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 A lavagem de capitais é um problema de amplitude mundial, associado ao risco de fraudes, 

e constitui uma séria ameaça ao sistema financeiro em geral e com destaque para a atividade 

bancária. A maioria dos países tem realizado esforços no sentido de estabelecer mecanismos de 

prevenção e controles internos adequados para fazer face a essa realidade. 

No Brasil, o crime de lavagem de dinheiro é tratado em legislação específica
1
  que 

estabelece como lavagem de dinheiro o fato de alguém ocultar ou dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, 

direta ou indiretamente, de crime 

A definição de lavagem de dinheiro como crime autônomo resultou de compromisso 

internacional assumido pelo Brasil após a ratificação da Convenção contra o Tráfico Ilícito de 

Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, de 1988. Além disso, a legislação referida criou o 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, no âmbito do Ministério da Fazenda, 

com a incumbência de coordenar mecanismos de cooperação e de troca de informações que 

viabilizem ações rápidas e eficientes contra a prática de "lavagem" de dinheiro. 

A COAF além de disciplinar e aplicar penas administrativas recebe, examina e identifica 

ocorrências suspeitas dessa atividade criminosa como as a seguir enumeradas: 

(a) de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; 

(b) de terrorismo e seu financiamento; 

(c) de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção; 

(d) de extorsão mediante seqüestro; 

(e) contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão 

de atos administrativos; 

(f) contra o sistema financeiro nacional; 

(g) praticado por organização criminosa. 

(h) praticado por particular contra a administração pública estrangeira. 

                                                           
1 Lei n  9.613, de 3 de março de 1998, com a redação dada  pela Lei n 10.701, de 9 de julho de 2003. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou 
ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.  

 



Em conseqüência, estão sujeitas ao cumprimento da norma anti-lavagem de dinheiro as 

instituições financeiras (bancos, financeiras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 

sociedades creditícias etc.), como também todas aquelas instituições que, por terem como 

atividade principal ou acessória, o giro de médias e grandes quantidades de dinheiro, podem ser 

utilizadas como canais para a lavagem de dinheiro, como é o caso das bolsas de valores, entidades 

seguradoras, de capitalização, distribuidoras de prêmios e sorteios, bem como jogos, além das 

administradoras de cartões de crédito. A referida Lei também inclui as pessoas jurídicas que 

operem no ramo imobiliário, assim como pessoas físicas e entidades que comercializem jóias, 

pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Além dos dispositivos já referidos também os órgãos de controle do mercado financeiro e 

de capitais têm tratado do assunto em diversos instrumentos normativos conforme quadro a seguir: 

Órgão Ato Normativo Assunto 

 

Banco 

 Central  do 

 Brasil 

BACEN 

Circular  3.280/2005, 

Capitulo 13 

  Divulga o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, 

contemplando as operações em moeda nacional ou estrangeira realizada entre 

pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País e pessoas 

físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior 

Circular  3461/2009  Consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e 

combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 

de março de 1998. 

  

Carta-Circular 

3.098/2003 

Esclarece sobre o registro de depósitos e retiradas em espécie, bem como de 

pedidos de provisionamento para saques. 

Circular 3.280/2005 Trata das operações em moeda nacional ou estrangeira realizadas  entre pessoas 

físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior e divulga o 

Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI) 

Circular 3.339/2006 Dispõe acerca dos procedimentos a serem observados pelos bancos múltiplos, 

bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito e associações de 

poupança e empréstimo para o acompanhamento das movimentações financeiras 

de pessoas politicamente expostas. 

 

Comissão de 

Valores 
Mobiliários 

CVM 

Instrução CVM 

301/99 alterada pela 

Instrução CVM 

463/2008 

Dispõe sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, 

os limites e a responsabilidade de que trata a Lei 9.613/98 relativamente aos crimes 

de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

Parecer de orientação 

CVM 31/99 

Dispõe sobre a inteligência do art. 3º  da Instrução CVM 301/99 (lavagem de 

dinheiro) no que se refere à manutenção e à atualização dos dados cadastrais dos 

clientes. 

