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RESUMO 

 

O presente trabalho visa demonstrar que a falta de um sistema de prevenção e combate à lavagem 

de dinheiro que contemple procedimentos e programas de controles internos capazes de permitir 

o monitoramento de todas as operações pode gerar um impacto danoso sobre o patrimônio da 

entidade. As instituições financeiras possuem desafios adicionais ao gerenciamento adequado de 

suas operações. A utilização de um sistema antilavagem inadequado, o descumprimento às 

normas legais e a ausência de controles internos eficazes, além da motivação de aplicação de 

penalidades à instituição delituosa, no âmbito da responsabilidade administrativa, segundo a Lei 

9.613/98, em função de não estar capacitada para a identificação de operações ilícitas ou, mesmo 

as identificando, não efetue a comunicação tempestiva ao Banco Central do Brasil, órgão 

regulador do Sistema Financeiro Nacional, podem sofrer riscos de imagens danoso ao seu 

patrimônio. Será evidenciado o seu potencial efeito sobre o seu resultado líquido quando da 

ausência de uma cultura de controles e de uma boa governança corporativa.  

 

 

Palavras-chave: 

Controles Internos 

Instituição financeira 

Governança Corporativa 

Lavagem de dinheiro 

Lei 9.613/98 

Patrimônio  

Responsabilidade administrativa 

Risco de imagem 

Risco Operacional 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A crescente integração do sistema financeiro internacional decorrente dos avanços na 

tecnologia de comunicação e da eliminação de restrições à movimentação de fluxos de capitais, 

propiciando uma maior capacidade de transferência imediata de recursos entre contas, onde quer 

que estejam situadas, aliada a uma gama de produtos financeiros e a proteção do sigilo bancário, 

tornou o sistema financeiro, principalmente as instituições bancárias, o alvo preferido dos 

interessados em dar uma aparente legalidade aos recursos por eles obtidos de maneira ilícita, ou 

seja, lavar dinheiro.  

 

Além disso, nas últimas décadas, observaram-se profundas modificações nos mercados 

bancário e financeiro mundiais e no gerenciamento das operações financeiras. Como fatores 

causais destas modificações, pode-se citar: a globalização e a evolução das tecnologias de 

transferência de dados; a maior complexidade exigida de produtos e serviços; a volatilidade e 

integração dos mercados; a maior automação e integração dos sistemas, além do próprio aumento 

da escala das operações. Com todas estas modificações, as instâncias responsáveis pela regulação 

e supervisão do sistema financeiro não podem se furtar a tratar destes aspectos em suas 

atividades, sem desconsiderar a peculiaridade de seus mercados e das próprias instituições. 

 

Cientes dessa situação e como parte do esforço de combater o crime de lavagem de 

dinheiro, os diversos organismos internacionais que atuam nesse sentido, tais como Financial 

Action Task Force1 (FATF), Bank for International Settlements2 (BIS) e Organizações das 

Nações Unidas, emitiram uma série de recomendações que foram inseridas no arcabouço legal 

dos diversos países, dentre os quais o Brasil. 

 

No Brasil, após a edição da lei que tipificou a lavagem de dinheiro, Lei 9.613, de 

03/03/1998, o Banco Central determinou, em dezembro de 1998, às instituições financeiras – 

                                                           
1 FATF: Força Tarefa de Ação Financeira. 
2 BIS: Banco de Compensações Internacionais. 
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entidades sujeitas à referida lei – uma série de obrigações3 quanto à prevenção desse crime, 

dentre as quais a necessidade do desenvolvimento e implementação de controles internos capazes 

de detectarem operações que apresentem indícios de sua prática. 

 

No tocante aos controles internos, a Resolução CMN4 n. º 2.554/98, de 24/09/98, já 

estabelecia a obrigatoriedade de as instituições financeiras adotarem controles que propiciassem a 

mitigação dos diversos riscos a que estão sujeitas em decorrência de suas operações. 

 

Como conseqüência, tem-se a concomitante alteração no perfil dos riscos assumidos pelas 

instituições financeiras, geralmente caracterizado pelos riscos de mercado, de crédito, de liquidez, 

de estratégia e operacionais.  

 

De acordo com as leituras efetuadas para a realização desse trabalho, o risco operacional é 

o que possui metodologia de análise e gerência menos sedimentada, menos por ser uma 

preocupação nova e mais por ter-se alterado a visão de sua abrangência e importância dada as 

grandes perdas sofridas. Além desses, as instituições financeiras ainda estão sujeitas àqueles 

riscos associados à lavagem de dinheiro, quais sejam, risco de reputação, risco operacional e risco 

legal.  

 

O gerenciamento de riscos operacionais ganhou uma nova visão que objetiva torná-lo uma 

prática abrangente, tratado como uma disciplina específica merecedora de uma metodologia de 

própria avaliação. Diferentemente de riscos de mercado ou de crédito, os riscos operacionais não 

são facilmente mensuráveis em modelos matemáticos ou estatísticos. Além disso, os bancos não 

contam com séries históricas de ocorrências de riscos operacionais, de suas causas e volume de 

perdas. 

 

Os órgãos reguladores mundiais têm destacado como aspectos essenciais deste 

gerenciamento a ser observado pelas instituições financeiras, os controles internos e a governança 

corporativa. O primeiro pilar do Novo Acordo de Capitais da Basiléia trata da exigibilidade 

                                                           
3 As determinações do Banco Central foram feitas através da Circular 2.852 (ANEXO E) e da Carta-Circular 2.826 
(ANEXO D), ambas de dezembro de 1998.  
4 CMN: Conselho Monetário Nacional (ANEXO C) 
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mínima de capital e inclui em seu cálculo o risco operacional, ao lado do risco de crédito e do 

risco de mercado. 

 

Nesse contexto, a ausência de um sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro 

que contemple procedimentos e programas de controles internos capazes de permitir o 

monitoramento de todas as operações pode, de fato, gerar um impacto danoso sobre o patrimônio 

da instituição. As instituições financeiras que administram recursos de origem ilícita possuem 

desafios adicionais ao gerenciamento adequado de suas operações ativas e passivas. Grande soma 

de dinheiro proveniente de atividades ilícitas pode, por exemplo, chegar a uma instituição e 

desaparecer em seguida, por meio de transferências bancárias eletrônicas, em resposta a fatores 

externos ao mercado. Portanto, um sistema normativo adequado pode aumentar a capacidade das 

instituições financeiras de evitar e combater a lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo em que lhes 

permite cumprir as exigências do BACEN, órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional, 

quanto à diligência na prevenção de transações ilegais. 

 

Assim, este trabalho tem por objetivo avaliar se o recente evento associado à lavagem de 

dinheiro, amplamente divulgado na mídia brasileira, impactou o resultado, e, conseqüentemente, 

o patrimônio, da instituição financeira utilizada pelos envolvidos. Para isto, trabalharemos com a 

hipótese de que a instituição financeira sofreu impacto com a divulgação de sua participação no 

caso, avaliando seu resultado no exercício social em que foi divulgado o evento e comparando 

este resultado com o de empresas do mesmo setor e similares em tamanho e segmento de atuação. 

Além disso, será verificado se a quantidade e o valor de depósitos captados também foi afetada 

pelo evento adverso.  

 

Os dados contábeis serão obtidos do site do Banco Central do Brasil 

(http://www.bcb.gov.br/fis/top50/port/Top50.asp?ParmIdioma=P), relativamente aos anos de 

2001 a 2005. Este período foi escolhido pois num período mais longo o comportamento de 

instituições similares numa data específica pode se diferenciar.    
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O evento citado refere-se ao escândalo do "mensalão", divulgado no primeiro trimestre de 

2005 e que permaneceu em evidência na mídia até meados de 2006, envolvendo o pagamento, em 

espécie, de altas somas a políticos e empresários.      

   

Dessa forma, o presente trabalho apresentará, em seu primeiro capítulo, os diversos 

elementos conceituais relacionados à lavagem de dinheiro, essenciais para o entendimento do 

fenômeno e para o desenvolvimento dos capítulos seguintes. Serão abordadas, inicialmente, as 

iniciativas internacionais de combate à lavagem de dinheiro que se impulsionaram a partir dos 

anos oitenta do século passado. A seguir, buscou-se identificar os mecanismos mais utilizados no 

processo de lavagem de dinheiro que envolvem, teoricamente, três etapas independentes mas, 

com freqüência, de ocorrência simultânea: colocação, ocultação e integração do dinheiro no 

sistema financeiro. Serão então apresentados os setores mais vulneráveis à lavagem de dinheiro, 

com especial ênfase às instituições financeiras, visto que os volumes e a velocidade das 

transações financeiras por meio eletrônico dificultam o desenvolvimento de mecanismos que 

permitam identificar as operações suspeitas. Outro ponto abordado será a base legal vigente para 

as instituições financeiras sobre o assunto. A Lei 9.613, de 03 de março de 1998 e normativos 

complementares, em especial a Circular 2.852,de 03 de dezembro de 1998 e a Carta-Circular 

2.826, de 04 de dezembro de 1998, demandaram providências específicas decorrentes por parte 

tanto das instituições alcançadas pela regulamentação, quanto ao BACEN.   

 

O segundo capítulo tem o objetivo de mostrar as implicações negativas que a falta de um 

sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro que contemple procedimentos e 

programas de controle interno capazes de permitir o monitoramento de todas as operações pode 

gerar sobre o patrimônio da instituição financeira. Serão abordados os conceitos de controles 

internos e sua aplicação, bem como os de governança corporativa, sem os quais não se pode 

aplicar um verdadeiro controle e prevenção da lavagem de dinheiro. O objetivo deste capítulo é 

também de fornecer uma visão abrangente de conceitos e técnicas de análise de controles 

internos, de forma a auxiliar na análise da eficiência e da eficácia deste item. Pretende-se ainda 

mostrar neste trabalho se as instituições financeiras reúnem atribuições que possibilitam 

contribuir para a coibição do uso indevido das instituições financeiras como instrumento para a 

prática do crime de lavagem de dinheiro. 
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O terceiro e último capítulo tem o objetivo evidenciar se a hipótese de que a instituição 

envolvida sofreu impacto em seu resultado e estrutura de capital com o evento.  
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CAPÍTULO I – O PROCESSO DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE 

DINHEIRO  

 

1. Introdução 

 

O combate à lavagem de dinheiro remonta à década de 1970, quando nos EUA, motivado 

pela explosão do narcotráfico, foi promulgado o Bank Secrecy Act5 (BSA) que, partindo do 

pressuposto de que transações consideradas incomuns envolvendo moeda em espécie e 

embarques incomuns de moeda para dentro e para fora do país poderiam estar associadas à 

prática de atividades criminosas, estabeleceu uma série de procedimentos voltados para o registro 

de transações financeiras de forma a possibilitar o rastreamento de operações de lavagem de 

dinheiro. (POWIS, 1993) 

 

No entanto, somente na década de 1980, após um período de desobediência maciça aos 

seus preceitos e ao questionamento – indeferido - quanto à sua constitucionalidade, o Bank 

Secrecy Act foi modificado de forma a corrigir falhas nele identificadas. Como conseqüência 

dessas alterações, foram aprovadas novas leis e novos regulamentos, dentre as quais a Money 

Laundering Control Act6, de 1986, primeira lei no mundo que criminalizou a “lavagem de 

dinheiro”. (POWIS, 1993). 

 

O caráter mundial do combate à “lavagem” de dinheiro concretiza-se, em 1988, por 

ocasião da Conferência das Nações Unidas para a adoção de uma política contra o tráfico de 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas - Convenção de Viena, na qual os países 

signatários, dentre eles o Brasil, comprometeram-se, dentre outras medidas visando o combate ao 

tráfico de drogas, a emitir leis que tipificassem a “lavagem” de dinheiro como crime. 

 

No entanto, somente 10 anos após a Convenção de Viena, os esforços de combate à 

“lavagem” de dinheiro no Brasil foram colocados em prática, com a promulgação da Lei 

9.613/98, criminalizando a “lavagem” de dinheiro e determinando às instituições financeiras e às 

                                                           
5 Lei de Sigilo Bancário. 
6  Lei de Controle da Lavagem de Dinheiro 
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outras entidades a ela sujeitas uma série de obrigações relativas à identificação e ao 

monitoramento das transações de seus clientes e à comunicação de operações que apresentem 

indícios da prática do referido crime.  

 

No caso das instituições financeiras, em conformidade com o preconizado na Lei 9.613 e 

baseado nas recomendações dos diversos organismos internacionais, o Banco Central emitiu 

normativos7 estabelecendo os limites de valores que deveriam ser registrados, dando exemplos de 

situações e/ou transações que podem configurar a prática do crime de “lavagem” de dinheiro, e 

determinando o desenvolvimento e a implementação de procedimentos internos de controle para 

detectar operações que caracterizem indício de ocorrência de “lavagem” de dinheiro.  

 

A necessidade de implementação de controles internos por parte das instituições 

financeiras fora regulamentada previamente às normas de prevenção à “lavagem” de dinheiro, 

através da Resolução 2.554/98 que, tendo como objetivo a mitigação dos riscos associados às 

suas operações, estabeleceu que os controles internos devem prever, dentre outros aspectos, o 

acompanhamento sistemático do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis e a participação 

da auditoria interna, a qual poderia, quando não executada por unidade específica da instituição, 

ser desempenhada por auditores independentes. 

 

 

2. SOBRE A  LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

2.1 Aspectos gerais 

 

A expressão “lavagem” de dinheiro parece ter surgido nos EUA, na década de 1920, em 

razão da utilização pelos criminosos de negócios relacionados à área de “lavagem” de carros ou 

de roupas como fachadas para a justificativa de movimentação de valores em espécie.(LILLEY, 

2001) 

 

                                                           
7 Circular 2.852 (ANEXO E) e Carta-Circular 2.826 (Anexo F) 
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Como as lavanderias eram atividades geradoras de dinheiro em espécie, os lucros obtidos 

de maneira ilícita podiam ser facilmente misturados com as receitas oriundas da atividade de 

lavanderia. Al Capone foi um dos que se utilizaram deste artifício para lavar dinheiro. (RUSSEL, 

2004). 

  

A lavagem de dinheiro é definida pelo FATF como “o processamento de recursos ilícitos 

para encobrir a verdadeira origem dos mesmos8”. É o processo que visa dar uma aparência de 

legitimidade aos recursos oriundos de atividades criminosas e fazer com que tais recursos 

circulem pela economia sem despertar suspeitas. Pode ser resumida no processo de transformar 

dinheiro sujo (oriundo de crimes) em dinheiro limpo.  

 

Conforme o FATF, “quando uma atividade criminosa gera lucros substanciais, o 

indivíduo ou o grupo envolvido deve encontrar um modo para controlar seus fundos sem atrair a 

atenção para a atividade subjacente ou as pessoas envolvidas. Os criminosos fazem isto através 

do encobrimento da origem, mudança de forma, ou transferência dos fundos para um local onde a 

probabilidade de despertar a atenção é menor9.” 

 

É através da “lavagem” de dinheiro - o lubrificante da engrenagem que movimenta o 

crime organizado - que os criminosos conseguem manter o fluxo de suas atividades e tornam-se 

mais fortes e influentes. Na impossibilidade de lavarem dinheiro, as organizações criminosas 

perdem em agilidade e em alcance de seus tentáculos. 

