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1. Apresentação
No âmbito do seu “Programa Sou Formal Sou Legal”, que pretende contribuir para a crescente formalização das atividades comerciais no setor
joalheiro, o IBGM tem a satisfação de publicar o presente Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para Joalheiros. O documento foi elaborado
pela equipe da Clínica de Direito Penal da Escola de Direito de São Paulo
da Fundação Getulio Vargas, em parceria com o IBGM, com o apoio do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), das Associações Estaduais de Joalheiros e com o patrocínio do Sebrae, no âmbito
do Projeto de Estímulo à Inovação, Competitividade e Desenvolvimento
Integrado da Cadeia Produtiva de Joias, Gemas e Bijuterias.
Como todos sabem, o assunto é de interesse de todos os empresários
que militam no setor de gemas e joias, que, juntamente com outros
setores, foi identificado como potencial fonte de lavagem de dinheiro
e regularização de recursos ilícitos. Nesse sentido, o art. 9º da Lei nº
9.613 determina que o setor é obrigado a armazenar dados cadastrais de
clientes e informar eventuais operações suspeitas ao COAF. O presente
guia, portanto, pretende oferecer um roteiro básico para o entendimento da nova legislação e suas exigências.
Agradecemos o apoio dos parceiros nesse projeto; e, para aqueles que
desejarem informações adicionais sobre o assunto, favor entrar em contato com sua entidade de classe estadual ou com a área jurídica do IBGM.
Boa leitura a todos.
Hécliton Santini Henriques
Presidente do IBGM
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2. Introdução
Este guia foi preparado com o propósito de auxiliar os empresários
do setor de gemas, joias e metais preciosos, aqui denominados simplificadamente de joalheiros, a compreender a legislação de prevenção e
combate ao crime de lavagem de capitais, sendo desaconselhável sua
utilização para qualquer outra finalidade. O guia foi redigido de modo
intencionalmente simples e sintético. Seu caráter é meramente pedagógico e, portanto, não pretende abranger todas as regras, situações, procedimentos ou deveres contidos nas normas de prevenção à lavagem
de capitais. Ele não dispensa a leitura direta das normas e não substitui
a assessoria por advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio
Vargas, o IBGM e o Sebrae não se responsabilizam pelo conteúdo ou
pelo uso do presente guia, nem possuem qualquer obrigação ou responsabilidade dele decorrentes. Este guia não deve ser citado ou reproduzido sem a devida autorização.

O COAF apoia iniciativas que facilitem a aplicação e cumprimento
da legislação de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.
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3. Os joalheiros
e seu papel na prevenção do crime de
lavagem de capitais
A lavagem de dinheiro (ou de capitais) ocorre quando alguém obtém
uma quantia de dinheiro gerada por um crime ou contravenção penal,
denominado pela lei infração penal antecedente, a exemplo da prática
de corrupção, roubo, tráfico de drogas, sonegação fiscal, ou seja, dinheiro “sujo”. A partir daí, procura disfarçar a origem criminosa desses
valores ou bens mediante uma série de transações comerciais, como
a aquisição de bens móveis ou imóveis; ou financeiras (por exemplo,
remessa de valores para o exterior), para posteriormente reinserir esses
valores na economia como se fossem de origem lícita, ou seja, como se
fossem “limpos”.
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As políticas de prevenção à lavagem são essenciais para tentar impedir
que o dinheiro oriundo de atividades ilícitas seja desfrutado pelos criminosos, desestimulando assim a própria prática das infrações penais.1
Uma das formas de prevenir e identificar tais práticas é por meio da obtenção de informações que certos setores comerciais e atividades profissionais têm no dia a dia de seus negócios. Por isso, em todo o mundo,
vários desses setores e atividades (pessoas obrigadas) são convocados
a colaborar com as autoridades públicas, fornecendo informações sobre transações de seus clientes, como os bancos, as administradoras de
cartões de crédito, as seguradoras, as galerias de artes, os auditores, os
contadores e também os joalheiros.
Já que as joias, pedras e metais preciosos têm pequeno volume com
alta densidade de valor, sendo, portanto, objetos valiosos de fácil transporte, as joalherias (pessoas físicas ou jurídicas) são alvo frequente de
pessoas em busca desse “meio” de lavagem de capitais, daí terem sido
incluídas pela Lei nº 9.613/98 como pessoas obrigadas a cumprir algumas normas que visam a prevenir a lavagem nesse ramo do comércio.
Assim, as pessoas que tenham como atividade principal o comércio
de joias, pedras e metais preciosos devem observar as normas da Resolução nº 23 do COAF (em vigor desde 1º de junho de 2013) em todas
as operações e negócios que realizarem, inclusive na comercialização
de outros produtos que não sejam joias, pedras e metais preciosos; e
também quando negociarem a compra ou venda de bens móveis ou
imóveis que integrem o seu próprio ativo.