Instrução CVM 

419/2005 com 

alteração da 

Instrução CVM 

505/2011. 

Dispõe sobre o cadastro de investidores não residentes. 

 

SUSEP – 

Superintendência 

de Seguros 

Privados e 

Capitalização. 

Circular SUSEP  

380/2008 

 Dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e combate dos 

crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou que com eles 

possam relacionar-se,  o acompanhamento das operações realizadas e as 

propostas de operações com pessoas politicamente expostas, bem como a 

prevenção e coação 

do financiamento ao terrorismo. 

  

 

 

Legislação em 

geral 

Lei 9.430/96, artigos 

18 a 24 

 Obriga a aplicação dos preços de transferência nas operações relativas a bens, 

serviços e direitos adquiridos no exterior e nas receitas oriundas de exportações 

para o exterior. 

Lei 9.249/95, artigo 

25 

Exige que os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sejam 

computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondentes 

ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. 

Lei 10.833/99, artigo 

26 2 

Trata da responsabilidade tributária relativa ao Imposto de Renda, incidente sobre 

os ganhos de capital auferidos pelo não residente no Brasil, quando da alienação de 

bens aqui situados. 

COAF - Resolução 

n° 16/2007  

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas reguladas pelo 

COAF, na forma do § 1º do artigo 14 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, 

relativamente a operações ou propostas de operações realizadas por pessoas 

politicamente expostas. 

  

                                                           
2
 Assunto tratado no artigo 26, Lei 10.833/99:  O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, ou o 

procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exterior, fica responsável pela retenção e recolhimento do 

imposto de renda incidente sobre o ganho de capital a que se refere o art. 18 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, auferido 

por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior que alienar bens localizados no Brasil. 



Em que pese os diversos estudos e dispositivos legais sobre lavagem de dinheiro é 

necessário considerar que para seu combate é preciso conhecer as diversas modalidades de 

operações que podem configurar indício de ocorrência desse tipo de crime, como as seguintes: 

a) Aumento súbito de receitas e despesas sem causa aparente; 

b) Mudança repentina na forma de movimentação financeira ou nos tipos de transações 

realizadas; 

c) Operação financeira ou comercial realizada com pessoa residente em país não-cooperante 

ou em locais onde é observada com freqüência a prática de crime de lavagem de dinheiro; 

d) Pagamento de resgate, comissão, indenização,  prêmio ou contribuição, desvinculados de 

plano de benefícios, de cobertura de seguro ou resseguro contratado, ou de emissão de 

títulos de capitalização; 

e) Compra, venda, aluguel de bens móveis ou imóveis por preço ou valor significativamente 

superior ou inferior aos do mercado; 

f) Transação que envolva clientes não-residentes no Brasil; 

g) Inexistência de registro sobre operação já realizada; 

h) Renovação de contratos à revelia ou sem conhecimento do cliente. 

 

No mercado de seguros e resseguros segundo documento divulgado pela FENASEG
3
, as 

seguintes operações relacionadas a estas atividades podem configurar indício de ocorrência de 

crime de lavagem de dinheiro: 

a) Avaliação a maior do valor a ser pago como indenização de sinistro ou do valor da 

importância segurada; 

b) Pagamento de sinistro sem documentação comprobatória da ocorrência do evento que 

lhe deu causa; 

c) Emissão de apólice cujo risco já tenha ocorrido ou lançamento de sinistro 

anteriormente a sua ocorrência; 

d) Emissão de apólice para cobertura de bens ou pessoas inexistentes ou para cobertura de 

pessoa já falecida; 

e) Pagamento de indenização desvinculada da cobertura do contrato de seguro; 

f) Pagamento de indenização a terceiros, não indicados como beneficiários ou 

reconhecidos como legítimos herdeiros, por força da legislação vigente; 

g) Pagamento de indenização em valor superior ao capital declarado na apólice; 

                                                           
3 FENASEG – Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização. Lavagem de dinheiro. O Mercado 

Segurador tem uma conduta muito clara sobre este assunto. FENASEG: Rio de Janeiro, janeiro de 2003 e Circular n° 200, de 09 de 

setembro de 2002. 



h) Pagamento ou recebimento, a titulo de pró-labore, quando desvinculado do prêmio 

comercial fixado pela companhia. 