 

Conforme RUSSEL (2004, p.259), especialistas em “lavagem” de dinheiro estimam que 

cerca de US$ 1 trilhão seja lavado globalmente (uma porção significativa através dos EUA) a 

cada ano.  

 

                                                           
8 “The processing of criminal proceeds in order to disguise their true origin.” 
9 “When a criminal activity generates substantial profits, the individual or group involved must find a way to control 
the funds without attracting attention to their underlying activity or the persons involved. Criminals do this by 
disguise the sources, changing the form, or moving the funds to a place where they are less likely to attract 
attention.” 
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Trecho do Relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Humano, de 1999, 

avalia que as atividades criminosas rendam 1,5 trilhões de dólares por ano – um significativo 

poderio econômico que rivaliza com as corporações multinacionais. (LILLEY, 2001, p.37). 

 

O FMI estima que cerca de 2 a 5% do PIB mundial seja movimentado através da 

“lavagem” de dinheiro, sendo a maior parte (cerca de US$ 400 bilhões) oriunda do tráfico ilícito 

de drogas. (FMI, 1998) 

 

Foi com o propósito de estancar a fonte de recursos que movimenta a engrenagem do 

crime organizado que se buscou tipificar a “lavagem” de dinheiro, como forma de desencorajar a 

atitude de pessoas envolvidas nessa atividade que adotavam uma postura de “cegueira 

voluntária” (wishful blindness)10, ou de pessoas que, sem terem participação nos crimes que 

deram origem aos recursos, dela se valiam intencionalmente para a obtenção de lucros, pois 

inexistiam penalidades específicas para a prática de “lavagem” de dinheiro.  

 

Conforme Quirk (1996, p. 7-8), o total de ativos controlados pelas organizações 

criminosas ou por seus agentes pode ser tão grande que mesmo a transferência de uma pequena 

fração desses ativos de um país para outro pode ter importantes conseqüências econômicas. Estas 

transferências poderiam criar dificuldades macroeconômicas para os países que recebem ou 

perdem esse dinheiro e, pelo menos em teoria, poderiam ter um impacto potencialmente 

significativo sobre a economia mundial. No nível doméstico, ingressos ou remessas em valores 

elevados poderiam influenciar de maneira significativa variáveis como as taxas de câmbio e de 

juros, ou mesmo o preço de determinados ativos nos quais o dinheiro sujo é investido, tais como 

terrenos e imóveis. 

 

Um exemplo do grau de inserção do dinheiro sujo na economia de um país pode ser 

extraído de LILLEY (2001, p. 39), citando a avaliação, reproduzida em um relatório publicado 

pela Universidade Chulalongkon de Bangcoc, de que 15% do PIB tailandês (US$ 28,5 bi) seria 

constituído por dinheiro lavado. 

                                                           
10 Conforme comunicado da Corte Federal dos EUA, de 1989, na decisão apresentada em Estados Unidos v. Jewell, 
532 F. 2d 967 (9.ª corte), revisão negada, 426 U.S (1976): “Se uma pessoa tem suspeitas, mas deliberadamente evita 
informar-se melhor porque deseja permanecer na ignorância, é lhe atribuído o conhecimento.” (POWIS, 2003)   
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O combate à LAVAGEM DE DINHEIRO é de fundamental importância para a economia 

de um país, bem como para a saúde de suas instituições.  

 

Conforme MCDOWELL (2001), os efeitos econômicos da “lavagem” de dinheiro fazem se 

sentir: 

 

• No setor privado: as empresas que operam legalmente possuem menor vantagem 

competitiva do que as empresas que mesclam recursos lícitos e ilícitos, situação esta que 

pode implicar no domínio de determinados negócios do setor privado por organizações 

criminosas. Em alguns países, indústrias inteiras, como construção e hotéis, foram 

financiadas não devido à demanda real, mas devido aos interesses de curto prazo dos 

lavadores de dinheiro. Quando se tornam desinteressantes, os lavadores desfazem-se de 

seus negócios causando o colapso desses setores e imensos danos às economias que mal 

poderão absorver essas perdas. 

 

• Nos mercados financeiros: as instituições financeiras que acolhem, inadvertidamente, 

recursos ilícitos possuem desafios adicionais no gerenciamento adequado de seus ativos, 

passivos e operações. Grandes somas de dinheiro podem chegar, por exemplo, a uma 

instituição financeira, mas desaparecer subitamente em seguida, sem aviso prévio, 

podendo gerar problema de liquidez para os bancos. 

 

• Na política econômica de um país: as altas somas envolvidas na “lavagem” de dinheiro 

podem, por vezes, ultrapassar orçamentos governamentais, o que pode resultar em perda 

do controle da política econômica pelos governos. A “lavagem” de dinheiro e os crimes 

financeiros podem resultar em mudanças inexplicáveis na demanda por dinheiro e no 

aumento da volatilidade do fluxo de capital internacional, taxas de juros e de câmbio. 

 

• Na sociedade como um todo: o poder econômico acumulado pelos criminosos através da 

“lavagem” de dinheiro apresenta efeito corruptor sobre todos os elementos da sociedade. 

Em casos extremos, pode gerar a tomada virtual do governo legítimo. 
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A propósito desse efeito corruptor, KLINKE (2004, p.19) relata que 566 das 14.000 

comunicações feitas pelo sistema financeiro (através do Banco Central) foram encaminhadas ao 

Ministério Público para abertura de processo, sendo que dentre os investigados estão cerca de 

uma centena de juízes, desembargadores, fiscais de renda e policiais. 

  

O combate à LAVAGEM DE DINHEIRO parte do princípio de que uma das melhores 

formas de se combater o crime organizado é através do confisco de seus lucros. A apreensão de 

uma tonelada de drogas, p. ex., tem um efeito menor do que o confisco dos recursos obtidos com 

a venda de uma tonelada de drogas. 

 

 

2.2 Métodos de “lavagem” de dinheiro 

 

De acordo com os Basic Facts about Money Laundering, reproduzido pelo Financial 

Action Task Force nas páginas de seu website www.oecd.org/fatf, a “lavagem” de dinheiro 

processa-se em três etapas: placement (colocação); layering (estratificação);e integration 

(integração).  

 

A colocação, estágio inicial da “lavagem” de dinheiro, consiste na introdução dos 

recursos ilícitos no sistema financeiro, através: da troca de dinheiro em espécie, na forma de 

notas de pequeno valor, por dinheiro em espécie na forma de notas de maior valor, que são então 

depositadas diretamente em conta(s) corrente(s); do uso do dinheiro em espécie para compra de 

cheques para posterior depósito em conta(s) corrente(s); etc.  

 

O segundo estágio, a estratificação, consiste numa série de transações com os recursos 

depositados com o objetivo de tornar mais difícil um eventual rastreamento. Os recursos podem, 

por exemplo, serem utilizados para a realização de investimentos, compra de planos de 

previdência, pagamento de importações, transferências para contas de laranjas (pessoas que 

emprestam seu nome para abertura de conta corrente que será utilizada para a movimentação de 

recursos de outrem), realização de investimentos em empresas situados em paraísos fiscais, etc. 
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Na fase denominada de integração, os recursos transitados nas duas fases anteriores 

voltam para o lavador, ou para o beneficiário da “lavagem”, para ingresso de forma legítima na 

economia através de: obtenção de empréstimos; compra de ativos; recebimento de investimentos 

estrangeiros; recebimento de exportações, etc. 

 

O processo de “lavagem” de dinheiro não passa necessariamente por estes três estágios, 

podendo inclusive não passar pelo primeiro, caso o lavador decida pelo não ingresso dos recursos 

ilícitos no sistema financeiro, ou por somente ingressá-los após tê-los lavado. Por exemplo, o 

lavador detentor de uma alta soma de dinheiro em espécie pode usar os recursos ilícitos na 

compra de bilhete de loteria premiado. Dessa forma, quando do recebimento do valor do prêmio, 

o dinheiro já ingressa no sistema financeiro lavado.  

 

Dentre os estágios do processo de “lavagem” de dinheiro, o de colocação é o de mais fácil 

detecção, estando neste estágio concentrados os maiores esforços de prevenção à “lavagem” de 

dinheiro, embora sem relegar os demais estágios. 

 

De acordo com JOSEPH (2001), à etapa de colocação tem sido dedicada maior ênfase no 

combate à “lavagem” de dinheiro, sendo os bancos a primeira linha de defesa contra o ingresso 

de receitas ilícitas. 

 

Embora inexistam estatísticas que permitam mensurar quanto do dinheiro ilícito é lavado 

dentro ou fora do sistema financeiro, os bancos, em função da variedade de produtos que 

oferecem a seus clientes, da facilidade de transferir recursos entre contas, da existência de 

agências nas diversas localidades dos países, do sigilo bancário, etc., são utilizados em larga 

escala para a prática de “lavagem” ou para o trânsito de recursos previamente lavados. 

 

De acordo com o Conselho de Controle de Atividade Financeira (COAF), unidade de 

inteligência financeira brasileira, criada pela Lei 9.613/98, o setor financeiro é o mais afetado e o 

mais utilizado nos processos de “lavagem” de dinheiro. (COAF, 1999) 
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O documento Report on Money Laundering Typologies 2003-2004, disponível no website 

www.oecd.org/fatf, lista exemplos de casos de “lavagem” de dinheiro. Esse documento 

transcreve o resultado de encontro entre os países membros e países não membros do FATF e 

organismos internacionais, destinado a fornecer um retrato das práticas atuais de “lavagem” de 

dinheiro e de financiamento ao terrorismo.  

 

As discussões centraram-se nos seguintes tópicos: transferências eletrônicas; organizações 

sem fins lucrativos; setor de seguros; politically exposed persons - PEPs11(pessoas politicamente 

expostas); e gatekeepers12. 

 

2.3 – Setores mais vulneráveis à lavagem de dinheiro 

 

 Alguns setores são muito mais visados no processo de lavagem de dinheiro, 

devido à gama de serviços que oferecem, da natureza anônima que possuem, do sigilo que 

proporcionam ou pela liquidez que apresentam. Merecem destaque os seguintes: 

 

  Instituições financeiras – supervisionadas pelo BACEN compõem um dos setores 

mais passíveis de entrar em contato com operações de lavagem de dinheiro. A razão disso é que 

as novas tecnologias e a globalização dos serviços financeiros imprimem uma velocidade sem 

precedentes à circulação do dinheiro. Assim, o dinheiro "sujo" se mistura com quantias que essas 

instituições movimentam legalmente todos os dias por meio de operações de compra e venda de 

divisas, operações internacionais de empréstimo, financiamento e operações com instrumentos 

financeiros (a exemplo de derivativos que se misturam num vasto circuito de transações 

complexas, as quais favorecem o processo de dissimulação da origem ilegal). As instituições 

acabam sendo o “meio” por onde transitam os recursos até a chegada ao mercado – ocorrendo a 

integração, última etapa do processo de lavagem de dinheiro. 

 
                                                           
11 Pessoas politicamente expostas (PEPs) são indivíduos a quem estão ou foram cometidas funções públicas 
proeminentes num país estrangeiro, como por exemplo, Chefe de Estado ou de Governo, altos quadros políticos, 
altos cargos governamentais, judiciais ou militares, altos quadros de empresas públicos e funcionários importantes de 
partidos políticos. (FATF, 2003) 

http://www.fatf.org/


 23

  Paraísos fiscais13 e centros off-shore14 - as organizações envolvidas com 

lavagem de dinheiro, de forma generalizada, aproveitam das facilidades oferecidas por esses 

locais para realizar manobras ilegais. Nesses países, além da carga tributária sobre os capitais 

estrangeiros localmente aplicados ser reduzida, e em muitos casos suprimida, as transações são 

efetuadas sob o maior sigilo. 

 

  Bolsas de valores – o controle e a fiscalização dessas instituições é de 

responsabilidade da CVM. Possibilitam efetuar operações em diferentes modalidades por 

intermédio de corretores, evitando a identificação dos verdadeiros beneficiários. As condições 

oferecidas pelas bolsas são propícias para se efetuarem operações de lavagem de dinheiro, 

porque: i) possuem alto índice de liquidez; ii) as transações de compra e venda podem ser 

efetuadas em um curto espaço de tempo; iii) permitem a realização de negócio com 

características internacionais. 

 

  Companhias seguradoras – o mercado de seguros, capitalização e previdência 

privada aberta é outro setor vulnerável à lavagem de dinheiro cuja fiscalização é de 

responsabilidade da SUSEP. Tanto os acionistas, como os segurados, subscritores, participantes e 

intermediários podem ser considerados suspeitos na tentativa de “limpeza” de recursos, 

permitindo uma série de dissimulações como a utilização do poder de deliberação do acionista na 

realização de investimentos que possibilitem a prática de lavagem de dinheiro; os segurados, por 

sua vez, podem lavar recursos mediante a apresentação de avisos de sinistros falsos ou 

fraudulentos, o mesmo ocorrendo com os subscritores e participantes, os quais podem, 

respectivamente, transferir a propriedade de títulos de capitalização sorteados e inscrever pessoas 

inexistentes ou falecidas em planos de previdência privada aberta; bem como a intermediação, 

materializada na corretagem, também pode ensejar lavagem nas transações envolvendo terceiros 

ou clientes não-residentes. 

                                                                                                                                                                                            
12 Gatekeepers são profissionais, advogados, contadores e outros que através de seus serviços auxiliam, geralmente 
de maneira não intencional, os criminosos a lavarem dinheiro. (FATF, 2003) 
13 De acordo com instrução normativa 188, de 06.08.2002 da Receita Federal brasileira, são países que oferecem 
oportunidades mais vantajosas para pessoas físicas e jurídicas movimentarem recursos, além do escudo propiciado 
pelo sigilo, em alguns casos. Atualmente mais de 40 países em todo o mundo são considerados paraísos fiscais. 
14 De acordo com instrução normativa 188/02 da SRF, são centros bancários extraterritoriais não submetidos ao 
controle das autoridades administrativas de nenhum país e, portanto, isentos de controle. 
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  Mercado imobiliário – é freqüente a prática de lavagem de dinheiro nesse setor. 

Por meio de transações de compra e venda de imóveis e de falsas especulações imobiliárias, os 

agentes lavam recursos com facilidade, principalmente se forem usados recursos em espécie. A 

ausência de controle do setor imobiliário facilita as transações nesse setor. 

 

  Jogos e sorteios – por meio de bingos e loterias podem ser realizadas manipulação 

de premiações e a realização de alto volume de apostas em uma determinada modalidade de jogo 

na tentativa de fechar as combinações possíveis.  

 

Há diversas outras operações comerciais realizadas internacionalmente que 

facilitam a lavagem de dinheiro e, por essa razão, merecem acompanhamento permanente e 

detalhado pelos encarregados da prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Por exemplo, a 

compra e venda de jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades. Essas 

operações mostram-se muito atraentes por envolverem bens de alto valor, comercializados com 

relativa facilidade, muitos dos quais com garantia do anonimato. 

 

2.4 – Base Legal vigente para as instituições financeiras sobre lavagem de dinheiro 

 

 A Lei 9.613/98 tipificou no Brasil o crime de lavagem de dinheiro como delito 

autônomo, ou seja, o processo e o julgamento independem do processo referente ao crime 

antecedente (art. 1º, caput, e parágrafos 1º, 2º e 3º), e relacionou as entidades que estariam 

obrigadas a desenvolver procedimentos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, dentre 

elas as instituições autorizadas a desempenhar suas funções pelo BACEN (art. 9º). 

