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CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES
FINANCEIRAS

SECRETARIA EXECUTIVA

DECISÃO No- 8, DE 23 DE ABRIL DE 2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO Nº
11 8 9 3 . 0 0 0 0 4 2 / 2 0 1 4 - 6 3
INTERESSADOS: JACKSON GOMES LIMA - ME, CNPJ Nº
08.415.404/0001-58; E
JACKSON GOMES LIMA, CPF Nº 446.883.772-15.
SESSÃO de JULGAMENTO: 23 DE ABRIL DE 2015.
RELATOR: CONSELHEIRO WALDIR DE JESUS NOBRE.
FINALIDADE: Tornar pública a Decisão COAF nº 8, de 23/4/2015,
e intimar as partes do processo em epígrafe para ciência da mesma
Decisão.
EMENTA: Comércio de Joias, Pedras e Metais Preciosos - Não ma-
nutenção do registro de transações (infração caracterizada) - Não
adoção de políticas, procedimentos e controles internos (infração ca-
racterizada) - Não atendimento às requisições formuladas pelo COAF
na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas (infração
caracterizada).

DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do pro-
cesso em epígrafe, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades
Financeiras, decidiu, por unanimidade, acolher o voto do Relator que
votou pela responsabilidade administrativa de Jackson Gomes Lima -
ME e Jackson Gomes Lima, aplicando-lhes as penalidades a seguir

individualizadas, considerando a primariedade dos réus e o não for-
necimento de informações pela acusada acerca de suas operações
cujos valores pudessem servir como referência na dosimetria: a) para
Jackson Gomes Lima - Me: i. multa pecuniária no valor de R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais), correspondente a 1,0% (um por
cento) do capital social da empresa (R$ 180.000,00), pelo descum-
primento do art. 10, inciso II, da Lei nº 9.613, de 1998; ii. multa
pecuniária no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais),
correspondente a 1,0% (um por cento) do capital social da empresa
(R$ 180.000,00), pela infração ao art. 10, inciso III, da mesma Lei; e
iii. multa pecuniária no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos
reais), correspondente a 1,0% (um por cento) do capital social da
empresa (R$ 180.000,00), pela infração ao art. 10, inciso V, da mes-
ma Lei; b) para Jackson Gomes Lima: i. multa pecuniária no valor de
R$ 900,00 (novecentos reais), correspondente a 0,5% (meio por cen-
to) do capital social da empresa (R$ 180.000,00), pelo descumpri-
mento do art. 10, inciso II, da Lei nº 9.613, de 1998; ii. multa
pecuniária no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), correspondente
a 0,5% (meio por cento) do capital social da empresa (R$
180.000,00), pela infração ao art. 10, inciso III, da mesma Lei; e iii.
multa pecuniária no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), cor-
respondente a 0,5% (meio por cento) do capital social da empresa (R$
180.000,00), pela infração ao art. 10, inciso V, da mesma Lei. Con-
forme estabelece o artigo 26 do Regimento Interno do COAF, fica
estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para que os interessados
comprovem o cumprimento da Lei nº 9.613, de 1998, em especial, de
seu artigo 10, incisos II e III. Além do Presidente do Conselho e do
Relator, estiveram presentes os conselheiros Sérgio Djundi Taniguchi,
Gerson D'Agord Schaan, André Luiz Carneiro Ortegal, Flávia Maria
Valente Carneiro, Penélope Automar Leme Gama e Marlene Alves de
Albuquerque.

No prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência da decisão,
os interessados: (a) deverão efetuar o recolhimento das multas, o que,
não ocorrendo, acarretará a inscrição do débito em Dívida Ativa da
União e sua execução judicial; e (b) poderão interpor recurso em
petição dirigida ao Presidente do Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional - CRSFN, a ser protocolizado no COAF, lo-
calizado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Lote 3-A, CEP:
70070-010, Brasília (DF), nos dias úteis, das 9h30 às 11h30 e das
14h30 às 17h30.

RICARDO LIÁO
Secretário Executivo

SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO
ECONÔMICO

PORTARIA No- 74, DE 28 DE ABRIL DE 2015

Reajusta preços de produtos lotéricos, que
especifica, e dá outras providências.