1

Até julho de 2012, antecedentes da lavagem só poderiam ser alguns crimes (chamados crimes
antecedentes), cuja lista expressa constava do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98. A partir de julho de
2012, com a alteração feita pela Lei nº 12.683, não há mais uma lista taxativa de crimes que podem
gerar produto (capitais) para lavagem. Quaisquer infrações penais, sejam crimes, sejam contravenções
penais (como o jogo do bicho, por exemplo), podem ser antecedentes do crime de lavagem. Por essa
razão, o guia usa a expressão infrações penais antecedentes, que é a adotada no texto legal.
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O COAF, um órgão de “inteligência financeira”, é o responsável, no
Brasil, por receber e cruzar as informações sobre pessoas e operações,
a fim de identificar possíveis operações de lavagem, traçar o caminho
percorrido pelo dinheiro “sujo” e auxiliar na investigação das práticas
criminosas.
O COAF não tem funções de investigação, como a Polícia ou o Ministério Público. Ele é uma central de informações e de análise de transações. A partir da base de dados formada pelas comunicações das pessoas obrigadas, o COAF pode detectar transações com fortes indícios de
prática de lavagem de capitais e, então, enviar ao Ministério Público ou
à Polícia as informações que tem (o chamado Relatório de Inteligência
Financeira – RIF) para que tais órgãos investiguem a eventual prática
de crime. Todas as informações enviadas ao COAF ou pelo COAF aos
órgãos de investigação estão cobertas por sigilo, garantindo-se o direito
de privacidade das pessoas envolvidas.
Todavia, o COAF tem poder sancionador, isto é, tem o poder de impor
sanções às pessoas obrigadas que não cumpram suas obrigações perante
o órgão, como pode acontecer com os empresários do setor. Daí a importância de conhecer e cumprir as obrigações apontadas neste guia.
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4. Por que
você deve ler e seguir este guia?
Porque violar a lei pode implicar:
• Multa de até 20 milhões de reais;
• As instituições financeiras não mais
fazerem negócios com você, ou até
mesmo fecharem suas contas bancárias;
• O risco de que seu negócio esteja sendo
usado para práticas criminosas;
• O risco de você perder seu negócio;
• O risco de você ir para a cadeia.

5. O que
você precisa fazer?
• Cadastrar-se no COAF;
• Criar e implementar um programa de prevenção à lavagem de
dinheiro em seu negócio;
• Treinar seus empregados;
• Comunicar ao COAF propostas de operações ou operações suspeitas e automáticas;
• Manter registro das propostas de operações e operações;
• Fazer e manter cadastro de seus clientes.
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6. Vantagens
de estar em dia com o COAF
• Evitar aplicação de multas e até mesmo a cassação de autorização
para o exercício da atividade profissional;
• Ao comunicar operações suspeitas, o joalheiro
estará não apenas se protegendo de qualquer
responsabilidade penal ou administrativa, mas
auxiliando a população no combate ao crime
de lavagem de dinheiro, exercendo seu papel
de cidadão;
• Ao seguir as normas para evitar a lavagem
de capitais, o joalheiro assegura a proteção de seus direitos
comerciais.