 

  Como uma das autoridades administrativas encarregadas de promover a aplicação 

da Lei 9.613/98, o BACEN editou a Circular 2.852/98 e a Carta-Circular 2.826/98, normativos 

que demandaram providências específicas, por parte tanto das instituições alcançadas pela 

regulamentação quanto do próprio BACEN. 
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  A Circular 2.852/98 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção 

e combate às atividades relacionadas com os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 

valores. Entre as obrigações estabelecidas pelo normativo às instituições sujeitas à 

regulamentação do BACEN, destacam-se: a) manter atualizados os cadastros dos clientes; b) 

manter controles internos para verificar, além da adequada identificação do cliente, a 

compatibilidade entre as correspondentes movimentações de recursos, atividade econômica e 

capacidade financeira; c) manter registros de operações; d) comunicar operações ou situações 

suspeitas ao BACEN; e) promover treinamento para seus empregados; f) implementar 

procedimentos internos de controle para detecção de operações suspeitas. 

 

  A Carta-Circular 2.826/98 divulga operações e situações que podem configurar 

indícios de ocorrência de atividades suspeitas e estabelece procedimentos para sua comunicação 

ao BACEN. Esse normativo divulgou uma lista exemplificativa, com 43 itens relativos aos 

enquadramentos, das operações ou situações passíveis de comunicação por conterem indícios de 

lavagem de dinheiro, relacionadas com: operações em espécie ou em cheques de viagem, 

manutenção de contas correntes, atividades internacionais, empregados das instituições e seus 

representantes. 

 

  Há outros normativos decorrentes da Lei 9.613/98, que foram publicadas pelo 

BACEN, com o intuito de estabelecer o arcabouço regulamentar necessário à supervisão de 

instituições financeiras contra os ilícitos decorrentes de lavagem de dinheiro. Alguns deles são os 

seguintes: 

 

Resolução 2.524, de 30 de julho de 1998 – dispõe sobre a declaração de porte e do transporte de 

moeda nacional e estrangeira; 

Resolução 2.554, de 24 de setembro de 1998 – dispõe sobre a implantação de sistemas de 

controles internos; 

Circular 3.030, de 12 de abril de 2001 – dispõe sobre a identificação e registro de operações de 

depósitos em cheques e de liquidação de cheques depositados em outra instituição financeira, 

bem como de emissões de instrumentos de transferência de recursos; 
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Carta-Circular 2.965, de 04 de junho de 2001 – alerta para as operações de residentes em 

países considerados não-cooperantes pelo GAFI/FATF, no intuito de reprimir a lavagem de 

dinheiro; 

Carta-Circular 2.997, 28 de fevereiro de 2002 – divulga recomendação para monitoramento 

intensificado de transações financeiras com país não-cooperante quanto à prevenção e repressão à 

lavagem de dinheiro; 

Carta-Circular 3.029, de 26 de julho de 2002 – divulga recomendação referente a operações ou 

propostas envolvendo países não-cooperantes quanto à prevenção e repressão à lavagem de 

dinheiro. 

 

 

3 O ESFORÇO MUNDIAL NO COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

 

3.1 Histórico 

 

Pelo fato da “lavagem” de dinheiro não se restringir às fronteiras de um único país, o 

combate eficiente a esta atividade requer a comunhão de esforços da comunidade internacional. 

 

O Bank Secrecy Act, lei dos EUA que entrou em vigor em 1978, foi a primeira lei a 

estabelecer uma série de exigências de notificações e de registros destinados a permitir o 

rastreamento das atividades de lavagem de dinheiro. Entretanto, tal lei não criminalizou a 

“lavagem” de dinheiro.  

 

Além disso, a promulgação de tal lei destinou-se a atender o que era principalmente um 

problema doméstico. (JOSEPH, 2001, p.12) 

 

A “lavagem” de dinheiro, no entanto, mostrou-se um problema mais global, envolvendo 

transações financeiras internacionais, contrabando de moeda entre fronteiras, e a “lavagem”, em 

um determinado país, dos rendimentos de crimes cometidos em outro. (HIJJAR, 2004) 
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Vários organismos internacionais e forças-tarefas estão envolvidos nos esforços de 

prevenção e de combate à “lavagem” de dinheiro, podendo ser classificados como: 

 

a. aqueles com a preocupação voltada para assuntos financeiros e de supervisão (Banco 

Mundial, Fundo Monetário Internacional, Basel Committee on Banking Supervision 

(BCBS),  IOSCO15 e IAIS16); 

b. aqueles com a preocupação tanto para assuntos financeiros e de supervisão, quanto para 

assuntos legais e de aplicação da lei (FATF, forças–tarefas regionais, Nações Unidas, 

Conselho da Europa, União Européia, OEA, e a Secretaria da Comunidade Britânica 

(Commonwealth Secretariat); 

c. aqueles com a preocupação voltada para aspectos legais e de execução das leis (Egmont 

Group, Interpol). 

 

O combate à “lavagem” de dinheiro em escala internacional é relativamente novo. Dentre 

os primeiros documentos internacionais relativos à “lavagem” de dinheiro, tem-se a 

Recomendação n.º 10, de 27.06.1980, adotada pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa, 

recomendando aos países-membro a imposição de  deveres aos respectivos estabelecimentos 

bancários. (PITOMBO, 2003, p.43).  

 

De acordo com a Recomendação n.º 10, os governos dos países-membro deveriam 

providenciar a adoção de medidas por parte do sistema bancário, tais como: verificar a identidade 

dos clientes quando da abertura de conta, do aluguel de cofre, e/ou da realização de transações 

em espécie; alugar cofres somente para pessoas ou firmas com as quais o banco já operou 

anteriormente ou para aquelas cujas referências possam ser consideradas confiáveis; e treinar 

funcionários na verificação de papéis de identificação e de comportamento criminoso. 

 

                                                           
15 IOSCO : The International Organisation of Securities Comission. Organização internacional que reúne os diversos 
organismos reguladores e fiscalizadores do mercado de títulos e valores mobiliários (organismos equivalentes à 
Comissão de Valores Mobiliários, do Brasil, um dos membros da IOSCO) 
16 IAIS : International Association of Insurance Supervisors. Associação que congrega os órgãos supervisores da 
área de seguros. 
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A Organização dos Estados Americanos, por sua vez, em abril de 1986 aprovou o 

Programa Interamericano de Ação do Rio de Janeiro, contra o uso, produção e tráfico ilícito de 

drogas narcóticas e substâncias psicotrópicas, incentivando a adoção de leis punindo a 

“lavagem” de dinheiro oriundo do narcotráfico. (PITOMBO, 2003, p.44) 

 

Em outubro de 1986, os Estados Unidos editaram o Money Laundering Act Control, a 

primeira lei de combate à “lavagem” de dinheiro. (POWIS, 1993).  

 

Em 1988, as Nações Unidas deram o passo significativo no combate à “lavagem” de 

dinheiro em caráter internacional. Em 19 de dezembro de 1988, durante a realização da 

Conferência das Nações Unidas para a adoção de uma política contra o tráfico de estupefacientes 

e de substâncias psicotrópicas, em Viena, Áustria, foi firmada a Convenção de Viena.  

 

Os países signatários da Convenção de Viena - Brasil incluído - comprometeram-se, 

dentre outras medidas visando o combate ao tráfico de drogas, a emitirem leis que tipificassem a 

“lavagem” de dinheiro como crime. 

 

Uma outra conseqüência marcante desse início de luta contra a “lavagem” de dinheiro em 

escala mundial foi a criação do Financial Action Task Force (FATF), em 1989, em decisão do G-

717 em Paris.  

 

O FATF é o responsável pela emissão do principal documento orientador da 

implementação de legislação e de procedimentos de prevenção à “lavagem” de dinheiro: as 

Quarenta Recomendações (Fourty Recommendations); sendo a primeira destas recomendações a 

de tipificar a “lavagem” de dinheiro de acordo com o disposto na Convenção de Viena. 

 

Também em dezembro de 1988, o Basel Committee on Banking Supervision emitiu o 

documento Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money 

Laundering, que consiste numa declaração de princípios aos quais as instituições financeiras são 

esperadas aderir. Declaração esta que tem o propósito de reforçar as melhores práticas existentes 
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entre bancos e, especificamente, encorajar a vigilância contra o uso criminoso do sistema de 

pagamentos, a implementação pelos bancos de medidas de prevenção e a cooperação com os 

órgãos responsáveis pela aplicação das leis.  

 

Em novembro de 1990, o Conselho da Europa, reunido em Estrasburgo, aprovou a 

Convenção sobre lavagem, identificação, apreensão e confisco de produtos de crime, a qual 

caracterizou “produto” (proceeds) e “crime antecedente” (predicate offence), enfrentou a questão 

do crime antecedente praticado no exterior (o crime de “lavagem” independe do fato do crime 

antecedente ter sido praticado em outro país), e afirmou ser o crime de “lavagem” de dinheiro 

inaplicável às pessoas que cometeram o crime antecedente. (PITOMBO, 2003, p. 47) 

 

Diversos outros documentos foram posteriormente produzidos pelos organismos 

internacionais, buscando aprimorar os procedimentos de prevenção à “lavagem” de dinheiro. 

 

Desde a edição do primeiro documento de caráter internacional tratando de “lavagem” de 

dinheiro (Recomendação n.º 10/1980, do Conselho da Europa) e dos esforços iniciais do governo 

estadunidense de combate doméstico à “lavagem” de dinheiro (Bank Secrecy Act), a importância 

do envolvimento do sistema financeiro na prevenção à “lavagem” de dinheiro é destacada. 

Tanto na Recomendação 10 do Conselho da Europa, quanto no Bank Secrecy Act, de 1978, o foco 

dos esforços de prevenção à “lavagem” de dinheiro é dirigido para a adoção por parte do sistema 

financeiro de procedimentos de prevenção à “lavagem” de dinheiro. 

 

Idêntico destaque é encontrado nas Quarenta Recomendações do FATF: 18 dentre as 40 

Recomendações dizem respeito ao papel do sistema financeiro no combate à “lavagem” de 

dinheiro.  

 

Os bancos são atraentes aos lavadores de dinheiro por apresentarem três vantagens em 

relação a outras organizações: conveniência; acessibilidade; e segurança. Através dos bancos, os 

criminosos ganham acesso ao sistema internacional de pagamentos e têm a conveniência de 

                                                                                                                                                                                            
17 Grupo formado pelos 7 países mais industrializados do mundo:  EUA, Japão,  Alemanha, França, Reino Unido, 
Itália e Canadá. 
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transferir seu dinheiro eletronicamente em vez de transportá-lo fisicamente. (JOHNSON e LIM, 

2002, p.8) 

 

É por essa razão que o US Federal Reserve Board18 descreve os bancos e seus 

empregados como a mais forte linha de defesa contra a “lavagem” de dinheiro. (FEDERAL 

RESERVE BOARD, 1998) 

 

No que diz respeito especificamente às instituições financeiras, o Basel Committee on 

Banking Supervision (BCBS), tem-se destacado na produção de documentos que direta ou 

indiretamente tratam da implementação de medidas voltadas para a prevenção à “lavagem” de 

dinheiro. Documentos estes, por vezes, produzidos em conjunto com outros organismos 

internacionais, tais como o IFAC19. 

  

As 40 Recomendações do FATF e os documentos do BCBS, os quais estão alinhados com 

as recomendações do FATF, são os documentos que norteiam a ação reguladora dos órgãos 

supervisores bancários. 

  

Nos itens a seguir, são descritos os principais organismos envolvidos no esforço mundial 

de combate à “lavagem” de dinheiro através do sistema financeiro.  

 

  

3.2 FATF (Financial Action Task Force) 

 

Em resposta à crescente preocupação internacional com a “lavagem” de dinheiro, o Grupo 

de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (FATF) foi criado em 1989 pelo G-7, no âmbito 

da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

 

Reconhecendo a ameaça da “lavagem” de dinheiro ao sistema bancário e às instituições 

financeiras, os Chefes de Estado do G-7 e o Presidente da Comissão Européia constituíram 

                                                           
18 O banco central dos Estados Unidos. 
19 International Federation of Accountants (Federação Internacional de Contadores). 
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formalmente uma Força-Tarefa composta por membros dos países do G-7, da Comissão Européia 

e de outros oito países. 

 

Ao FATF foi atribuída a responsabilidade de desenvolver e promover políticas voltadas 

para o combate à “lavagem” de dinheiro, através do exame das técnicas e comportamentos 

associados a essa atividade criminosa.  

 

Em 1990, menos de um ano após sua criação, o FATF emitiu as 40 Recomendações20, 

reconhecidas mundialmente como padrão de combate à “lavagem” de dinheiro. Essas 

recomendações foram revisadas em 1996 e em junho de 2003, de forma a refletir as mudanças 

nos métodos, técnicas e comportamentos de “lavagem” de dinheiro.  

 

Os países-membro do FATF firmaram compromisso político de combater a atividade de 

“lavagem” de dinheiro, e passaram a ter seus desempenhos monitorados e avaliados publicamente 

pela entidade, em relatórios periódicos.  

 

Composto inicialmente por representantes de 15 países e pelo Conselho da Comunidade 

Européia, o FATF conta atualmente com 33 membros21, dentre os quais 31 são países e 2 

organizações intergovernamentais.  

 

As 40+822 Recomendações do FATF são reconhecidas pelo Fundo Monetário Internacional e 

pelo Banco Mundial como padrões internacionais para o combate à “lavagem” de dinheiro e o 

financiamento ao terrorismo.  

 

Essas duas organizações trabalharam em conjunto com o FATF para desenvolver uma 

metodologia comum para avaliar o cumprimento das 40+8 Recomendações. A metodologia, 

divulgada em fevereiro de 2004, será utilizada pelo FATF nos seus trabalhos de mútua avaliação, 

e pelo FMI e pelo Banco Mundial por ocasião de seus trabalhos de avaliação do setor financeiro 

                                                           
20 Vide Anexo A 
21 No ano de 2000, após ser submetido a uma avaliação por países-membro do FATF - denominada Mútua Avaliação 
– o Brasil tornou-se membro do FATF.  
22 As Quarenta Recomendações (Anexo A) e as Oito Recomendações Especiais sobre o Financiamento do 
Terrorismo (Anexo B) 
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(FSAP – Financial Service Assessment Program). Espera-se também que os diversos órgãos 

regionais criados à semelhança do FATF adotem a nova metodologia em seus trabalhos de 

avaliação. 

 

Através do processo de Avaliação Mútua (Mutual Evaluation), o FATF monitora o 

progresso de seus membros na construção de sistemas efetivos de combate à “lavagem” de 

dinheiro.  

 

Neste tipo de avaliação, representantes de alguns dos países membros do FATF, 

excetuando-se membros do país avaliado, buscam verificar a adequação do país avaliado às 40+8 

Recomendações, através de questionários previamente preenchidos pelo país avaliado, de exame 

da legislação vigente e de entrevistas com os diversos agentes envolvidos no combate à 

“lavagem” de dinheiro (representantes dos órgãos de justiça, de polícia, das diversas instituições 

financeiras, do Banco Central, da Unidade de Inteligência Financeira, e das diversas entidades 

obrigadas pela lei de “lavagem” de dinheiro a reportar transações suspeitas, etc.). 