O Secretário de Acompanhamento Econômico, do Ministério
da Fazenda, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 29,
29-C e 46 do Anexo I ao Decreto no 7.482, de 16 de maio de 2011,
resolve:

Art. 1o Ficam majorados os preços das apostas das loterias
de prognósticos numéricos denominadas Megassena, Lotofácil, Quina
e Dupla-sena e das loterias de prognósticos esportivos, Loteca e
Lotogol, nos termos desta Portaria.

Art. 2o A partir de 24 de maio de 2015, o preço da aposta
(prognóstico de seis números) da Megassena passa a ser de R$ 3,50
(três reais e cinquenta centavos) e, em consequência, os preços das
apostas combinadas, prognósticos de 7 (sete), 8 (oito), 9 (nove), 10
(dez), 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze), 14 (quatorze) e 15 (quinze)
números, passam, respectivamente, a ser os seguintes:

I - com 7 (sete) números, total de 7 (sete) apostas: R$ 24,50
(vinte e quatro reais e cinquenta centavos);

II - com 8 (oito) números, total de 28 (vinte e oito) apostas:
R$ 98,00 (noventa e oito reais);

III - com 9 (nove) números, total de 84 (oitenta e quatro)
apostas: R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais);

IV - com 10 (dez) números, total de 210 (duzentas e dez)
apostas: R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais);

V - com 11 (onze) números, total de 462 (quatrocentas e
sessenta e duas) apostas: R$ 1.617,00 (mil seiscentos e dezessete
reais);

VI - com 12 (doze) números, total de 924 (novecentas e
vinte e quatro) apostas: R$ 3.234,00 (três mil duzentos e trinta e
quatro reais);

VII - com 13 (treze) números, total de 1.716 (mil, setecentas
e dezesseis) apostas: R$ 6.006,00 (seis mil e seis reais);

VIII - com 14 (quatorze) números, total de 3.003 (três mil e
três) apostas: R$ 10.510,50 (dez mil quinhentos e dez reais e cin-
quenta centavos); e

IX - com 15 (quinze) números, total de 5.005 (cinco mil e
cinco) apostas: R$ 17.517,50 (dezessete mil quinhentos e dezessete
reais e cinquenta centavos).

Art. 3o A partir de 23 de maio de 2015, o preço da aposta
(prognóstico de quinze números) da Lotofácil passa a ser de R$ 2,00
(dois reais) e, em consequência, os preços das apostas combinadas,
prognósticos de 16 (dezesseis), 17 (dezessete) e 18 (dezoito) números,
passam, respectivamente, a ser os seguintes:

I - com 16 (dezesseis) números, total de 16 (dezesseis) apos-
tas: R$ 32,00 (trinta e dois reais);

II - com 17 (dezessete) números, total de 136 (cento e trinta
e seis) apostas: R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais); e

III - com 18 (dezoito) números, total de 816 (oitocentas e
dezesseis) apostas: R$ 1.632,00 (mil seiscentos e trinta e dois
reais).

Parágrafo único. A partir de 23 de maio de 2015, os valores
da premiação fixa das apostas vencedoras com 11 (onze), 12 (doze) e
13 (treze) números da Lotofácil passam a ser, respectivamente, de R$
4,00 (quatro reais), R$ 8,00 (oito reais) e R$ 20,00 (vinte reais).

Art. 4o A partir de 24 de maio de 2015, os preços das apostas
da Quina, de prognósticos de 5 (cinco), 6 (seis) e 7 (sete) números,
passam a ser, respectivamente, de R$ 1,50 (um real e cinquenta
centavos), R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) e R$ 20,00 (vinte
reais).

Art. 5o A partir de 23 de maio de 2015, o preço da aposta
(prognóstico de seis números) da Dupla-sena passa a ser de R$ 2,00
(dois reais) e, em consequência, os preços das apostas combinadas,
prognósticos de 7 (sete), 8 (oito), 9 (nove), 10 (dez), 11 (onze), 12
(doze), 13 (treze), 14 (quatorze) e 15 (quinze) números, passam,
respectivamente, a ser os seguintes:

I - com 7 (sete) números, total de 7 (sete) apostas: R$ 14,00
(quatorze reais);

II - com 8 (oito) números, total de 28 (vinte e oito) apostas:
R$ 56,00 (cinquenta e seis reais);

III - com 9 (nove) números, total de 84 (oitenta e quatro)
apostas: R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais);