 

Atuação dos auditores na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro 

Na realização de trabalho de auditoria investigativa o profissional pode deparar-se com 

indicio de operações de lavagem de dinheiro em qualquer das formas acima definidas. Neste caso, 

precisa adotar todas as cautelas vez que também pode ser responsabilizado aquele que utiliza, na 

atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de 

qualquer dos crimes referidos na norma ou participa de grupo, associação ou escritório tendo 

conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática desses crimes. 

O desejo de responsabilizar os contadores pode ser constatado a partir do estudo 

denominado “A lavanderia dos contadores”
4
 em que  MITCHELL, SIKKA e WILLMONTT 

(1998)  sugerem que o governo da Grã-Bretanha crie uma obrigação legal para que contadores e 

auditores, ao detectarem ações de lavagem de dinheiro, comuniquem o fato em 48 horas, caso 

contrário seriam multados em £ 500.000 libras diárias por falharem em agir de maneira 

socialmente responsável. 

Por isso os auditores na realização do seu trabalho devem ficar sempre atentos para os 

aspectos da lavagem de dinheiro, pois segundo dados divulgados pela COAF 
5
  “especialistas 

estimam que cerca de US$ 500 bilhões em “dinheiro sujo” – cerca de 2% do PIB mundial – 

transitam anualmente na economia”  

Para identificar uma operação de lavagem de dinheiro os auditores precisam ficar atentos a 

um intricado processo que compreende as fases da colocação, ocultação e integração, cujo produto 

final é a transformação de recursos obtidos ilicitamente em patrimônio legalmente constituído. Tal 

prática faz surgir empresas de fachada criadas em paraísos fiscais para garantir o livre fluxo de 

capitais e a aquisição de bens móveis (quadros, jóias, ouro e diamantes)  e imóveis onde o nome 

do verdadeiro beneficiário nunca aparece.  

Numa investigação sobre lavagem de dinheiro com vistas à sua prevenção e combate é 

preciso que o auditor inclua entre os procedimentos a serem cumpridos uma avaliação especifica 

de controles internos  conforme roteiro a seguir: 

                                                           

4 MITCHELL, AUSTIN; SIKKA, PREM; WILLMONTT, HUGH.  THE ACCOUNTANTS' LAUNDROMAT . ASSOCIATION FOR ACCOUNTANCY & BUSINESS 

AFFAIRS  UK. FIRST PUBLISHED IN 1998,  HTTP://WWW.SEC.GOV/RULES/PROPOSED/S71300/SIKKA1C.HTM  ACESSO EM 02/01/2012 
5 Cartilha - Lavagem de Dinheiro – Um problema mundial ver em   https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/cartilha-lavagem-de-

dinheiro-um-problema-mundial/ acesso em 02/01/2012. 

http://www.sec.gov/rules/proposed/s71300/sikka1c.htm
https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/cartilha-lavagem-de-dinheiro-um-problema-mundial/
https://www.coaf.fazenda.gov.br/conteudo/publicacoes/cartilha-lavagem-de-dinheiro-um-problema-mundial/


 

VERIFICAÇÕES 

SIM 

NÃO 

N/A 

AVALIAÇÃO 

Ruim                      Boa 

    1        2       3        4 

AÇÃO  

SUGERIDA 

1. Objetivos 

a. Verifique a política de prevenção de lavagem 

de dinheiro adotada pela instituição; 

b. Avalie o estágio de implantação de 

procedimentos para detecção de operações ou 

situações suspeitas 

c. Verifique o nível de envolvimento da 

instituição na prevenção de lavagem de 

dinheiro. 