 

As 40 Recomendações do FATF foram inicialmente concebidas com o propósito de 

combater o uso indevido do sistema financeiro por lavadores de dinheiro oriundo do tráfico de 

drogas (FATF, 2003).  

 

As 40 Recomendações cobrem os seguintes aspectos23: sistemas legais; medidas a serem 

tomadas pelas instituições financeiras e negócios e profissões não financeiras; medidas 

institucionais e outras necessárias em sistemas para o combate à “lavagem” de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo; e cooperação internacional. 

 

As recomendações aplicáveis ao sistema financeiro – 18 dentre as 40 – compreendem 

matérias relativas a: 

• Sigilo bancário; 

• Identificação de clientes; 

                                                           
23 A: Legal Systems; B:Measures to be taken by financial institutions and nonfinancail businesses and professions to 
prevent money laundering and terrorist financing; C: Institutional and other mesaures necessary in systems for 
comabtinf money laundering and terrorist financing; D: International co-operation. 
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• Identificação de contas; 

• Adoção de procedimentos especiais para clientes PEPs (pessoas politicamente expostas); 

• Adoção de cautelas quando da realização de operações com instituições que intermedeiam 

as operações com seus clientes; 

• Conservação de documentos; 

• Monitoramento das transações de clientes; 

• Comunicação de operações suspeitas; 

• Desenvolvimento de programas contra a “lavagem” de dinheiro e o financiamento ao 

terrorismo; 

• Cautelas a serem adotadas quando da realização de operações com países que não 

cumprem ou cumprem de maneira insatisfatória as 40 Recomendações; 

•  O papel das autoridades no estabelecimento de orientações às instituições financeiras na 

aplicação de medidas de prevenção à “lavagem” de dinheiro. 

 

A Recomendação n.º 1524 do FATF estabelece que as instituições financeiras deveriam 

desenvolver programas contra a “lavagem” de dinheiro e o financiamento ao terrorismo que 

compreendessem, no mínimo: 

a) Políticas, procedimentos e controles internos, incluindo dispositivos apropriados para 

verificar o seu cumprimento, e procedimentos adequados na contratação dos seus 

empregados, a fim de garantir que esta se efetua de acordo com critérios exigentes; 

b) Um programa contínuo de formação de empregados; 

c) Um dispositivo de controle interno para verificar a eficácia do sistema (auditoria). 

 

Outras 1025 recomendações dizem respeito especificamente a ações a serem adotadas 

pelas instituições financeiras. Essas 10 outras recomendações, se adequadamente implementadas, 

deveriam formar o conjunto de políticas, procedimentos e controles internos de que trata o Inciso 

a da Recomendação 15, conjunto este que, conforme o Inciso c da mesma Recomendação 15, 

deveria ser periodicamente auditado.  
                                                           
24 “Financial institutions should develop programs against money laundering and terrorist financing. These 
programs should include: a) development of internal policies and controls, including appropriate compliance 
management arrangements, and adequate screening procedures to ensure high stansdards when hiring employees; 
b) an ongoing employee training programme; c) an audit function to test the system.” 
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A propósito dos esforços do FATF no sentido de reduzir o uso do sistema financeiro dos 

países-membro pelos lavadores de dinheiro, pesquisa realizada por JOHNSON e LIM (2002) 

mostra que o FATF tem obtido sucesso não somente em relação aos países-membro, mas também 

em relação a países que não são membros.  

 

 

3.3 BIS (Bank for International Settlements) e BCBS (Basel Committee on Banking 

Supervision)26

 

O Bank for International Settlements, BIS, a mais antiga das instituições financeiras 

internacionais, criada em 1930 pela Conferência de Haia que tratava do pagamento das 

reparações da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha, é uma empresa de capital aberto, cujos 

33 acionistas incluem quase todos os bancos centrais europeus mais os bancos centrais da 

Austrália, Canadá, Japão e África do Sul. (FORTUNA, 2002) 

 

Seus objetivos principais são: promover a cooperação entre bancos centrais; promover 

condições para a realização de operações financeiras internacionais; e agir como administrador 

ou agente com relação a ajustes financeiros internacionais a ele atribuídos por acordos.  

 

O BIS secretaria comitês e organizações que tem por foco a estabilidade do sistema 

financeiro internacional e o sistema financeiro internacional em si. O Basel Committee on 

Banking Supervision (BCBS) é um destes comitês. 

 

O BCBS, estabelecido pelos presidentes dos bancos centrais do G-10 ao final de 1974, 

atua como um fórum para cooperação regular sobre assuntos relativos a supervisão bancária, 

tendo nos anos recentes atuado como um órgão estabelecedor de padrões cobrindo todos os 

aspectos de supervisão bancária. O BCBS possui cerca de 25 grupos de trabalho técnico e forças-

tarefas que se encontram regularmente (4vezes ao ano). (BIS, 2004) 

 
                                                                                                                                                                                            
25 Recomendações 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 21 e 22 (Vide ANEXO A) 
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O BCBS mantém vínculos com supervisores bancários de países que não participam 

diretamente do Comitê, com o propósito de reforçar os padrões de supervisão prudencial nos 

principais mercados. Estes esforços assumem diversas formas, tais como: 

• O desenvolvimento e a disseminação em caráter mundial de artigos tratando de diversos 

assuntos relativos a supervisão financeira. 

• A busca de cooperação em matéria de supervisão através do apoio a comitês de 

supervisão regionais e do patrocínio de conferência internacional realizada a cada dois 

anos. 

• A cooperação na realização de treinamento em aspectos de supervisão, 

independentemente do local de realização. 

 

Representados pelos seus bancos centrais ou pela autoridade responsável pela supervisão 

bancária onde tal função não é de responsabilidade do banco central, os países-membro do BCBS 

são: Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Alemanha, Holanda, Itália, Japão, 

Luxemburgo, Reino Unido, Suécia e Suíça.  (BIS, 2004) 

 

O Comitê não possui qualquer autoridade de supervisão supranacional e suas conclusões 

não possuem, nem nunca pretenderam possuir, força legal. O Comitê formula padrões de 

supervisão amplos e recomenda a adoção de melhores práticas na expectativa de implementação 

pelas autoridades supervisoras. Deste modo, o Comitê encoraja a convergência em direção a 

métodos e padrões comuns, sem tentar completa harmonização das técnicas de supervisão dos 

países-membro. (BIS, 2004) 

 

Um dos principais objetivos do BCBS é promover a adequada supervisão do sistema 

financeiro. Com este objetivo, o BCBS tem produzido uma longa série de documentos desde 

1975. 

 

O Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money 

Laundering27 foi o primeiro documento produzido pelo BCBS a respeito de “lavagem” de 

                                                                                                                                                                                            
26 Comitê da Basiléia sobre Supervisão Bancária. 
27 Prevenção do uso criminoso do sistema bancário para o propósito de lavagem de dinheiro. 
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dinheiro. Esse documento consiste em princípios de reforço das práticas bancárias no intuito de 

desencorajar o uso do sistema financeiro pelos lavadores de dinheiro.  

 

Através desse documento, O BCBS manifesta-se de maneira inequívoca sobre o papel do 

supervisor bancário de encorajar, entre bancos e outras instituições financeiras, princípios éticos 

nas condutas profissionais. (BIS, 1988) 

 

Os princípios contidos no documento Prevention of Criminal Use of the Banking System 

for the Purpose of Money Laundering tratam de: procedimentos de identificação de clientes; 

cumprimento de leis e regulamentos; cooperação com as autoridades responsáveis pela aplicação 

de leis; e aderência aos princípios estabelecidos no documento. 

 

O documento estabelece que todos os bancos deveriam adotar, formalmente, políticas 

consistentes com os princípios nele estabelecidos e garantir que os funcionários sejam 

informados dessas políticas e treinados nos assuntos nelas tratados. Os bancos deveriam 

implementar procedimentos específicos para identificar clientes e manter registros internos de 

suas transações. Além disso, deveriam ser adotadas medidas para que o trabalho de auditoria 

interna fosse estendido para testar o cumprimento dos princípios estabelecidos no documento. 

(BIS, 1988). 

 

Reforçando a importância da participação das instituições financeiras no combate à 

“lavagem” de dinheiro, o BCBBS produziu, em 1997, o documento Core Principles for Effective 

Banking Supervision28, composto de 25 princípios básicos.  

 

Dentre estes, destaca-se o Princípio 15, que dispõe sobre a necessidade da prevenção da 

utilização dos bancos por elementos criminosos, reproduzido abaixo:  

 

Princípio 15 - Os supervisores bancários devem determinar que os bancos adotem 

políticas, práticas e procedimentos, incluindo regras rígidas do tipo "conheça-seu-

cliente", que promovam elevados padrões éticos e profissionais no setor financeiro e 

                                                           
28 Princípios básicos da Basiléia para uma supervisão eficaz. 
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previnam a utilização dos bancos, intencionalmente ou não, por elementos 

criminosos.29 (BIS, 1997, p.6 ) 

 

Este princípio guarda consonância com as recomendações do FATF relativas ao papel dos 

supervisores bancários e das instituições financeiras. 

 

Em 1999, através do documento Core Principles Methodology, o BCBS detalhou a 

execução dos referidos princípios. Em relação ao Princípio 15, foram estabelecidos 16 itens, 

sendo 11 critérios essenciais e 5 critérios adicionais, sendo que vários deles dizem respeito direta 

ou indiretamente ao papel do supervisor bancário na prevenção à “lavagem” de dinheiro.  

 

Destaca-se entre os critérios essenciais: 

 

Princípio 15 – Critério essencial 2: O supervisor deve determinar que os bancos 

documentem e apliquem políticas de identificação de clientes e daqueles que agem 

em nome desses clientes, como parte dos programas bancários antilavagem de 

dinheiro (...)30

 

Princípio 15 – Critério essencial 4: O supervisor deve determinar que os bancos 

apontem um funcionário senior com responsabilidade explícita de assegurar que as 

políticas e procedimentos do banco estão, no mínimo, de acordo com as exigências 

legais e regulamentos locais antilavagem de dinheiro.31

 

Princípio 15 – Critério essencial 9: O supervisor periodicamente deve checar se os 

controles antilavagem de dinheiro dos bancos e seus sistemas de prevenção, 

identificação e comunicação de fraudes são suficientes. O supervisor deve ter poderes 

                                                           
29 “Banking supervisors must determine that banks have adequate policies, practices and procedures in place, 
including strict “know-you-customer”  rules, that promote high ethical and professional standards in the financial 
sector and prevent the bank being used, intentionally or unintentionally,  by criminal elements.”  
30 Principle 15 –Essential criteria 2: “The supervisor determines that banks have documented and enforced policies 
for identification of customers and those acting on their behalf as part of their anti-moeny laundering program (...)”. 
31 Principle 15 – Essential criteria 4:”The supervise determines that banks appoint a senior officer with the explicity 
responsibility for ensuring that the bank´s policies and procedures are, at a minimum, in accordance with locsal 
statutory and regulatory anti-money laundering requirements.” 
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adequados (instauração de processos administrativos e/ou criminais) para agir contra 

um banco que não esteja de acordo com suas obrigações antilavagem de dinheiro. 32

 

Dentre os diversos documentos produzidos pelo BCBS, os que de alguma forma 

contribuem, ainda que de maneira não direta, para o aprimoramento do sistema financeiro no 

combate à “lavagem” de dinheiro, são documentos que tratam de: 

• Gerenciamento de riscos; 

• Procedimentos “Conheça-Seu-Cliente”; 

• Controles internos; 

• O papel da auditoria interna; 

• O papel da auditoria externa; 

• O relacionamento do supervisor bancário com os auditores internos e com os auditores 

independentes 

 

No tocante à política “Conheça-Seu-Cliente” (CSC), considerando o crescente 

reconhecimento da importância da adoção pelos bancos de controles e procedimentos que 

possibilitem conhecer seus clientes, de forma a mitigar os diversos riscos aos quais os bancos 

estão sujeitos, o BCBS publicou, em outubro de 2001, o documento Customer due diligence for 

banks33. 

 

O referido documento foi produzido a partir do resultado da identificação pelo BCBS, 

através de pesquisa realizada em 1999, de deficiências nas políticas “Conheça-Seu-Cliente” dos 

bancos em um grande número de países. Os resultados mostraram deficiências significativas nas 

políticas existentes e também a inexistência de políticas da espécie. Deficiências que foram 

identificadas mesmo em países onde o mercado financeiro é bem desenvolvido. 

 

O BCBS, reconhecendo que procedimentos CSC estão principalmente associados à luta 

contra a “lavagem” de dinheiro – atribuição do FATF, declarou não ter a intenção de duplicar os 
                                                           
32 Principle 15 – Essential criteria 9: The supervisor periodically checks that banks´money laundering controls and 
their systems for preventing, identifying and reporting  fraud are sufficient.The supervisor has adequate enforcement 
powers (regulary and/or criminal prosecution) to take action against a bank that does not comply with its anti-
money laundering obligations”. 
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esforços do FATF. O interesse do BCBS no tema compreende uma perspectiva prudencial mais 

ampla, não apenas de combate à “lavagem” de dinheiro. Políticas e procedimentos CSC 

adequados são críticos em proteger a segurança e saúde dos bancos e a integridade do sistema 

bancário. (BIS, 2001) 

 

O BCBS apóia fortemente a adoção e implementação das recomendações do FATF, 

particularmente aquelas relativas a bancos, e pretende que os padrões contidos em seu artigo 

sejam consistentes com as recomendações do FATF. (BIS, 2001) 

 

O interesse do BCBS em padrões adequados de CSC origina-se da preocupação com a 

integridade do mercado, aumentada pelos prejuízos diretos e indiretos incorridos pelos bancos 

devido à falta de diligência na aplicação de procedimentos apropriados. O BCBS afirma que tais 

prejuízos poderiam ter sido evitados e que o dano causado à reputação dos bancos 

significativamente diminuído caso os bancos tivessem mantido programas CSC eficazes.(BIS, 

2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
33 Diligência devida em relação a clientes para bancos 
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CAPÍTULO II – O PROCESSO DE CONTROLES INTERNOS 

 

1. Considerações Iniciais 

 

No tocante a controles internos, preocupado com a possibilidade de ocorrência de eventos 

indesejáveis que possam comprometer a saúde das instituições financeiras, tais como, perdas 

inesperadas e não suportáveis em operações de crédito; mudanças súbitas na conjuntura 

econômica; e danos à reputação; etc, o BCBS sugeriu em 1996 uma estrutura internacional de 

controles internos, em razão de as limitações impostas de alavancagem de recursos não terem 

sido suficientes para impedir a ocorrência de pesadas perdas em instituições financeiras. 

(MOLTOCARO, 2000) 

 

O documento do BCBS relativo a controles internos, Framework for internal control 

systems in banking organisations, de setembro de 1998, estabelece uma estrutura de controles 

apoiada em 25 princípios para uma supervisão eficaz. Os bancos centrais foram orientados a 

garantirem, na medida do possível, a solidez do sistema financeiro assegurando que as 

instituições financeiras: 

• estabeleçam e cumpram políticas, práticas e procedimentos adequados; 

• possuam sistemas de informações gerenciais que permitam identificar eventual 

concentração de risco em suas carteiras; e  

• implementem políticas e procedimentos adequados para identificar, monitorar e controlar 

riscos.   

 

As instituições financeiras estão expostas a diversos riscos na condução de seus negócios. 