7. Obrigações
dos joalheiros perante o COAF
7.1. Cadastrar-se no Siscoaf
As pessoas físicas ou jurídicas, que comercializam joias, pedras e metais preciosos, varejistas e industriais, devem cadastrar-se e manter seu
cadastro atualizado no COAF por meio de formulário eletrônico disponível no endereço: www.fazenda.gov.br/siscoaf/portugues.
Esta obrigação aplica-se a todas as pessoas (físicas ou jurídicas) que
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comercializem esses bens/produtos, seja como profissionais autônomos, na própria casa ou visitando os clientes, seja aquelas que possuem
lojas, ou que façam vendas pela internet.
O cadastro é simples e rápido, sendo necessário, já neste ato, indicar
uma pessoa responsável (com nome completo e CPF) pelo cumprimento das obrigações descritas a seguir.
7.2. Política interna de treinamento e prevenção
Os joalheiros deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e volume de operações: é o que dispõe a legislação.
Os joalheiros deverão dispensar especial atenção às propostas e/ou
operações incomuns, ou que por suas características (partes envolvidas,
valores, forma de realização, finalidade, complexidade, instrumentos
utilizados ou falta de fundamento econômico ou legal) assinalem indícios do crime de lavagem de capitais.
Todos os joalheiros, pessoas físicas ou jurídicas enquadradas no Simples
nacional, deverão estabelecer políticas administrativas que permitam:
• Reconhecimento e realização de diligências para a identificação e
qualificação dos clientes e demais envolvidos nas operações;
• Identificação do beneficiário final da transação nos casos previstos
na resolução;
• Identificação e comunicação de propostas de operações ou
operações suspeitas ou de comunicação obrigatória;
• Informar ao COAF, periodicamente, a não ocorrência de operações ou
propostas de operações suspeitas ou de comunicação obrigatória;
• Adoção de medidas para diminuir os riscos de que novos
produtos e serviços sirvam à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo;
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• Verificação periódica da eficácia da política adotada.
As pessoas jurídicas que operam com perfil tributário de lucro real ou
presumido devem implementar, ainda, outras medidas2.

7.3. Registro de operações
Os joalheiros devem manter registro, físico ou eletrônico, de todas as
propostas de operações e operações realizadas, independentemente do
seu valor.
O registro deverá conter:
• Identificação do cliente;
• Descrição detalhada das mercadorias;
• Valor da operação;
• Data da operação;

Os joalheiros devem manter um
registro de todas as propostas de
operações e operações realizadas.

2

São elas: seleção e treinamento de empregados acerca das obrigações de registro de operações,
cadastramento de clientes e comunicação de propostas de operações e operações suspeitas; disseminação do conteúdo dessa política de prevenção aos empregados, a qual deve ser formalizada por
escrito, além de ser contínua; aprovação da política de prevenção pelo detentor da autoridade máxima
de gestão da empresa; monitoramento das atividades dos empregados; prevenção de conflitos entre
os interesses comerciais/empresariais e os mecanismos de lavagem de dinheiro e financiamento do
terrorismo.
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• Forma de pagamento;
• Meio de pagamento;
• Registro fundamentado da decisão de se comunicar operação ao
COAF, em caso de comunicação a este órgão.
É importante saber que registrar uma operação ou proposta de operação, não significa comunicá-la ao COAF, mas apenas armazenar esses
dados caso o COAF ou alguma outra autoridade pública precise dessas
informações. A manutenção desse registro deve durar 5 anos.
7.4. Cadastro de clientes
Por usualmente realizarem operações que envolvem valores significativos, os joalheiros devem observar o princípio do “conheça seu cliente”.
Para isso, nas operações de valor igual ou superior a R$ 10.000,00,
devem:
• Identificar e qualificar, com diligência, os clientes e os
demais envolvidos nas propostas de operações e operações
(representantes, procuradores, prepostos) realizadas;
• Realizar e manter atualizado o cadastro do cliente em arquivo
físico ou eletrônico.
O cadastro deve conter:
Quando o envolvido for pessoa física:
• Nome completo;
• CPF, RG (com órgão expedidor) e, se estrangeiro,
dados do passaporte ou carteira civil;
• Identificação caso o envolvido se enquadre no
art. 1º, incisos I, II e III, da Resolução nº 15 do
COAF (item 7.5);
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• Identificação caso o envolvido se enquadre na condição de
pessoa politicamente exposta, conforme a Resolução nº 16 do
COAF (item 7.6).
Quando o envolvido for pessoa jurídica:
• Razão social e nome fantasia;
• CNPJ;
• Nome completo, CPF e RG (com nome do órgão expedidor)
do(s) seu(s) preposto(s) e, se estrangeiro, dados do passaporte ou
carteira civil;
• Identificação dos beneficiários finais, ou seja, dos sócios da
empresa (até chegar à identidade de cada pessoa física), ou de
sua composição acionária e estrutura de controle, quando a
soma das operações ultrapasse R$ 100.000,00 no período de
seis meses.3 Se o beneficiário final se enquadrar em alguma das
hipóteses do art. 1º, incisos I, II e III, da Resolução nº 15 do COAF
(item 7.5) ou for pessoa politicamente exposta (Resolução nº 16
do COAF, item 7.6), tal fato deve ser anotado.
Tanto no cadastro de pessoas físicas quanto no de pessoas jurídicas,
deve-se incluir: a data do cadastro e, quando for o caso, de suas atualizações; e as correspondências impressas e eletrônicas sobre realização
de operações. Também o cadastro e as correspondências impressas e
eletrônicas devem ser mantidos por 5 anos, contados do encerramento
da relação comercial com o cliente.