IV - com 10 (dez) números, total de 210 (duzentas e dez)
apostas: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais);

V - com 11 (onze) números, total de 462 (quatrocentas e
sessenta e duas) apostas: R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro
reais);

VI - com 12 (doze) números, total de 924 (novecentas e
vinte e quatro) apostas: R$ 1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito
reais);

VII - com 13 (treze) números, total de 1.716 (mil, setecentas
e dezesseis) apostas: R$ 3.432,00 (três mil quatrocentos e trinta e dois
reais);

VIII - com 14 (quatorze) números, total de 3.003 (três mil e
três) apostas: R$ 6.006,00 (seis mil e seis reais); e

IX - com 15 (quinze) números, total de 5.005 (cinco mil e
cinco) apostas: R$ 10.010,00 (dez mil e dez reais).

Art. 6o Fica mantido em R$ 1,50 (um real e cinquenta cen-
tavos) o preço da aposta única, caracterizada por prognóstico de 50
(cinquenta) números, da loteria de prognósticos numéricos denomi-
nada Lotomania.

Art. 7o Fica mantido em R$ 2,00 (dois reais) o preço da
aposta única, caracterizada por prognóstico de 10 (dez) números e
indicação de um "time do coração", da loteria de prognóstico es-
pecífico sobre o resultado de sorteio de números, nomes ou símbolos
denominada Timemania.

Art. 8o A partir de 18 de maio de 2015, o preço da aposta
simples da loteria de prognósticos esportivos denominada Loteca pas-
sa a ser de R$ 1,00 (um real) e, em consequência, os preços das
apostas múltiplas, envolvendo prognósticos duplos ou triplos, passam
a ser os seguintes:

I - com 1 (um) prognóstico duplo e sem prognóstico triplo,
total de 2 (duas) apostas: R$ 2,00 (dois reais);

II - com 2 (dois) prognósticos duplos e sem prognóstico
triplo, total de 4 (quatro) apostas: R$ 4,00 (quatro reais);

III - com 3 (três) prognósticos duplos e sem prognóstico
triplo, total de 8 (oito) apostas: R$ 8,00 (oito reais);

IV - com 4 (três) prognósticos duplos e sem prognóstico
triplo, total de 16 (dezesseis) apostas: R$ 16,00 (dezesseis reais);

V - com 5 (cinco) prognósticos duplos e sem prognóstico
triplo, total de 32 (trinta e duas) apostas: R$ 32,00 (trinta e dois
reais);

VI - com 6 (seis) prognósticos duplos e sem prognóstico
triplo, total de 64 (sessenta e quatro) apostas: R$ 64,00 (sessenta e
quatro reais);

VII - com 7 (sete) prognósticos duplos e sem prognóstico
triplo, total de 128 (cento e vinte e oito) apostas: R$ 128,00 (cento e
vinte e oito reais);

VIII - com 8 (oito) prognósticos duplos e sem prognóstico
triplo, total de 256 (duzentas e cinquenta e seis) apostas: R$ 256,00
(duzentos e cinquenta e seis reais);

IX - com 9 (nove) prognósticos duplos e sem prognóstico
triplo, total de 512 (quinhentas e doze) apostas: R$ 512,00 (qui-
nhentos e doze reais);

X - sem prognóstico duplo e com 1 (um) prognóstico triplo,
total de 3 (três) apostas: R$ 3,00 (três reais);

XI - com 1 (um) prognóstico duplo e com 1 (um) prog-
nóstico triplo, total de 6 (seis) apostas: R$ 6,00 (seis reais);

XII - com 2 (dois) prognósticos duplos e com 1 (um) prog-
nóstico triplo, total de 12 (doze) apostas: R$ 12,00 (doze reais);

XIII - com 3 (um) prognósticos duplos e com 1 (um) prog-
nóstico triplo, total de 24 (vinte e quatro) apostas: R$ 24,00 (vinte e
quatro reais);

XIV - com 4 (quatro) prognósticos duplos e com 1 (um)
prognóstico triplo, total de 48 (quarenta e oito) apostas: R$ 48,00
(quarenta e oito reais);

XV - com 5 (cinco) prognósticos duplos e com 1 (um)
prognóstico triplo, total de 96 (noventa e seis) apostas: R$ 96,00
(noventa e seis reais);