O risco de reputação e o risco legal – riscos de difícil mensuração e associados à “lavagem” de 

dinheiro – são dois desses tipos de risco. Além disso, citamos ainda o risco operacional que, de 

alguma forma pode advir de ausência de controles internos e fragilizar instituições financeiras. 

 

A ocorrência de um evento de “lavagem” de dinheiro na instituição que tenha ampla 

repercussão na mídia pode afetar a imagem (risco de reputação) da instituição perante o órgão 
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supervisor, acionistas, público em geral e, caso a instituição opere com outras instituições no 

exterior, perante instituições financeiras e órgãos supervisores de outros países. 

 

2. Sobre Riscos 

 

Risco de Reputação: 

 

O risco de reputação é definido pelo BCBS como: 

 

 (...) potencial de perda que a publicidade adversa referente às práticas bancárias, seja 

ela verdadeira ou não, causará na confiança da integridade da instituição.34

 

A reputação da instituição bancária diante de seus pares, clientes e da sociedade é um de 

seus maiores patrimônios. A divulgação do uso de um banco como veículo de operações de 

“lavagem” de dinheiro pode trazer sérios prejuízos a sua reputação. (HIJJAR, 2004) 

 

 

Risco Legal: 

 

O risco legal é definido pelo BCBS como: 

 

(...) a possibilidade de processos judiciais, julgamentos com resultados desfavoráveis 

ou contratos inaplicáveis perturbarem ou afetarem desfavoravelmente as operações ou 

as condições de operação do banco.35

 

Em decorrência das obrigações a que estão sujeitos, decorrentes de leis e de regulamentos 

específicos do setor, os bancos podem ser punidos caso sejam constatadas falhas nos 

                                                           
34  “Reputational Risk is defined as the potential that adverse publicity regarding a bank´s busines practices and 
associations, wheteher accurate or not, will cause a loss of confidence to the integrity of the institution.”(BIS, 2001) 
35 “Legal Risk is the possibility that lawsuits, adevrse judgements or contracts that turn out to be unforceable cab 
disrupt or adversely affect the operations or condition of a bank.”   
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procedimentos de “lavagem” de dinheiro. Punições estas cuja severidade irá depender do 

arcabouço legal de cada país. 

 

Alguns países, por exemplo, aplicam penalidades pecuniárias às instituições financeiras 

não apenas pela ocorrência de casos de “lavagem” de dinheiro, mas também por deficiências 

identificadas nos controles internos de prevenção e combate a tais operações.  

 

Por exemplo, na Inglaterra, o FSA - Financial Services Authority, órgão responsável pela 

supervisão das instituições financeiras, multou em dezembro de 2003, o banco Abbey National 

em  £ 2.320.000 (dois milhões, trezentos e vinte mil libras esterlinas), pelo não cumprimento das 

normas de “lavagem” de dinheiro, principalmente as relativas a política “Conheça-Seu-Cliente”. 

(FSA, 2003) 

 

 

Risco Operacional 

 
Apesar de relacionar-se a problemas com os quais as instituições convivem há muito 

tempo, a preocupação com o conceito, mensuração e gerência do risco operacional é um tema 

recente e não consensual, a própria diversidade de eventos que levam ao risco operacional 

dificulta a sua definição. O Conselho Diretor do FED (Board of Governors of the Federal 

Reserve System Trading Activities Manual) define o risco operacional como “o risco de erro 

humano ou fraude, ou o de que sistemas falharão em adequadamente registrar, monitorar e 

contabilizar transações ou posições”. Já o Bank for International Settlements (BIS) define o risco 

operacional como: “risco de perda decorrente de processos internos, pessoal e sistemas 

inadequados ou falhos, ou decorrente de eventos externos”. Apesar de mais abrangentes e de 

incluir os riscos legais, esta última definição exclui os riscos estratégicos e o risco de reputação.  

 

Mais importante do que uma definição exata é o entendimento da necessidade de manter 

efetivos sistemas de gerenciamento e controle de riscos de forma a prevenir perdas significativas 

por parte das instituições financeiras. Entende-se por efetivos, sistemas e políticas que 

considerem a totalidade das modalidades de ocorrências de riscos operacionais capazes de trazer 
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perdas materiais à instituição e que possam identificar as principais causas de perdas, tendo em 

vista o foco de negócios. 

 

De acordo com o Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, as modalidades mais 

relevantes de risco operacional envolvem o colapso de controles internos e do domínio 

corporativo com potencial de acarretar perdas financeiras. Estas perdas podem ocorrer por meio 

de erros, de fraudes ou de deficiências no desempenho oportuno de atividades, com potencial de 

também causar, de alguma outra forma, comprometimento dos interesses da instituição. Este 

comprometimento pode ter como agentes, por exemplo, representantes (dealers), agentes de 

concessão de crédito ou outros componentes administrativos da instituição, mediante excessos no 

uso de suas competências e atribuições, ou pela condução dos negócios de maneira aética ou 

arriscada. Pode-se acrescentar também como causas de perdas, deficiências nos sistemas 

tecnológicos de informação e eventos como incêndios, terremotos ou outros desastres (também 

conhecidos como Atos de Deus). Os eventos de risco operacional identificados pelo como tendo 

o potencial de resultar em perdas substanciais incluem: 

 

Controles internos são processos operados pelo conselho de administração, pela 

administração e por outras pessoas, desenhados para oferecer segurança razoável quanto à 

consecução de objetivos nas seguintes categorias: contabilidade de informações financeiras; 

obediência (compliance) às leis e regulamentos aplicáveis; e eficiência e eficácia das operações. 

(BOYNTON, 2002, p.320) 

 

Conforme Cunningham (2004, p.269/275), os controles internos foram originalmente e 

fundamentalmente mecanismos criados com o propósito de ajudar a organização a atingir seus 

objetivos, em termos de desenvolvimento de produtos, satisfação do cliente, rentabilidade, etc, 

enfatizando, portanto, mais fortemente as aspirações positivas de controles. Posteriormente, os 

controles internos passaram a incorporar processos desenhados para prevenir a ocorrência de 

defeitos indesejáveis, enfatizando uma aspiração negativa e preventiva. 
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Cunningham (2004) distingue os controles em: 

• aqueles desenhados para atingir objetivos de aspiração positiva. Ou seja, voltados para 

levar a empresa a atingir objetivos promotores de sucesso empresarial. São os chamados 

controles administrativos ou operacionais.  

• aqueles desenhados para atingir objetivos preventivos negativos. Ou seja, voltados para 

evitar ocorrências indesejáveis. São os chamados controles de políticas ou de 

cumprimento normativo (Compliance). 

 

Os programas de compliance são uma espécie de controles internos, tipicamente um 

conjunto especial de medidas voltadas para o atendimento de obrigações de caráter não financeiro 

impostas externamente (CUNNINGHAM, 2004, p.275). 

 

O conteúdo de controles internos é invariavelmente preenchido com um conjunto de 

melhores práticas, definidas como padrões de comportamento esperado, o qual por sua vez 

fornece o arcabouço para os padrões legais de obrigações. 

 

Conforme Cunningham (2004), o sucesso dos controles internos manifesta-se em silêncio: 

ausência de escândalo financeiro ou ameaça terrorista. Podemos estender essa conclusão para 

ausência de casos de “lavagem” de dinheiro.   

 

No caso de controles internos de compliance, é freqüentemente impossível provar seu 

sucesso ou mesmo notá-lo. Cunningham (2004) cita o exemplo da argumentação de alguns 

especialistas quando tentaram diminuir a falha da CIA em detectar os ataques terroristas de 11 de 

setembro de 2001, afirmando que aquele órgão teria evitado muitos outros ataques. 

 

Afinal de contas, pergunta-se: quando uma empresa divulga demonstrações de acordo 

com os princípios geralmente aceitos e nenhuma fraude ocorreu, isso se deveu aos controles 

internos ou ao fato de contar com empregados naturalmente conscientes? Apesar da dificuldade 

de avaliar a eficácia dos controles internos, quando falhas acontecem elas não deveriam ser 

desconsideradas porque os sucessos não podem ser reconhecidos. As falhas devem ser entendidas 

como lições sobre deficiências de controles. Lições que podem ser aplicadas para melhorar os 
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controles e reconfigurar as expectativas sobre o que os controles podem realisticamente oferecer. 

(CUNNINGHAM, 2002, p.320). 

 

 

3. Controles Internos em Instituições Financeiras 

 

Na área bancária, a estrutura de controles internos adotada pelos bancos com o propósito 

de prevenir a utilização dessas instituições por pessoas interessadas em lavar dinheiro segue os 

ditames do órgão supervisor. Ditames estes que baseiam-se em documentos/orientações emitidos 

pelo Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) e pelo FATF. 

 

Os bancos desempenham um papel de destaque na economia de um país. Eles acolhem a 

poupança do público, fornecem meio de pagamento para bens e serviços e financiam o 

desenvolvimento do comércio e das atividades empresariais. A estabilidade do sistema bancário, 

nacional e internacional, é reconhecidamente um assunto de interesse público geral; interesse esse 

refletido no fato de os bancos em todos os países, diferentemente das empresas dos setores não 

financeiros, estarem sujeitos a supervisão prudencial dos bancos centrais ou, dependendo do país, 

de outra entidade com tal responsabilidade. (BIS, 2002a) 

 

Conforme o BCBS, a medida que os negócios realizados pelos bancos crescem em 

quantidade e em complexidade, tanto no que diz respeito a operações domésticas quanto 

internacionais, as tarefas dos supervisores bancários e dos auditores externos estão tornando-se 

cada vez mais necessárias. (BIS, 2002a) 

 

O mesmo se aplica aos auditores internos. Conforme CLARK (1987, p.36), o crescimento 

dos bancos em tamanho e em complexidade tem obrigado a realização de ajustes nos trabalhos 

dos auditores internos. Auditores que prezam sua independência, objetividade e acurácia 

começaram a priorizar riscos, participar do desenvolvimento de produtos e trabalhar mais 

próximo dos auditores externos.  
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Os auditores internos, ao invés de auditarem transações de forma individualizada, 

passaram a auditar os sistemas que monitoram os riscos dessas transações. (CLARK, 1987, p.36). 

 

O BCBS tem divulgado uma série de recomendações sobre supervisão bancária buscando 

aprimorá-la e, como conseqüência, contribuir para a estabilidade do sistema financeiro. 

 

Dentre estas publicações, a que se destaca no tocante a controles internos é a Framework 

for Internal Control Systems in Banking Organisations, de setembro de 1998, resultado do estudo 

de problemas à época recentes realizado com o propósito de identificar as mais importantes 

fontes de deficiências em controles internos. (BIS, 1998) 

 

Os problemas então identificados reforçaram a importância de administradores dos 

bancos, auditores internos, auditores externos e supervisores bancários dedicarem maior atenção 

no aumento da capacidade dos sistemas de controles internos e na contínua avaliação de sua 

eficiência. 

 

Os tipos de falhas encontradas foram agrupados em cinco categorias (BIS, 1998): 

 

a. Carência de competência administrativa adequada, descuido, responsabilidade e falha em 

desenvolver uma cultura forte de controle dentro do banco. 

b. Mau conhecimento ou má mensuração do risco de certas atividades bancárias, financeiras 

ou não. 

c. Omissão ou falha de controle em atividades ou estruturas importantes, como a segregação 

de funções, autorizações, verificações, reconciliações e revisões de performance 

operacional. 

d. Inadequação nas comunicações ou informações entre os níveis de administração dentro do 

banco, principalmente na notificação de problemas de baixo para cima. 

e. Programas de auditoria e de monitoramento de atividades inadequados ou ineficientes. 

 

Conforme o BCBS, os controles internos compreendem cinco elementos interrelacionados 

(BIS, 1998): 
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I. responsabilidade administrativa e a cultura de controle; 

II. reconhecimento e mensuração de riscos; 

III. atividades de controle e segregação de funções; 

IV. informação e comunicação; e 

V. atividades de monitoramento e correção das deficiências. 

 

No tocante ao reconhecimento e à mensuração dos riscos, o risco de reputação e o risco 

legal - associados à “lavagem” de dinheiro – são de difícil mensuração e, no caso do risco de 

reputação, de reconhecimento não necessariamente unânime quanto aos seus efeitos econômicos. 

 

Conforme Haynes (2004, p.207), alguns questionam a ausência de evidência real de 

bancos sofrendo perda financeira mensurável resultante de dano à reputação causado por um 

escândalo de “lavagem” de dinheiro, citando por exemplos os escândalos envolvendo os bancos 

Citibank e Bank of New York. 

 

No Brasil, os resultados da pesquisa36 recente de Hijjar mostram que 12% dos bancos não 

consideram a possibilidade de sua imagem sofrer danos por terem seus nomes eventualmente 

envolvidos em escândalos de “lavagem” de dinheiro. (Hijjar, 2004). 

 

Talvez a percepção de alguns bancos no exterior e de bancos no Brasil seja modificada 

em função de recente notícia publicado na FolhaOnline (ALBUQUERQUE, 2004), reproduzida 

abaixo, mostrando o cancelamento da autorização do Citibank de operar com clientes de alta 

renda no Japão, os chamados clientes private: 

 

A FSA (a autoridade financeira do Japão) determinou hoje a suspensão de parte das 

operações bancárias do Citibank no país para investigar possíveis casos de lavagem 

de dinheiro envolvendo a instituição financeira. A autoridade japonesa ordenou a 

suspensão do funcionamento das agências de “private banking” (banco voltado para 

clientes de alta renda) nas cidades de Marunochi, Nagoya, Osaka e Fukuoka a partir 

                                                           
36 O estudo consistiu em pesquisar, por meio de um questionário, entre os altos funcionários de instituições 
bancárias, seus modos de percepção acerca de temas como o risco para a instituição e o comportamento do setor 
quanto ao uso de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro. 
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de 29 de setembro.Em 30 de setembro de 2005, as licenças dessas agências serão 

cassadas. Até lá, o banco terá o tempo necessário para encerrar suas operações. Caso 

tenha interesse, o Citibank poderá depois tentar obter novas licenças. O Citibank do 

Japão, parte do Citigroup (maior grupo financeiro do mundo), pediu desculpas e disse 

que aceita e acata a suspensão. Entre as irregularidades cometidas pelo banco 

americano está a falha em checar a origem dos recursos de um cliente cujas operações 

em bancos em outros países foram classificados como suspeitas. “[O banco] permitiu 

transações suspeitas de ligação com lavagem de dinheiro ao aceitar a abertura de uma 

conta sem os procedimentos adequados”, disse a FSA. 

 

A não possibilidade de operação com clientes de alta renda em um dos países mais 

industrializados do mundo certamente irá representar uma diminuição de resultados para o 

Citibank, pelo menos naquele país. Além disso, isto será mais um golpe na imagem do Citibank, 

agravada pelo fato de estar relacionada com clientes private, clientes que passaram a sofrer maior 

escrutínio por decisão voluntária inédita dos maiores bancos do mundo, dentre os quais o próprio 

Citibank, um dos participantes e signatários do The Wolfsberg Principles. 