3

Caso a identificação não seja possível, deve-se efetuar o registro por escrito das medidas adotadas
para tentar identificar os beneficiários finais.
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7.5. Resolução nº 15 do COAF: pessoas envolvidas em atos terroristas
Quem são as pessoas envolvidas em atos terroristas?
Pessoas envolvidas com Osama Bin Laden, membros da organização criminosa Al Qaeda, membros do Talibã e outras pessoas, grupos, empresas ou entidades, conforme lista disponibilizada no site
www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf.
Pessoas envolvidas com o antigo Governo do Iraque ou seus entes estatais, empresas ou agências fora do Iraque, bem como fundos
ou outros ativos financeiros ou econômicos ou recursos econômicos que tenham sido retirados do Iraque por Saddam Hussein ou por
outros altos funcionários do regime e pelos membros mais próximos de suas famílias, incluindo entidades de propriedade, controladas direta ou indiretamente, por eles ou por pessoas que atuem em
seu favor ou sob sua direção, conforme lista disponibilizada no site
www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf.
Pessoas que cometeram ou tenham o objetivo de cometer atos de terrorismo, ou deles participem ou facilitem seu cometimento, assim como
as entidades que pertençam ou

sejam controladas, direta ou indireta-

mente, por essas pessoas ou por terceiros atuando sob o seu comando.
7.6. Resolução nº 16 do COAF: pessoas politicamente expostas
Quem são as pessoas politicamente expostas?
São as pessoas brasileiras ou estrangeiras que tenham ocupado cargos, empregos ou funções públicas relevantes no Brasil ou no exterior,
nos últimos 5 anos, assim como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores.
Serão considerados familiares pai/mãe, filho/filha, cônjuge, companheiro/companheira, enteado/enteada.
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Devem ser consideradas pessoas politicamente expostas:
• Pessoas eleitas para cargos dos Poderes Legislativo e Executivo da
União;
• Ocupantes dos seguintes cargos no Poder Executivo da União:
n

Ministro de Estado ou equiparado;

n

De natureza especial ou equivalente (cargos públicos que
dispensam concursos públicos para efetivação);

n

Presidente, Vice-Presidente e Diretor ou equivalentes de
autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou
sociedades de economia mista;

n

Do grupo Direção e Assessoramentos Superiores (DAS) nível
6 e equivalentes;

n

Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores.

