espécie de remuneração de uma 

ação: 

a) Dividendo, somente; 

b) Juro sobre o capital próprio, somente; 

c) Bônus, somente; 

d) Subscrição, somente; 

e) Dividendo e juro sobre o capital próprio. 



Caracteriza-se por ser espécie de remuneração de uma 

ação: 

a) Dividendo, somente; 

b) Juro sobre o capital próprio, somente; 

c) Bônus, somente; 

d) Subscrição, somente; 

e) Dividendo e juro sobre o capital próprio. 



As ações preferenciais de uma S.A.: 

a) Sempre pagam dividendos menores que as ordinárias; 

b) Sempre terão maior número total das ações de uma cia.; 

c) Dão direito a voto nas assembléias gerais da cia; 

d) Não possuem prioridade no recebimento de dividendos; 

e) Podem ter direito a voto após 3 anos sem receber 

dividendos. 

 

 



As ações preferenciais de uma S.A.: 

a) Sempre pagam dividendos menores que as ordinárias; 

b) Sempre terão maior número total das ações de uma cia.; 

c) Dão direito a voto nas assembléias gerais da cia; 

d) Não possuem prioridade no recebimento de dividendos; 

e) Podem ter direito a voto após 3 anos sem receber 

dividendos. 

 

 



Produtos e Serviços 

Financeiros 



Captação 

 Depósitos à vista; 

 Depósitos a prazo; 

 Caderneta de poupança; 

 Fundos de investimento. 

 



Depósito à Vista 



Modalidades 

 Individual; 

 Conjunta; 

 Solidária e não solidária. 

 



Depósito A Prazo 

 CDB: Certificado de Depósito Bancário; 

 RDB: Recibo de Depósito Bancário; 

Características do CDB: 

Transferível, taxas pré e pós, capitalização diária. 



Caderneta de Poupança 



1. Prazo  PF - Mensal; 

2. Prazo PJ - Trimestral. 

 Dias 29, 30 e 31 => dia 1º 

 



 Depósitos existentes  ATÉ 03.05.2012 

TR + 0,5% a.m.  

 

 



Depósitos a PARTIR de 04.05.2012 

SELIC   >  

8,5% a.a. 

TR + 0,5% a.m.   

SELIC   < ou =  

8,5% a.a. 

TR + 70% da Selic 



Os depósitos a prazo feitos pelo cliente em bancos e 

representados por RDB : 

a) Oferecem liquidez diária após carência de 30 dias; 

b) São títulos de crédito; 

c) São recibos inegociáceis e intransferíveis; 

d) Contam com garantia do FGC até R$ 20.000,00; 

e) São aplicações financeiras isentas de risco. 



Os depósitos a prazo feitos pelo cliente em bancos e 

representados por RDB : 

a) Oferecem liquidez diária após carência de 30 dias; 

b) São títulos de crédito; 

c) São recibos inegociáceis e intransferíveis; 

d) Contam com garantia do FGC até R$ 20.000,00; 

e) São aplicações financeiras isentas de risco. 



Lavagem de Dinheiro 



Histórico 



Lei 9.613/98  

Alterada pela  

Lei 12.683/12 



Conceito – Legal 

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; 

Pena: reclusão, de 3 a 10 anos, e multa. 

 



Art. 1º, § 1º, - Incorre na mesma pena quem, para ocultar 

ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores 

provenientes de infração penal: 

I - os converte em ativos lícitos; 

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em 

garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; 

III - importa ou exporta bens com valores não 

correspondentes aos verdadeiros. 



Conceito Interpretado 

 Prática criminosa utilizada para transformar recursos 

de origem ilegal em ativos aparentemente lícitos. 

 Envolve uma ou várias transações, com a finalidade 

de eliminar vestígios ou dificultar o rastreamento  da 

origem ilegal dos recursos. 