 

Talvez fosse o caso dos bancos que ainda não reconhecem a existência de perdas devido a 

danos em sua reputação, por escândalos de “lavagem” de dinheiro associado aos seus nomes, 

passarem a adotar uma atitude mais prudente em relação a tal risco adotando a máxima de 

Baltazar Grácian, sábio jesuíta, de Melhor evitar errar uma vez do que acertar cem vezes, 

lembrando que “Ninguém olha para o sol resplandecente, mas todos o fazem quando está 

eclipsado. Muitos acertos não granjeiam tanto a atenção geral quanto o único fracasso.” 

 

Quanto ao risco legal, também de difícil mensuração, as perdas resultantes são mais 

facilmente traduzidas em números. Números estes associados ás multas aplicadas pelos órgãos 

supervisores ou por outras autoridades governamentais. 

 

Quanto às atividades de monitoramento e correção de deficiências, de interesse direto de 

nossa investigação, as recomendações, na forma de princípios, do BCBS são: 
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• Princípio 10: A eficiência geral dos controles internos do banco deve ser monitorada 

continuamente. O monitoramento dos riscos deve ser parte das atividades diárias dos 

bancos, além das avaliações periódicas da auditoria interna. 

 

• Princípio 11: Deve haver uma efetiva e abrangente auditoria interna do sistema de 

controles internos realizada por pessoal independente, competente e convenientemente 

treinado. A função de auditoria interna, como parte do monitoramento do sistema de 

controles internos, deve reportar-se diretamente ao conselho de administrativo ou ao seu 

comitê de auditoria e às diretorias. 

 

• Princípio 12: Deficiências em controles internos, quando identificadas pela auditoria, 

pessoal de linha ou alguma outra área de controle, devem ser informadas tempestivamente 

e prontamente dirigidas ao nível adequado de gestão. Deficiências importantes de 

controles internos devem ser informadas à diretoria e ao conselho administrativo. 

 

Cabe lembrar que o documento Framework for Internal Control Systems in Banking 

Organisations cobre de uma maneira genérica os diversos controles internos, sejam eles ligados 

diretamente a aspectos financeiros (controles voltados para risco de crédito e de mercado, por 

exemplo) ou ligados a aspectos não financeiros (controles voltados para a verificação do 

cumprimento de leis e regulamentos). Portanto, não é um documento voltado especificamente 

para a prevenção à “lavagem” de dinheiro. 

 

Talvez esta seja a razão para a ausência de qualquer menção à Lei 9.613/98 no caput da 

Resolução 2.554/98, publicada pelo Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a implantação e 

implementação de sistema de controles internos pelas instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. A Resolução 2.554/98 foi 

emitida fundamentada no artigo supracitado do BCBS. 

 

A Resolução 2.554/98, alterada pela Resolução 3.056, de 19/12/2002, estabelece em seu 

artigo 2, parágrafo 2 que a auditoria interna deve fazer parte do sistema de controles internos.  

 



 50

Quanto ao trabalho da auditoria externa, o parágrafo 3, do mesmo artigo, estabelece que:  

 

“A atividade de que trata o Parágrafo 2., quando não executada por unidade 

específica da própria instituição ou de instituição integrante do mesmo conglomerado 

financeiro, poderá ser exercida por: I – auditor independente devidamente registrado 

na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), desde que não aquele responsável pela 

auditoria das demonstrações financeiras; [...]” 

 

Portanto, cabe preliminarmente à auditoria interna e subsidiariamente, na ausência de 

auditoria interna, aos auditores externos a responsabilidade pela avaliação dos controles internos 

implementados pelos bancos. Controles dentre os quais incluem-se os voltados para a mitigação 

dos riscos associados á “lavagem” de dinheiro: risco de reputação e risco legal. 

 

O maior interesse no gerenciamento do risco operacional decorre das perdas significativas 

relacionadas a escândalos amplamente divulgados. Análises posteriores a grandes escândalos na 

área financeira indicaram que estas ocorrências relacionavam-se a falhas nos controles internos e 

na governança corporativa que levaram a perdas financeiras decorrentes de fraudes, omissões ou 

erros. Após estes escândalos, os controles internos tornaram-se um aspecto importante a ser 

considerado na supervisão das instituições financeiras, principalmente porque tais ocorrências 

poderiam ter sido detectadas mais cedo, ou mesmo evitadas, se estas instituições tivessem 

mantido sistemas de controles internos eficientes. 

 

Diversas organizações e entidades reguladores esforçam-se para desenvolver um melhor 

entendimento das atuais práticas e tendências da indústria para o gerenciamento desse risco. O 

gerenciamento efetivo do risco operacional requer prevenir a ocorrência de falhas, erros e fraudes 

quanto minimizar o efeito de fatos extremos. 

 

Várias são as iniciativas no sentido de criar massa crítica sobre a questão. O Comitê da 

Basiléia, junto a supervisores de bancos ao redor do mundo, tem aumentado o interesse na 

importância de controles internos sadios. Diversas comissões e entidades regulatórias têm 

publicado relatórios e estudos sobre governança corporativa e controles internos dos quais, pode-
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se citar, nos Estados Unidos, COSO (1992) e, no Canadá, CoCo (1995). O Comitê da Basiléia 

(2003) elencou os princípios centrais que devem nortear as melhores práticas no gerenciamento 

do risco operacional nas instituições no documento “Sound Practices for the Management and 

Supervision of Operational Risk.” (ver anexo I). Tais princípios possuem caráter genérico e 

relacionam como aspectos essenciais a serem verificados na análise de exposição a riscos 

operacionais os princípios de governança corporativa e a estrutura de controles internos. 

 

Ainda que haja divergências na definição de riscos operacionais, há consenso de que um 

forte sistema de controles internos pode auxiliar para que os objetivos e metas dos bancos, a 

lucratividade de longo prazo e a manutenção de uma documentação administrativa e financeira 

confiável sejam atingidos. Também pode assegurar que o banco esteja em conformidade com a 

legislação bem como com as regras, políticas, planejamentos e procedimentos internos 

diminuindo o risco de perdas não esperadas e de danos à reputação da instituição.  

 

O Comitê de Supervisão da Basiléia publicou “Framework for Internal Control Systems in 

Banking Organisations” que define princípios para avaliação do sistema de controles internos, 

com o intuito de contribuir para a supervisão de instituições financeiras. Para a elaboração deste 

trabalho, o Comitê estudou problemas recentes de bancos objetivando identificar as mais 

importantes fontes de deficiências em controles internos. Os problemas identificados reforçam a 

importância dos diretores e gestores, auditores internos e externos e dos supervisores de bancos 

em focar mais sua atenção no aumento da capacidade dos sistemas de controles internos e na 

contínua avaliação de sua eficiência. Os tipos de falhas de controle típicos observados em casos 

de problemas em bancos podem ser agrupadas em cinco categorias: 

 

Carência de competência administrativa adequada, descuido, responsabilidade e falha em 

desenvolver uma cultura forte de controle dentro do banco;  

 

Os casos de perdas mais importantes refletem uma desatenção ou negligência da 

administração na cultura de controle do banco, orientação insuficiente e omissão do conselho 

administrativo e de diretores e uma falta de clareza dos gestores com relação aos seus papéis e 

responsabilidades. Também refletem falhas de incentivos apropriados aos gestores para 
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manterem uma forte supervisão e um alto nível de consciência de controle nas áreas de 

atividades. 

 

Em vários casos, perdas importantes foram precedidas do descuido no reconhecimento e 

avaliação dos riscos de novos produtos e atividades, ou na atualização da mensuração dos riscos 

quando mudanças significativas ocorrem no âmbito das condições dos negócios ou do ambiente 

do banco. 

 

Omissão ou falha de controle em atividades ou estruturas importantes, como a segregação 

de funções, autorizações, verificações, reconciliações e revisões de performance operacional. 

Falhas na segregação de obrigações em particular tem um importante papel em perdas 

significativas acontecidas nos bancos. 

Inadequação nas comunicações ou informações entre os níveis de administração dentro do 

banco.  

 

Para serem efetivas, as políticas e procedimentos precisam ser efetivamente repassadas a 

todo pessoal envolvido na atividade. Alguns casos de perdas ocorreram porque pessoas relevantes 

ao processo não detinham suficiente conhecimento ou consciência sobre as políticas do banco. 

Em muitas instâncias, as informações sobre práticas inadequadas que deveriam ter sido 

repassadas ao nível hierárquico superior não chegou ao conselho administrativo ou aos diretores 

até o problema tornar-se grave. Em outras instâncias, as informações nos relatórios gerenciais são 

incompletas ou falhas, criando uma falsa impressão favorável das condições dos negócios. 

 

Em muitos casos as auditorias não foram suficientemente rigorosas a ponto de identificar 

e apontar as falhas de controle associadas aos problemas dos bancos. Em outros casos, mesmo 

quando as auditorias apontam os problemas, nenhum mecanismo assegura que as falhas são 

efetivamente corrigidas.  

 

É de responsabilidade da alta administração, composta pelo conselho administrativo e 

pelo corpo de diretores, implementar uma política de controles internos efetiva, estabelecendo 
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uma cultura de controle apropriada. Pode-se definir os principais objetivos do processo de 

controles como: 

 

Eficiência e eficácia das atividades (objetivos de desempenho): o processo de controles 

internos procura assegurar que o pessoal da empresa esteja trabalhando para atingir seus objetivos 

com eficiência e integridade, sem custos excessivos ou desnecessários ou colocando outros 

interesses (como os interesses do empregado, do vendedor ou do consumidor) antes dos do 

banco. 

 

Confiabilidade, tempestividade e integridade das informações financeiras e 

administrativas (objetivos de informações): remontam à preparação de relatos confiáveis, 

tempestivos e relevantes necessários à tomada de decisão dentro do banco. Também indica a 

necessidade de confiabilidade em demonstrativos contábeis periódicos, nas demais 

demonstrações financeiras, em outros relatórios financeiros e não financeiros e nas notificações 

aos acionistas, supervisores e outras associados externas. A informação recebida pela diretoria, o 

conselho administrativo, supervisores, sócios e parceiros devem ter suficiente qualidade e 

integridade para que possam nelas confiar nas tomadas de decisão. O termo confiança se refere 

tanto às demonstrações financeiras quanto à preparação de demonstrativos divulgados ao 

mercado, baseados em justas e bem definidas regras e princípios contábeis. 

 

Conformidade com as aplicações das leis e regulamentos (objetivos de conformidade): 

asseguram que todas as atividades do banco estejam em conformidade com as leis e regulamentos 

aplicáveis, com os requisitos da supervisão e com as políticas e procedimentos institucionais. 

Este objetivo deve ser atingido para proteger a reputação e a isenção do banco. 

 

Neste sentido, o Banco Central do Brasil procurar adequar-se às melhores práticas 

internacionais. Desde a edição da Resolução 2.554 de 24/09/98, ficou estabelecida a 

obrigatoriedade da implantação e implementação de um sistema de controles internos por parte 

das instituições financeiras e demais instituições que possuem funcionamento autorizado pelo 

BACEN. Esta norma também estabelece que os controles internos  “independentemente do porte 
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da instituição, devem ser efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das 

operações por ela realizadas”. A metodologia de exame dos controles internos será vista adiante. 

 

 
4. Governança Corporativa 

 

A Governança Corporativa, entendida como um conjunto de práticas que as empresas 

adotam visando a transparência, a confiabilidade e a segurança em suas operações e em suas 

relações com os grupos de interesse, é um assunto que tem sido muito abordado nos últimos 

tempos, tanto no meio acadêmico quanto no ambiente empresarial. 

 

Os benefícios advindos da adoção de práticas de Governança Corporativa pelas 

empresas tem sido um foco importante, principalmente pela tendência e exigência mundiais para 

o uso de práticas de transparência nos negócios das companhias e nos seus relacionamentos com 

os investidores. 

 

Apesar dos benefícios trazidos pela Governança Corporativa e da exigência de 

diversos setores (sociedade, investidores, governo, credores, entre outros), são poucas as 

empresas que aderiram aos níveis de governança, situação possivelmente ocasionada pelos altos 

custos envolvidos para a adesão a essas práticas e, mesmo, por uma questão cultural de não 

divulgação dos atos empresariais. 

 

O tema Governança Corporativa tem conquistado muita importância nos últimos 

tempos em razão de escândalos ocorridos no Brasil e no Mundo, do incentivo de práticas de 

governança no mercado de capitais, do interesse de instituições pelo assunto, entre outras 

iniciativas. 

 

As novas exigências do mercado ocorridas em função do crescimento e maior 

profissionalização têm forçado várias organizações a reverem seus modelos de gestão para 

disciplinar o relacionamento entre os agentes e seus objetivos organizacionais. 
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É neste contexto que surge a Governança Corporativa e para uma melhor 

compreensão de sua importância no ambiente empresarial, faz-se necessário o conhecimento de 

algumas definições dadas por instituições e autores, destacando-se as abaixo: 

 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define a 

governança como: 

“o conjunto de relações entre a administração de uma empresa, seu 

conselho de administração, seus acionistas e outras partes interessadas, 

proporcionando também a estrutura que define os objetivos da empresa, 

como atingi-los e a fiscalização do desempenho.” (OCDE, 1999). 

 

A Governança Corporativa nas Instituições pode ser entendida como sendo 

constituída por um conjunto de normas e convenções que na esfera dos relacionamentos 

empresariais assegura a diminuição/eliminação dos conflitos de interesse e a redução de 

potenciais riscos de brigas judiciais entre os acionistas e gestores, entre os próprios acionistas e 

entre estes e outros grupos vinculadas à organização. 

 

A Governança Corporativa é um processo de conciliação das aspirações e 

comportamentos dos agentes que administram uma corporação com os objetivos a serem 

alcançados, que segundo Bringham, Gapenski e Ehrhardt1 (2001 apud PEDREIRA; SANTOS J. 

O., 2004) a maximização da riqueza dos proprietários é o que mais se destaca. 

 

Dentre as definições acima descritas pode-se captar como idéia central do tema que a 

governança está associada a um conjunto de normas e procedimentos que busca disciplinar os 

relacionamentos da companhia entre acionistas, administradores, credores e a sociedade, ao 

mesmo tempo em que procura agregar valor à organização assegurando e protegendo a riqueza 

dos acionistas. 

 

Cabe ressaltar que a Governança Corporativa não se confunde nem está restrita à 

proteção dos minoritários, devendo ser um instrumento que traga benefícios à organização como 
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um todo, englobando os credores, todas as categorias de acionistas, empregados, investidores, 

governo e a sociedade em que atua. 
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CAPÍTULO III – IMPACTO DA INEFICIÊNCIA DE UM SISTEMA DE CONTROLES 

INTERNOS SOBRE O PATRIMÔNIO DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

 

 A utilização de um sistema antilavagem inadequado pode provocar um efeito 

danoso no patrimônio de uma instituição, com forte reflexo sobre a geração de lucros futuros, em 

função de não estar capacitada para a identificação de operações ilícitas ou, mesmo identificando-

as, não efetue a comunicação tempestiva ao órgão regulador.  

 

 O intuito desta parte do trabalho é demonstrar a vulnerabilidade a que está sujeita 

uma instituição financeira ao trânsito de operações ilícitas a partir de uma simulação de um caso 

em uma instituição bancária que não possuía controle internos adequados à detecção de 

transações de lavagem de dinheiro.  

 

 

3.1 – Caso em estudo: 

 

 O caso a seguir não foi transcrito ou traduzido de qualquer livro ou periódico 

publicado, constitui-se no relato de fatos reais, através de observações de caso recente associado 

à lavagem de dinheiro, amplamente divulgado pela mídia. Faremos uma comparação com 

instituições de mesmo porte, na mesma época para avaliar o efeito do impacto no resultado, e 

conseqüentemente no patrimônio da instituição financeira utilizada pelos envolvidos, que 

chamaremos de Banco 3. 