• Membros do Conselho Nacional do Ministério Público,
Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho,
Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da
República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e do
Distrito Federal;
• Membros do Tribunal de Contas da União e Procurador-Geral do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
• Governadores de Estado e do Distrito Federal, Presidente
do Tribunal de Justiça, Presidente de Assembleia Legislativa,
Presidente de Câmara Distrital, Presidentes de Tribunal de Contas
do estado, Presidente de Conselho de Contas de estado, de
municípios e do Distrito Federal;
• Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais de capitais de
estados.
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Quando o cliente for estrangeiro, devem ser tomadas medidas para apurar sua condição de pessoa politicamente exposta. Essa apuração pode
ser feita a partir de informações publicamente
disponíveis, ou mesmo em bases de dados eletrônicas sobre pessoas politicamente expostas,
ou então seguindo-se o conceito do Gafi, segundo o qual uma “pessoa politicamente exposta” é
“aquela que exerce ou exerceu importantes funções públicas em um país estrangeiro, tais como chefes de Estado e de
governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos,
magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas
ou dirigentes de partidos políticos”.

A lista fornecida nessa Resolução não é taxativa e portanto não esgota
as possibilidades de enquadramento das pessoas politicamente expostas.

7.7. Da Conservação de Registros e Cadastros
Todos os cadastros e registros, bem como as correspondências relativas às propostas de operações e operações, deverão ser conservados
por no mínimo 5 anos, contados a partir do encerramento da relação
comercial.
7.8. Comunicação de operações ao COAF
As propostas de operações e operações a seguir indicadas devem ser comunicadas, por meio eletrônico, ao COAF, no endereço
www.coaf.fazenda.gov.br. O prazo para tais comunicações é de 24
horas após a transação/operação ou proposta de transação/operação.
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O joalheiro está proibido por lei de avisar seu cliente sobre a comunicação de operação, seja ela automática ou suspeita.
7.8.1. Operações de Comunicação Automática (COA)
Deverão ser comunicadas automaticamente ao COAF as seguintes
operações ou propostas de operações:
• Qualquer operação ou conjunto de operações de um mesmo
cliente no período de seis meses que envolva o pagamento
ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00, ou
equivalente em outra moeda, em espécie, inclusive a compra
ou venda de bens móveis ou imóveis que integrem o ativo do
comerciante de joias, pedras e metais preciosos;
• Envolvendo qualquer das pessoas mencionadas na Resolução nº
15 do COAF;
• Outras situações designadas em ato do Presidente do COAF.
É recomendável que se acesse periodicamente o site do COAF para
manter-se atualizado acerca da regulamentação para o setor de joias,
pedras e metais preciosos.
7.8.2. Comunicação de operações suspeitas
Diante de uma operação incomum ou que, considerando as partes
e demais envolvidos, os valores, modo de realização, meio e forma de
pagamento, ou falta de fundamento econômico ou legal, configure sérios indícios da ocorrência dos crimes de lavagem de dinheiro, deve o
joalheiro agir com especial atenção, adotando medidas para verificar
essa situação. Ao final dessas medidas, o joalheiro tanto pode concluir
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que a operação não é suspeita como que é suspeita, caso em que deve
comunicá-la ao COAF no prazo de 24 horas. As medidas tomadas e a
decisão de comunicar ou não uma operação devem ser objeto de registro escrito mantido com o joalheiro.
Abaixo seguem alguns exemplos de operações que podem ser consideradas suspeitas e devem ser objeto de especial atenção por parte do
joalheiro4:
• Aquelas que forem repetidas e de valor pouco abaixo do limite para
cadastramento ou comunicação, como transações repetidas no
valor de R$ 9.000,00;
• Aquelas onde o mesmo cliente faz várias compras em filiais
diferentes de uma mesma joalheria, pagando em espécie, mas
sempre abaixo do limite de comunicação automática, ou seja,
sempre abaixo de R$ 30.000,00. Em tais casos, a operação deve ser
analisada com atenção e talvez deva ser objeto de comunicação
de operação suspeita ao COAF, porque o cliente pode estar
estruturando (dividindo em diversas suboperações) uma operação
para burlar as regras de comunicação de operação suspeita;
• Transações em que o cliente não

concorde em cumprir as

exigências de cadastros ou tente convencer o vendedor a não manter
registros da compra ou venda (resistência a fornecer informações);
• Proposta de venda de grande quantidade de pedras e/ou metais
preciosos em estado bruto, sem que sua origem seja conhecida ou a
área de garimpo declarada não seja conhecida ou esteja esgotada;
• Pessoa ou empresa, sem tradição no mercado, movimentando