d. Verifique o cumprimento efetivo das normas 

vigentes; 

2. Aspectos a serem avaliados: 

a. Verifique a política institucional de avaliação 

e mensuração de riscos referentes a lavagem 

de dinheiro; 

b. Avalie a estrutura organizacional e as linhas 

de comando em função dos processos 

internos; 

c. Avalie e documente as ameaças e 

vulnerabilidades; 

d. Verifique e confirme os procedimentos para 

detecção, análise e comunicação; 

e. Avalie o sistema de transações e a qualidade 

dos dados do KYC (Know your customer) ou 

seja “Conheça seu cliente”. 

f. Avalie o sistema de identificação das pessoas 

politicamente expostas (Politically exposed 

persons). 

g. Verifique a utilização da política “conheça 

seu empregado”. 

h. Verifique e avalie os programas de 

treinamento da instituição. 

i. Faça testes de coerência em relação aos 

temas acima. 

3. Monitoramento 

a. Revise de modo permanente os processos 

operacionais utilizados pela entidade em 

comparação com os utilizados pelo mercado. 

b. Avalie a qualidade dos sistemas de prevenção 

implantados pelas instituições; 

c. Examine o cumprimento da Circular 

2.852/1998 que dispõe sobre os 

procedimentos a serem adotados na 

prevenção e combate às atividades 

relacionadas com os crimes previstos na Lei 

9.613, de 03/03/1998. 

   

 

No âmbito das empresas ou na investigação em processos judiciais ou extrajudiciais cabe 

ao auditor identificar os aspectos legais, operacionais e regulatórios que embasem o relatório a ser 

encaminhado ao contratante dos serviços. O fluxo a seguir mostra os aspectos mais relevantes a 

serem analisados: 

 



 

 

  

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/COMITÊ DE AUDITORIA 

 Aspectos  

a. Legais 

b. Operacionais 

c. Regulatórios 

Relatório 

interno sobre 

processo anti-

lavagem de 

dinheiro 

Verificação e 

Identificação 

Informação 

da entidade 

Monitorando 

situações 

suspeitas 

Relatório interno 

sobre operações 

suspeitas 

Comunicação às 

autoridades 

externas 

Políticas de 

prevenção 

Procedimentos 

para detecção 

Treinamento e 

conscientização 

Normas Brasileiras e 
Internacionais de 

Contabilidade e Auditoria 

Monitoramento 

do risco 

Relatório  do 

risco 

ACIONISTAS 

Nível de 

envolvimento 

 Operações acima da capacidade 
financeira e do patrimônio 

 Operações fora do 
comportamento normal da 

instituição 



 

SITES NA WEB RELACIONADOS  COM O TEMA 

 

1 ALIFC - La Asociación Latinoamericana 

de Investigadores de Fraudes y Crímenes 

Financieros 

http://www.alifc.org/ 

 

2 ABBI -  Associação Brasileira de Bancos 

Internacionais  

http://www.abbi.com.br/ 

3 AECA - Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de 

Empresas 

 http://www.aeca.es/ 

4 Crimes do Colarinho Branco  http://www.crimesdocolarinhobranco.adv.br/ 

5 FBI – Federal Bureau of Investigation -  http://www.fbi.gov/homepage.htm 

6 FEE – Fédération dês Experts 

Comptables Européens – 

http://www.fee.be/ 

7 FENASEG – Federação Nacional de 

Seguros 

http://www.fenaseg.org.br/ 

8 IMOLIN - International Money 

Laundering Information -   

http://www.imolin.org/imolin/index.html 

 

9 IRMI - International Risk Management 

Institute -  

http://www.irmi.com/ 

10 INTERPOL   http://www.interpol.int/default.asp 

11 NCPC - National Crime Prevention 

Council -  

http://www.ncpc.org/ 
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