 

  

3.2 Análise de dados relevantes: 

 

 Analisaremos por meio de dados contábeis obtidos no site do Banco Central, 

relativamente aos anos de 2001 a 2005 o comportamento de instituições similares e da própria 

instituição afetada, bem como o comportamento do sistema financeiro como um todo. Para isso 

utilizamos dados dos 50 maiores bancos. 
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 Para efeito de comparações usaremos o termo “segmento”. Esse segmento é 

formado por 9 bancos similares ao porte do Banco 3 que serão objeto de nosso estudo com o 

objetivo de testar a hipótese inicial. 

 
A evolução do segmento no período indicado: 
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A evolução do Sistema Financeiro com um todo, no mesmo período: 
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Nota-se que relativamente ao dado “Ativo Total” o segmento comporta-se de maneira 

adversa do sistema financeiro. Instituições de médio porte, que são as que estamos destacando 

nesse trabalho, sofreram no segundo semestre de 2004 o efeito da quebra de um banco desse 

mesmo porte, perdendo com isso parte de seus ativos totais. Abaixo destacamos o lucro líquido: 
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Banco em estudo X segmento e X sistema financeiro: 
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Percebe-se que o banco envolvido nos escândalos sofreu desde o evento de 2004 e 
continua perdendo ativos e depósitos durante o ano de 2005. 

 
O mesmo acontecendo com seu lucro líquido: 
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Em contrapartida, comparando com o lucro líquido do segmento, percebemos que houve 
uma recuperação em 2005: 
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A seguir quadros comparativos ente os nove bancos do segmento mostrando a evolução 
dos depósitos, do ativo total, do patrimônio líquido, evidenciando a hipótese que o banco 
envolvido em esquemas de lavagem dinheiro e provavelmente com controles internos 
inadequados sofreu impacto negativo. 
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CONCLUSÃO 

 

 A natureza do negócio das instituições financeiras é especial, pois se ampara na 

confiança do público e do mercado, o que torna a atividade econômica altamente vulnerável ao 

risco de operações ilícitas. As novas tecnologias de informação e comunicação advindas da 

globalização ampliam as possibilidades de movimentação de recursos de forma ágil, em busca de 

resultados imediatos ou por meio de diversificação de operações no mercado financeiro, e 

favorecem o anonimato. 

 

 É fundamental que as instituições financeiras implementem medidas preventivas 

antilavagem de dinheiro e que estejam aptas a detectar, analisar e comunicar ocorrências de 

indícios de operações suspeitas ao BACEN, órgão regulador e fiscalizador do SFN. A criação de 

rotinas específicas de monitoramento e controle interno de transações que sejam potenciais 

veículos de lavagem de dinheiro é necessária na medida em que pode evitar a exposição da 

imagem da instituição aos riscos operacionais, de reputação e legais. 

 

 Os "lavadores de dinheiro", em geral, estão dispostos a arcar com altos custos em 

suas transações, a fim de alcançar seu objetivo de ocultar a verdadeira natureza de seus recursos. 

Assim, os ganhos advindos de tais operações para uma instituição financeira podem não 

compensar os prejuízos financeiros e não financeiros trazidos pela eventual descoberta dessas 

transações ilícitas pelo órgão competente. 

 

 Os custos de não se adotar controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro 

podem ser muito altos para a instituição financeira. A possibilidade de sofrer penalidades 

administrativas e ainda perdas de negócios por conta da exposição negativa de uma instituição 

financeira pode desestruturar o comportamento financeiro da instituição e afetar sua reputação 

perante a clientela e o mercado financeiro.  

 

 A partir de um caso hipotético, foi possível demonstrar que a ausência de contorles 

internos aliadoa a uma boa governança corporativa pode impactar o resultado de uma instituição 
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financeira, que foi o que aconteceu com a instituição utilizada como modelo. Como resultado, 

verificou-se uma mudança de comportamento do patrimônio da instituição que passou a 

apresentar prejuízo naquele exercício social.  

 

 Dependendo da capacidade financeira da instituição, uma situação desse tipo pode, 

em termos contábeis, alterar de forma relevante suas demonstrações financeiras, a ponto de vir a 

comprometer seus negócios, expondo os seus administradores, a sérios problemas de ordem legal, 

financeira e administrativa, reduzindo as oportunidades no mercado financeiro e comprometendo 

sua saúde financeira, com correspondentes reflexos aos acionistas e clientes. 

 

 Os danos à imagem, identificados com o risco de reputação, podem ocasionar 

significativa perda de clientes, de negócios, de investidores, etc. Os usuários podem passar a 

repudiar as instituições supostamente ligadas a atividades de lavagem de dinheiro e que 

apresentem demonstrações contábeis pouco atrativas ou abaladas por eventuais penalidades 

aplicadas pelas autoridades administrativas e por fuga de capitais decorrentes das notícias. O 

temor de que a saúde financeira da instituição esteja comprometida e o receio de que seu sistema 

de controles internos contra indícios de operações suspeitas possa ser deficiente, expondo os 

recursos dos clientes a fraudes, desvios e perdas financeiras, podem atingir negativamente a sua 

credibilidade perante toda sociedade. 
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ANEXO A  
 
 

LEI 9.613, de 3 de março 1998 

 
 

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 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 

CAPÍTULO I 

DOS CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES 

 
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 
valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: 
I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; 
II - de terrorismo; 
III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção; 
IV - de extorsão mediante seqüestro; 
V - 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; 
VI - contra o sistema financeiro nacional; 
VII - praticado por organização criminosa. 
Pena: reclusão de três a dez anos e multa. 
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de qualquer 
dos crimes antecedentes referidos neste artigo: 
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. 
§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem: 
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes 
antecedentes referidos neste artigo; 
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à 
prática de crimes previstos nesta Lei. 
§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal. 
§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo, se o crime for 
cometido de forma habitual ou por intermédio de organização criminosa. 
§ 5º A pena será reduzida de um a dois terços e começará a ser cumprida em regime aberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la ou 
substituí-la por pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, 
prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais e de sua autoria ou à localização dos bens, direitos ou 
valores objeto do crime. 
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CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS ESPECIAIS 

 
Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 
I – obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da competência do juiz singular; 
71 
II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro 
país; 
III - são da competência da Justiça Federal: 
a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou 
interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; 
b) quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal. 
§ 1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta 
Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. 
§ 2º No processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal. 
Art. 3º Os crimes disciplinados nesta Lei são insuscetíveis de fiança e liberdade provisória e, em caso de sentença condenatória, o 
juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. 
Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou representação da autoridade policial, ouvido o Ministério 
Público em vinte e quatro horas, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a 
apreensão ou o seqüestro de bens, direitos ou valores do acusado, ou existentes em seu nome, objeto dos crimes previstos nesta 
Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 
§ 1º As medidas assecuratórias previstas neste artigo serão levantadas se a ação penal não for iniciada no prazo de cento e vinte 
dias, contados da data em que ficar concluída a diligência. 
§ 2º O juiz determinará a liberação dos bens, direitos e valores apreendidos ou seqüestrados quando comprovada a licitude de sua 
origem. 
§ 3º Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática 
de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, nos casos do art. 366 do Código de Processo Penal. 
§ 4º A ordem de prisão de pessoas ou da apreensão ou seqüestro de bens, direitos ou valores, poderá ser suspensa pelo juiz, 
ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata possa comprometer as investigações. 
Art. 5º Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa qualificada para a 
administração dos bens, direitos ou valores apreendidos ou seqüestrados, mediante termo de compromisso. 
Art. 6º O administrador dos bens: 
I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da administração; 
II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como 
explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. 
Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens apreendidos ou seqüestrados serão levados ao conhecimento do 
Ministério Público, que requererá o que entender cabível. 
 

CAPÍTULO III 

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO 

 
Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: 
I - a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto de crime previsto nesta Lei, ressalvado o direito do lesado ou de 
terceiro de boa-fé; 
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II - a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de 
administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade 
aplicada. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS BENS, DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE CRIMES PRATICADOS NO 

ESTRANGEIRO 

 
Art. 8º O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade 
estrangeira competente, a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos ou valores oriundos de crimes descritos no art. 1º, praticados 
no estrangeiro. 
72 
§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da 
autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil. 
§ 2º Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores apreendidos ou seqüestrados por solicitação de autoridade 
estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na 
proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. 
 
 

CAPÍTULO V 

DAS PESSOAS SUJEITAS À LEI 
 

Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, 
como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não: 
I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira; 
II – a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial; 
III - a custódia, emissão, distribuição, liqüidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. 
Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: 
I - as bolsas de valores e bolsas de mercadorias ou futuros; 
II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização; 
III - as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para 
aquisição de bens ou serviços; 
IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente, que 
permita a transferência de fundos; 
V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial (factoring); 
VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços, ou, ainda, 
concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método assemelhado; 
VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades listadas neste artigo, ainda 
que de forma eventual; 
VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos mercados financeiro, de câmbio, 
de capitais e de seguros; 
IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradoras, 
comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas 
neste artigo; 
X - as pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis; 
XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades. 
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CAPÍTULO VI 

DA IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES E MANUTENÇÃO DE REGISTROS 

 
 

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º: 
I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes; 
II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, 
ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos 
de instruções por esta expedidas; 
III - deverão atender, no prazo fixado pelo órgão judicial competente, as requisições formuladas pelo Conselho criado pelo art. 14, 
que se processarão em segredo de justiça. 
§ 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso I deste artigo deverá abranger as 
pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. 
§ 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de cinco 
anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo 73 este que poderá ser ampliado pela autoridade 
competente. 
§ 3º O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, 
houver realizado, em um mesmo mês-calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu 
conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. 
 
 

CAPÍTULO VII 

DA COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º: 
I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam 
constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se; 
II - deverão comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato, no prazo de vinte e quatro horas, às autoridades 
competentes: 
a) todas as transações constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse fim, pela mesma autoridade e na 
forma e condições por ela estabelecidas; 
b) a proposta ou a realização de transação prevista no inciso I deste artigo. 
§ 1º As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação de operações que, por suas 
características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de 
fundamento econômico ou legal, possam configurar a hipótese nele prevista. 
§ 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. 
§ 3º As pessoas para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador farão as comunicações mencionadas neste artigo 
ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras - COAF e na forma por ele estabelecida. 
 
 

CAPÍTULO VIII 

DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA 

 
Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as 
obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes 
sanções: 
I - advertência; 
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II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou até duzentos por cento do lucro obtido ou que 
presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, ainda, multa 
de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 
III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas 
no art. 9º; 
IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento. 
§ 1º A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10. 
§ 2º A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9º, por negligência ou dolo: 
I – deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente; 
II – não realizarem a identificação ou o registro previstos nos incisos I e II do art. 10; 
III - deixarem de atender, no prazo, a requisição formulada nos termos do inciso III do art. 10; 
IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11. 
§ 3º A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações 
constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente 
punidas com multa. 
§ 4º A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena 
prevista no inciso III do caput deste artigo. 
Art. 13. O procedimento para a aplicação das sanções previstas neste Capítulo será regulado por decreto, 74 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
 

CAPÍTULO IX 

DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS 

 
Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências 
suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. 
§ 1º As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas no art. 9º, para as quais não exista órgão próprio 
fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a 
aplicação das sanções enumeradas no art. 12. 
§ 2º O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações 
rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. 
Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela 
existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito. 
Art. 16. O COAF será composto por servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida competência, designados em ato do 
Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da Comissão de 
Valores Mobiliários, da Superintendência de Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da 
Receita Federal, de órgão de inteligência do Poder Executivo, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério das Relações 
Exteriores, atendendo, nesses três últimos casos, à indicação dos respectivos Ministros de Estado. 
§ 1º O Presidente do Conselho será nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Fazenda. 
§ 2º Das decisões do COAF relativas às aplicações de penas administrativas caberá recurso ao Ministro de Estado da Fazenda. 
Art. 17. O COAF terá organização e funcionamento definidos em estatuto aprovado por decreto do Poder Executivo. 
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Brasília, 3 de março de 1998, 177º da Independência e 110º da República. 
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ANEXO B  
 
 

CIRCULAR 2.852 
 

 
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às 
atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei n° 9.613, de 03.03.1998. 

 
 
A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 02.12.1998, com base nos arts. 10 e 11 da Lei n° 
9.613, de 03.03.1998, 
D E C I D I U: 
Art. 1° As instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil estão obrigadas a: 
I - manter atualizadas as informações cadastrais dos respectivos clientes, observadas, quando for o caso, as exigências e 
responsabilidades definidas na Resolução n° 2.025, de 24.11.1993, e modificações posteriores; 
II - manter controles e registros internos consolidados que permitam verificar, além da adequada identificação do cliente, a 
compatibilidade entre as correspondentes movimentação de recursos, atividade econômica e capacidade financeira; 
III - manter registro, na forma a ser estabelecida pelo Banco Central do Brasil, de operações envolvendo moeda nacional ou 
estrangeira, títulos e valores mobiliários, metais ou qualquer outro ativo passível de ser convertido em dinheiro. 
Parágrafo 1° Além das instituições e entidades referidas no "caput", sujeitam-se às disposições desta Circular: 
I - as administradoras de consórcios; 
II - as pessoas credenciadas ou autorizadas, pelo Banco Central do Brasil, a operar no "Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes", 
aí incluídas as entidades ou sociedades emissoras de cartão de crédito de validade internacional, as agencias de turismo e os meios 
de hospedagem de turismo; 
III - as agências, filiais ou sucursais e os representantes de instituições financeiras sediadas no exterior instaladas no Pais. 
Parágrafo 2° Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, as informações cadastrais referidas no inciso I do "caput" 
deverão abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus controladores. 
Parágrafo 3° Independentemente do estabelecido no inciso III do "caput", deverão ser registradas: 
I - as operações que, realizadas com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo, em um mesmo mês calendário, superem, por 
instituição ou entidade, em seu conjunto, o limite estabelecido no art. 4°, inciso I; 
II - as operações cujo titular de conta corrente apresente créditos ou débitos que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem 
artifício que objetive burlar os mecanismos de identificação de que se trata. 
Art. 2° Além das providências estabelecidas no art. 1°, as pessoas ali mencionadas devem dispensar especial atenção às operações 
ou propostas cujas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, formas de realização e instrumentos utilizados, 
ou que, pela falta de fundamento econômico ou legal, possam indicar a existência de crime, conforme previsto na Lei n° 9.613, de 
03.03.1998, ou com ele relacionar-se. 
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, os Departamentos de Câmbio (DECAM), de Fiscalização (DEFIS) e de 
Normas do Sistema Financeiro (DENOR) divulgarão normativo descrevendo operações e situações que possam configurar indício 
de ocorrência dos crimes previstos na mencionada Lei. 
Art. 3° Os cadastros e registros referidos no art. 1° devem ser mantidos e conservados durante o período mínimo de 5 (cinco) anos 
contados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao do encerramento das contas correntes ou da conclusão das operações. 
Art. 4° Deverão ser comunicadas ao Banco Central do Brasil, na forma que vier a ser determinada, quando verificadas as 
características descritas no art. 2°: 
I - as operações de que trata o art. 1°, inciso III, cujo valor seja igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez 76 mil reais); 
II - as operações de que trata o art. 1°, Parágrafo 3°, inciso I; 
III - as operações referidas no art. 2°, bem como propostas no sentido de sua realização. 
Parágrafo 1° A comunicação referida neste artigo deverá ser efetuada sem que seja dada ciência aos envolvidos. 
Parágrafo 2° As comunicações de boa-fé, conforme previsto no art. 11, Parágrafo 2°, da Lei n° 9.613/98, não acarretarão 
responsabilidade civil ou administrativa às instituições e entidades mencionadas no art. 1°, seus controladores, administradores e 
empregados. 
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Art. 5° As instituições e entidades mencionadas no art. 1° devem desenvolver e implementar procedimentos internos de controle 
para detectar operações que caracterizem indício de ocorrência dos crimes previstos na mencionada Lei n° 9.613/98, promovendo 
treinamento adequado para seus empregados. 
Art. 6° Às instituições e entidades mencionadas no art. 1°, bem como a seus administradores e empregados, que deixarem de 
cumprir as obrigações estabelecidas nesta Circular serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelo Banco Central do Brasil, as 
sanções previstas no art. 12 da mencionada Lei n° 9.613/98, na forma prevista no Decreto n° 2.799, de 08.10.1998. 
Art. 7° As instituições e entidades mencionadas no art. 1° deverão indicar ao Banco Central do Brasil diretor ou gerente, 
conforme o caso, responsável pela incumbência de implementar e acompanhar o cumprimento das medidas estabelecidas nesta 
Circular, bem como promover as comunicações de que trata o art. 4°. 
Art. 8° Esta Circular entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01.03.1999, quando ficara revogada 
a Circular n° 2.207, de 30.07.1992. 
 