4

Repita-se que a lista é meramente exemplificativa. A suspeição de uma operação ou transação
deve ser analisada caso a caso. Alguns dos exemplos aqui fornecidos foram extraídos do Anexo da
Resolução nº 4, de 2 de junho de 1999, que será revogada no dia 1º de junho de 2013, com a entrada
em vigor da Resolução nº 23.
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grande quantia de dinheiro para aquisição de pedras ou metais
preciosos, dispensando os certificados de origem e avaliação dos
produtos;
• Operação em que o cliente não demonstre possuir condições
econômicas para realizá-la;
• Operação em

que

seja

proposto pagamento por

meio de

transferência de dinheiro entre contas no exterior;
• Propostas de superfaturamento ou subfaturamento em qualquer
transação;
• Compras por um cliente, mas com pagamento feito por terceiro.
Todas as comunicações (automáticas ou suspeitas) feitas ao COAF são
confidenciais, de forma que todos os joalheiros estão protegidos, independentemente de eventuais desdobramentos, sendo que as comunicações feitas de boa-fé não acarretarão quaisquer responsabilidades.
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7.9. Declaração negativa
Se, durante o ano civil, nenhuma operação ou proposta de operação
suspeita ou de comunicação obrigatória ao COAF for realizada, deve-se
comunicar tal fato, ou seja, a não ocorrência de operação ou proposta
de operação suspeita ou de comunicação obrigatória ao COAF até o dia
31 de janeiro do ano seguinte. A declaração negativa deve ser feita no
Siscoaf. Ela serve para que o COAF controle a eventual responsabilidade
do joalheiro na não comunicação de operação/transação automática
ou suspeita. Isso porque outros setores comerciais, como os bancos,
por exemplo, também informam ao COAF operações dos próprios joalheiros como suas operações bancárias acima de determinados valores.
A partir do confronto entre as comunicações de outros setores e a declaração negativa, o COAF pode apurar e responsabilizar o joalheiro que
deixe de cumprir com suas obrigações de comunicação.

8. Outras informações
8.1. Fique atento!
A utilização de informações existentes em bancos de dados de entidades públicas ou privadas não substitui nem supre as exigências previstas
neste guia quanto ao cadastro de clientes. Seu uso será admitido apenas
de forma complementar para a confirmação de dados e informações
previamente coletadas.
Além disso, o presidente do COAF está autorizado a emitir instruções
complementares, podendo até mesmo exigir que se cumpram novas e
adicionais obrigações. Por isso, é importante ficar sempre atento ao site
do COAF.
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8.2 Contatos
COAF – CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS
SAS Q. 1, Lote 3-A
CEP 70070-010 – Brasília-DF
Tel.: (+55 61) 2025-4001 / 2025-4002 – Fax: (+55 61) 2025-4000
www.coaf.fazenda.gov.br
IBGM Brasília
SCN Q. 2, Bl. D, Entr. A,
Salas 1103-1105, Liberty Mall
CEP 70712-903 – Brasília-DF
Tel.: (+55 61) 3326-3926 – Fax: (+55 61) 3328-6721
IBGM São Paulo
Avenida Paulista, 688, 17º andar, Ed. Santa Felippa, Bela Vista
CEP 01310-100 – São Paulo-SP
Tel.: (+55 11) 3016-5850 – Fax: (+55 11) 3284-0459
Entidades de classe do setor nos estados
Acesse o site do IBGM: www.ibgm.com.br
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Programa de Apoio à Formalização da
Produção e da Comercialização de
Joias, Gemas e Bijuterias no Brasil

O IBGM e as entidades de classe estaduais a ele filiadas promovem a educação setorial por meio do
programa Sou Formal, Sou Legal, orientando os empresários das vantagens de se legalizar e dos
riscos de operar na informalidade.
A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas tem atuado na formação de profissionais
capazes de oferecer respostas jurídicas adequadas às demandas da sociedade e do mercado,
estimulando, nesse sentido, a produção de conteúdos jurídicos relevantes e de fácil compreensão.
O Sebrae auxilia o desenvolvimento de micro e pequenas empresas e estimula o
empreendedorismo no país, sempre focado na formalização dos negócios.

www.ibgm.com.br