Atividades Criminosas 

Antecedentes ao 

Crime de Lavagem de Dinheiro 



Lavagem 

de 

Dinheiro 

Terrorismo e seu 

financiamento 

Praticada contra o 

sistema financeiro 

nacional 

Tráfico de drogas 

ilícitas 

Praticada contra a 

administração pública  

Tráfico de armas 

Extorsão mediante 

sequestro 

Praticada contra a 

administração pública 

estrangeira 

Praticada por 

organização criminosa 



Lavagem 

de 

Dinheiro 

Terrorismo e seu 

financiamento 

Praticada contra o 

sistema financeiro 

nacional 

Tráfico de drogas 

ilícitas 

Praticada contra a 

administração pública  

Tráfico de armas 

Extorsão mediante 

sequestro 

Praticada contra a 

administração pública 

estrangeira 

Praticada por 

organização criminosa 



Infração Penal 

Lavagem  

de Dinheiro 



Etapas da Lavagem de Dinheiro 



Colocação 

• Depósitos em contas 

bancárias ou compra de 

produtos/serviços 

financeiros 

• Aplicações financeiras ou 

compra de bens móveis 

ou imóveis, metais 

preciosos etc. 

• Operações com dinheiro 

em espécie 

Ocultação 

• Transferências 

eletrônicas 

• Utilização de diversas 

contas 

• Utilização de contas 

“fantasmas” ou em nome 

de “laranjas” 

• Fracionamento de 

valores 

 

Integração 

• Investimentos em 

negócios aparentemente 

lícitos, nos diversos 

setores da economia 

(comércio, indústria ou 

serviços)  

• Compra de ativos com 

documentação 

aparentemente legal 

(imóveis, automóveis etc.) 



 

Previsão Legal 



 Tipificou o crime de “lavagem ou ocultação de bens, 

direitos e valores”; 

 Instituiu obrigações com o fim de prevenir a 

utilização do Sistema Financeiro para a prática de 

lavagem de dinheiro; 

 Criou o COAF - Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras. 
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A Lavagem de Dinheiro como uma  

Etapa nas Atividades Criminosas 



Atividades Criminosas Geração de Recursos 

Refinanciamento do Crime 

 Infração Penal 

Dinheiro aparentemente “limpo” 

LAVAGEM DO DINHEIRO 

Integração do Dinheiro na Economia 

Dinheiro “sujo” 



Importância da Prevenção e 

do Combate ao Crime de 

Lavagem de Dinheiro  



A lavagem de dinheiro:  

 É o “braço financeiro” de crimes como corrupção, 

narcotráfico, sequestro, tráfico de armas, terrorismo etc. 

 Possibilita o financiamento das organizações 

criminosas; 

 Ameaça a ordem democrática e os poderes 

constituídos; 

 Lesa a sociedade. 



Questões 



O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto 

de operações comerciais ou financeiras que buscam a 

incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou 

permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que 

se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, 

teoricamente, três fases independentes: 



a) cobrança, conversão e destinação. 

b) colocação, ocultação e integração. 

c) contratação, registro e utilização. 

d) exportação, tributação e distribuição. 

e) Aplicação, valorização e resgate. 

 

 



a) cobrança, conversão e destinação. 

b) colocação, ocultação e integração. 

c) contratação, registro e utilização. 

d) exportação, tributação e distribuição. 

e) Aplicação, valorização e resgate. 

 

 



No processo de lavagem de dinheiro, a etapa em 

que o dinheiro volta para a economia com 

aparência de dinheiro limpo: 

a) Colocação;                    d) Integração; 

b) Ocultação;                     e) Absorção. 

c) Dissimulação; 



No processo de lavagem de dinheiro, a etapa em 

que o dinheiro volta para a economia com 

aparência de dinheiro limpo: 

a) Colocação;                    d) Integração; 

b) Ocultação;                     e) Absorção. 

c) Dissimulação; 



O COAF compõe a estrutura Legal brasileira 

para lidar com o problema de lavagem de 

dinheiro e tem como missão: 



a) Autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos 

internacionais por meio de contratos de câmbio 

b) Julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo 

transitório ou permanente, de recursos, bens e valores. 

c) Identificar e apontar para a SRF os casos de ilícito fiscal envolvendo 

lavagem de dinheiro. 

d) Prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro. 

e) Discriminar as atividades das pessoas sujeitas às obrigações da Lei. 



a) Autorizar, em conjunto com os bancos, o ingresso de recursos 

internacionais por meio de contratos de câmbio 

b) Julgar se é de origem lícita a incorporação na economia, de modo 

transitório ou permanente, de recursos, bens e valores. 

c) Identificar e apontar para a SRF os casos de ilícito fiscal envolvendo 

lavagem de dinheiro. 

d) Prevenir a utilização dos setores econômicos para lavagem de dinheiro. 

e) Discriminar as atividades das pessoas sujeitas às obrigações da Lei. 