XVI - com 6 (seis) prognósticos duplos e com 1 (um) prog-
nóstico triplo, total de 192 (cento e noventa e duas) apostas: R$
192,00 (cento e noventa e dois reais);

XVII - com 7 (sete) prognósticos duplos e com 1 (um)
prognóstico triplo, total de 384 (trezentas e oitenta e quatro) apostas:
R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais);

XVIII - com 8 (oito) prognósticos duplos e com 1 (um)
prognóstico triplo, total de 768 (setecentas e sessenta e oito) apostas:
R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais);

XIX - sem prognóstico duplo e com 2 (dois) prognósticos
triplos, total de 9 (nove) apostas: R$ 9,00 (nove reais);

XX - com 1 (um) prognóstico duplo e com 2 (dois) prog-
nósticos triplos, total de 18 (dezoito) apostas: R$ 18,00 (dezoito
reais);

XXI - com 2 (dois) prognósticos duplos e com 2 (dois)
prognósticos triplos, total de 36 (trinta e seis) apostas: R$ 36,00
(trinta e seis reais);

XXII - com 3 (três) prognósticos duplos e com 2 (dois)
prognósticos triplos, total de 72 (setenta e duas) apostas: R$ 72,00
(setenta e dois reais);

XXIII - com 4 (quatro) prognósticos duplos e com 2 (dois)
prognósticos triplos, total de 144 (cento quarenta e quatro) apostas:
R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais);

XXIV - com 5 (cinco) prognósticos duplos e com 2 (dois)
prognósticos triplos, total de 288 (duzentas e oitenta e oito) apostas:
R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais);

XXV - com 6 (seis) prognósticos duplos e com 2 (dois)
prognósticos triplos, total de 576 (quinhentas e setenta e seis) apostas:
R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais);

XXVI - sem prognóstico duplo e com 3 (três) prognósticos
triplos, total de 27 (vinte e sete) apostas: R$ 27,00 (vinte e sete
reais);

XXVII - com 1 (um) prognóstico duplo e com 3 (três)
prognósticos triplos, total de 54 (cinquenta e quatro) apostas: R$
54,00 (cinquenta e quatro reais);

XXVIII - com 2 (dois) prognósticos duplos e com 3 (três)
prognósticos triplos, total de 108 (cento e oito) apostas: R$ 108,00
(cento e oito reais);

XXIX - com 3 (três) prognósticos duplos e com 3 (três)
prognósticos triplos, total de 216 (duzentas e dezesseis) apostas: R$
216,00 (duzentos e dezesseis reais);

XXX - com 4 (quatro) prognósticos duplos e com 3 (três)
prognósticos triplos, total de 432 (quatrocentas e trinta e duas) apos-
tas: R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais);

XXXI - com 5 (cinco) prognósticos duplos e com 3 (três)
prognósticos triplos, total de 864 (oitocentas e sessenta e quatro)
apostas: R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais);

XXXII - sem prognóstico duplo e com 4 (quatro) prog-
nósticos triplos, total de 81 (oitenta e uma) apostas: R$ 81,00 (oitenta
e um reais);

XXXIII - com 1 (um) prognóstico duplo e com 4 (quatro)
prognósticos triplos, total de 162 (cento e sessenta e duas) apostas:
R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais);

XXXIV - com 2 (dois) prognósticos duplos e com 4 (quatro)
prognósticos triplos, total de 324 (trezentas e vinte e quatro) apostas:
R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais);

XXXV - com 3 (três) prognósticos duplos e com 4 (quatro)
prognósticos triplos, total de 648 (seiscentas e quarenta e oito) apos-
tas: R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais);

XXXVI - sem prognóstico duplo e com 5 (cinco) prog-
nósticos triplos, total de 243 (duzentas e quarenta e três) apostas: R$
243,00 (duzentos e quarenta e três reais);

XXXVII - com 1 (um) prognóstico duplo e com 5 (cinco)
prognósticos triplos, total de 486 (quatrocentas e oitenta e seis) apos-
tas: R$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais); e

XXXVIII - sem prognóstico duplo e com 6 (seis) prog-
nósticos triplos, total de 729 (setecentas e vinte e nove) apostas: R$
729,00 (setecentos e vinte e nove reais).


		ouvidoria@in.gov.br
	2015-04-29T05:55:46-0300
	Imprensa Nacional
	*.in.gov.br
	Diário Oficial




