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A Lavagem de Dinheiro e as Administrações Tributárias 

 
 
No direito comparado, as Administrações Tributárias vêm exercendo papel 

relevante na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao 

terrorismo, já que, em regra, são órgãos ou agências que se encontram bem 

estruturadas, além de possuírem agentes com qualificação específica e/ou afim.   

 

Na Colômbia, a Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (www.dian.gov.co) 

tem a competência de realizar “a administração tributária, o controle e prevenção à 

lavagem de ativos (Resolução nº 04320, de 02/06/2005) e a prevenção e combate 

ao terrorismo e seu financiamento”. 

 

A Administração Tributária do país (DIAN) abarca os segmentos tributário, 

aduaneiro (importação, exportação e trânsito aduaneiro) e cambial (competência 

residual), apresentando cultura antilavagem de ativos, comitês operacionais de 

prevenção e repressão à lavagem de dinheiro (4) e Sistema Centralizado de 

Consultas de Informações (SCCI), integrado por 15 (quinze) entidades públicas e 

1 (uma) privada. 

 

Na Espanha, a “Agencia Estatal de Administración Tributaria” - AEAT 

(www.agenciatributaria.es) realiza as investigações relacionadas aos delitos fiscais 

e ao de lavagem de dinheiro, em convênio com o Serviço Executivo da Comissão 

de Prevenção ao Blanqueo de Capitais e de Infrações Monetárias - SEPBLAC, 

mediante atividades de rotinas e/ou específicas, com a utilização de ferramentas 

de análise de relacionamentos familiares e societários, comerciais e financeiros, 

de variação patrimonial, entre outros, e base de dados com cerca de 30 (trinta) 

sistemas, de fontes públicas e privadas, de informações dos próprios contribuintes 

e de terceiros. 

http://www.dian.gov.co/
http://www.agenciatributaria.es/
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No Brasil, a Administração Tributária Federal 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/) encontra-se, do ponto de vista 

estrutural, em posição de vanguarda, no que concerne à (i) bases de dados 

disponíveis; (ii) Projeto de Inteligência Artificial em desenvolvimento (Projeto 

Harpia); (iii) Órgão de Inteligência Fiscal em atividade (Copei); e (iv) alinhamento à 

Política de Prevenção e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro 

(MJ/DRCI/ENCCLA). 

 

Previsão regimental atribui à Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação 

(Copei) a competência para executar as atividades de pesquisa e investigação na 

área de Inteligência, em especial no combate aos crimes contra a ordem tributária, 

inclusive os de natureza previdenciária, os de contrabando e descaminho e de 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, objetivando produzir 

conhecimentos para uso das unidades da RFB. (Regimento Interno RFB - Portaria 

MF nº 95/2007, art. 46). 

 

Entretanto, a Administração Tributária Federal poderia desenvolver medidas 

adicionais como campanha institucional (campanha educacional) de prevenção e 

combate à lavagem de capitais ou ativos (ex.: Indagar sobre a origem do dinheiro 

– Você sabe a origem dos recursos utilizados em suas atividades e/ou 

dispêndios?; Alertar para que o cidadão não empreste o nome - presta-nome: 

Você não é um cítrico, mas um cidadão! etc.); desenvolver campanha de 

conscientização dos servidores da administração tributária para que possam 

tornar eficazes os mecanismos de prevenção e combate à lavagem de ativos; 

viabilizar o acesso de qualquer cidadão aos dados disponíveis de órgãos públicos 

e/ou de entidades sem fins lucrativos (identificação e origem/aplicação de recursos 

de entidades); criar no âmbito da administração tributária divisão específica que 

controle as entidades públicas e as entidades sem fins lucrativos a partir de 

programa de gerenciamento de risco das atividades desenvolvidas por esses 

órgãos ou entidades. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/


 3 

Por Willis Pereira da Silva 

Em 21 de julho de 2008 

 

NOTAS 

 
EL BLANQUEO DE CAPITALES ASOCIADO AL COMERCIO INTERNACIONAL 

(www.agenciatributaria.es), POR MANUEL MONTESINOS. 

 
UNIDADE DE INFOMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO, POR CAMILO RUEDA 

(www.uiaf.gov.co), uiaf@uiaf.gov.co 
 
EL PAPEL DE LA AGENCIA TRIBUTÁRIA EN LA PESECUCIÓN DEL BLANQUEO DE 

CAPITALES (www.agenciatributaria.es), POR MANUEL MONTESINOS. 
 

O MODELO COLOMBIANO, POR ROSA MARIA OLARTE MORENO - CO (www.dian.gov.co) 

 
 

 

http://www.agenciatributaria.es/
http://www.uiaf.gov.co/
mailto:uiaf@uiaf.gov.co
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.dian.gov.co/