 
Brasília, 3 de dezembro de 1998 
 
 
Gustavo H. B. Franco 
Presidente 
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ANEXO C 
 
 

CARTA-CIRCULAR 2.826 
 

Divulga relação de operações e situações que podem configurar 
indício de ocorrência dos crimes previstos na  Lei n° 9.613, de 
03.03.98, e estabelece procedimentos para sua comunicação ao Banco 
Central do Brasil. 

 
 
A realização das operações ou a verificação das situações abaixo descritas, considerando as partes envolvidas, os valores, as 
formas de realização, os instrumentos utilizados ou a falta de fundamento econômico ou legal, podem configurar indicio de 
ocorrência dos  crimes previstos na Lei n° 9.613, de 03.03.98, tendo em vista o disposto nos arts. 2°, parágrafo único, e 4°, 
"caput", da Circular n° 2.852, de 03.12.98: 
I - situações relacionadas com operações em espécie ou em cheques de viagem: 
a) movimentação de valores superiores ao limite estabelecido no art. 4°, inciso I, da Circular n° 2.852/98, ou de quantias 
inferiores que, por sua habitualidade e forma, configurem artifício para a burla do referido limite; 
b) saques a descoberto, com cobertura no mesmo dia; 
c) movimentações feitas por pessoa física ou jurídica cujas transações ou negócios normalmente se efetivam por meio da 
utilização de cheques ou outras formas de pagamento; 
d) aumentos substanciais no volume de depósitos de qualquer pessoa física ou jurídica, sem causa aparente, em especial se tais 
depósitos são posteriormente transferidos, dentro de curto período de tempo, a destino anteriormente não relacionado com o 
cliente; 
e) depósitos mediante numerosas entregas, de maneira que o total de cada depósito não é significativo, mas o conjunto de tais 
depósitos o é; 
f) troca de grandes quantidades de notas de pequeno valor por notas de grande valor; 
g) proposta de troca de grandes quantias em moeda nacional por moeda estrangeira e vice-versa; 
h) depósitos contendo notas falsas ou mediante utilização de documentos falsificados; 
i) depósitos de grandes quantias mediante a utilização de meios eletrônicos ou outros que evitem contato direto com o pessoal do 
banco; 
j) compras de cheques de viagem e cheques administrativos, ordens de pagamento ou outros instrumentos em grande quantidade - 
isoladamente ou em conjunto -, independentemente dos valores envolvidos, sem evidências de propósito claro; 
l) movimentação de recursos em praças localizadas em fronteiras; 
 
II - situações relacionadas com a manutenção de contas correntes: 
a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade 
financeira presumida do cliente; 
b) resistência em facilitar as informações necessárias para a abertura de conta, oferecimento de informação falsa ou prestação de 
informação de difícil ou onerosa verificação; 
c) atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros ou sem a revelação da verdadeira identidade do beneficiário; 
d) numerosas contas com vistas ao acolhimento de depósitos em nome de um mesmo cliente, cujos valores, somados, resultem em 
quantia significativa; 
e) contas que não demonstram ser resultado de atividades ou negócios normais, visto que utilizadas para recebimento ou 
pagamento de quantias significativas sem indicação clara de finalidade ou relação com o titular da conta ou seu negócio; 
f) existência de processo regular de consolidação de recursos provenientes de contas mantidas em varias instituições financeiras 
em uma mesma localidade previamente às solicitações das correspondentes transferências; 
g) retirada de quantia significativa de conta até então pouco movimentada ou de conta que acolheu depósito inusitado; 
h) utilização conjunta e simultânea de caixas separados para a realização de grandes operações em espécie ou de câmbio; 
i) preferência à utilização de caixas-fortes, de pacotes cintados em depósitos ou retiradas ou de utilização 78 
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sistemática de cofres de aluguel; 
j) dispensa da faculdade de utilização de prerrogativas como recebimento de crédito, de altos juros remuneratórios para grandes 
saldos ou, ainda, de outros serviços bancários especiais que, em circunstâncias normais, seriam valiosas para qualquer cliente; 
l) mudança repentina e aparentemente injustificada na forma de movimentação de recursos e/ou nos tipos de transação utilizados; 
m) pagamento inusitado de empréstimo problemático sem que haja explicação aparente para a origem dos recursos; 
n) solicitações freqüentes de elevação de limites para a realização de operações; 
o) atuação no sentido de induzir funcionário da instituição a não manter, em arquivo, relatórios específicos sobre alguma operação 
realizada; 
p) recebimento de recursos com imediata compra de cheques de viagem, ordens de pagamento ou outros instrumentos para a 
realização de pagamentos a terceiros; 
q) recebimento de depósitos em cheques e/ou em espécie, de varias localidades, com transferência para terceiros; 
r) transações envolvendo clientes não residentes; 
s) solicitação para facilitar a concessão de financiamento - particularmente de imóveis - quando a fonte de renda do cliente não 
está claramente identificada; 
t) abertura e/ou movimentação de conta por detentor de procuração ou qualquer outro tipo de mandato; 
u) abertura de conta em agencia bancária localizada em estação de passageiros - aeroporto, rodoviária ou porto - internacional ou 
pontos de atração turística, salvo se por proprietário, sócio ou empregado de empresa regularmente instalada nesses locais; 
v) proposta de abertura de conta corrente mediante apresentação de documentos de identificação e número do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) emitidos em região de fronteira ou por pessoa residente, domiciliada ou que tenha atividade econômica em países 
fronteiriços; 
x) movimentação de contas correntes que apresentem débitos e créditos que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem 
artifício para burla da identificação dos responsáveis pelos depósitos e dos beneficiários dos saques; 
 
III - situações relacionadas com atividades internacionais: 
a) operação ou proposta no sentido de sua realização, com vínculo direto ou indireto, em que a pessoa estrangeira seja residente, 
domiciliada ou tenha sede em região considerada paraíso fiscal, ou em locais onde é observada a prática contumaz dos crimes 
previstos no art. 1° da Lei n° 9.613/98; 
b) solicitação de facilidades estranhas ou indevidas para negociação de moeda estrangeira; 
c) operações de interesse de pessoa não tradicional no banco ou dele desconhecida que tenha relacionamento bancário e financeiro 
em outra praça; 
d) pagamentos antecipados de importação e exportação por empresa sem tradição ou cuja avaliação financeira seja incompatível 
com o montante negociado; 
e) negociação com ouro por pessoas não tradicionais no ramo; 
f) utilização de cartão de crédito em valor não compatível com a capacidade financeira do usuário; 
g) transferências unilaterais freqüentes ou de valores elevados, especialmente a título de doação; 
 
IV - situações relacionadas com empregados das instituições e seus representantes: 
a) alteração inusitada nos padrões de vida e de comportamento do empregado ou representante; 
b) modificação inusitada do resultado operacional do empregado ou representante; 
c) qualquer negócio realizado por empregado ou representante - quando desconhecida a identidade do último beneficiário -, 
contrariamente ao procedimento normal para o tipo de operação de que se trata. 
2. A comunicação, nos termos do art. 4° da Circular n° 2.852/98, das situações relacionadas nesta Carta-Circular, bem como de 
outras que, embora não mencionadas, também possam configurar a ocorrência dos crimes previstos na Lei n° 9.613/98, deverá ser 
realizada por meio de transação do Sistema de Informações Banco Central - SISBACEN a ser oportunamente divulgada, até o dia 
útil seguinte aquele em que verificadas. Enquanto não divulgada mencionada transação, referida comunicação deve ser 
encaminhada ao Departamento de Fiscalização (DEFIS), via transação PMSG750 daquele Sistema. 
3. Com vistas ao atendimento do disposto no art. 1°, inciso III, da Circular n° 2.852/98: 
I - os dados relativos às operações ali mencionadas devem ser mantidos à disposição do Banco Central do Brasil, compreendendo, 
no mínimo, o seguinte: 
a) tipo; 
b) valor em reais; 
c) data de realização; 
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d) número do CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do titular; 
II - deve ser considerado o conjunto de movimentações financeiras ativas e passivas realizadas no País, como, por exemplo: 
a) depósitos de qualquer espécie; 
b) colocação de títulos de emissão própria ou de quotas de fundos de investimento; 
c) venda de metais preciosos; 
d) venda de cheques administrativos ou de viagem; 
e) ordens de pagamento; 
f) pagamento ou amortizações antecipadas de empréstimos; 
III - relativamente às operações que envolvam transferências internacionais, bem como àquelas relacionadas a pagamentos e 
recebimentos em decorrência da utilização de cartão de crédito de validade internacional, devem ser observados os procedimentos 
de registro no SISBACEN e de envio de informações ao Banco Central do Brasil, estabelecidos nas normas cambiais em vigor. 
4. Esta Carta-Circular entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, relativamente à adoção dos procedimentos e 
das providências de que tratam os itens 2 e 3, a partir de 01.03.99. 
 
 
Brasília, 4 de dezembro de 1998 
 
Departamento de Câmbio 
José Maria Ferreira de Carvalho 
Chefe 
Chefe 
Departamento de Normas do Sistema Financeiro 
Antônio Francisco Bernardes de Assis 
Chefe, em exercício 
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ANEXO D 

RESOLUÇÃO N. 2.554 
 
Dispõe sobre a implantação e implementação de sistema de controles internos. 

 

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da Lei n.4.595, de 31.12.64, torna público que o CONSELHO MONETARIO 
NACIONAL, em sessão realizada em 24.09.98, tendo em vista o disposto no art.4.,inciso VIII, da referida Lei, nos arts. 9. e 10 da Lei n. 
4.728, de 14.07.65, e na Lei n. 6.099, de 12.09.74, com as alterações introduzidas pela Lei n. 7.132, de 26.10.83,  

 

RESOLVEU:  

 

Art. 1. Determinar as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a 
implantação e a implementação de controles internos voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações 
financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis.  

 

Parágrafo 1. Os controles internos, independentemente do porte da instituição, devem ser efetivos e consistentes com a 
natureza, complexidade e risco das operações por ela realizadas. 

 

Parágrafo 2. São de responsabilidade da diretoria da instituição: 

I- a implantação e a implementação de uma estrutura de controles internos efetiva mediante a definição de atividades de 
controle para todos os níveis de negócios da instituição;  

II- o estabelecimento dos objetivos e procedimentos pertinentes aos mesmos; 

III- a verificação sistemática da adoção e do cumprimento dos procedimentos definidos em função do disposto no inciso II. 
 
(redação do Art. 2 dada pela Resolução 3056 de 19 de Dezembro de 2002) 
Art. 2. Os controles internos, cujas disposições devem ser acessíveis a todos os funcionários da instituição de forma a assegurar 
sejam conhecidas a respectiva função no processo e as responsabilidades atribuídas aos diversos níveis da organização, devem 
prever:  

I - a definição de responsabilidades dentro da instituição;  
II - a segregação das atividades atribuídas aos integrantes da instituição de forma a que seja evitado o conflito 

de interesses, bem como meios de minimizar e monitorar adequadamente áreas identificadas como de potencial conflito 
da espécie;  

III - meios de identificar e avaliar fatores internos e externos que possam afetar adversamente a realização dos 
objetivos da instituição; 

IV - a existência de canais de comunicação que assegurem aos funcionários, segundo o correspondente nível 
de atuação, o acesso a confiáveis, tempestivas e compreensíveis informações consideradas relevantes para suas tarefas e 
responsabilidades;  

V - a contínua avaliação dos diversos riscos associados às atividades da instituição;  
VI - o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas, de forma a que se possa avaliar se os 

objetivos da instituição estão sendo alcançados, se os limites estabelecidos e as leis e regulamentos aplicáveis estão 
sendo cumpridos, bem como a assegurar que quaisquer desvios possam ser prontamente corrigidos;  

VII - a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para os 
mantidos em meio eletrônico.  
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Parágrafo 1. Os controles internos devem ser periodicamente revisados e atualizados, de forma a que sejam a eles 
incorporadas medidas relacionadas a riscos novos ou anteriormente não abordados.  
 
Parágrafo 2. A atividade de auditoria interna deve fazer parte do sistema de controles internos.  
 
Parágrafo 3. A atividade de que trata o Parágrafo 2., quando não executada por unidade específica da própria instituição 
ou de instituição integrante do mesmo conglomerado financeiro, poderá ser exercida:  
 

I - por auditor independente devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), desde que 
não aquele responsável pela auditoria das demonstrações financeiras;  

II - pela auditoria da entidade ou associação de classe ou de órgão central a que filiada a instituição;  
III - por auditoria de entidade ou associação de classe de outras instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil, mediante convênio, previamente aprovado por este, firmado entre a entidade a que filiada a 
instituição e a entidade prestadora do serviço.  

 
Parágrafo 4. No caso de a atividade de auditoria interna ser exercida por unidade própria, deverá essa estar diretamente 
subordinada ao conselho de administração ou, na falta desse, à diretoria da instituição.  
 
Parágrafo 5. No caso de a atividade de auditoria interna ser exercida segundo uma das faculdades estabelecidas no 
Parágrafo 3., deverá o responsável por sua execução reportar-se diretamente ao conselho de administração ou, na falta 
desse, à diretoria da instituição.  
 
Parágrafo 6. As faculdades estabelecidas no Parágrafo 3., incisos II e III, somente poderão ser exercidas por 
cooperativas de crédito e por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades corretoras de câmbio e 
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários não integrantes de conglomerados financeiros.  

 
Parágrafo 7. Em qualquer das situações previstas neste artigo, a instituição deve manter à disposição e garantir o acesso irrestrito 
do Banco Central do Brasil aos papéis de trabalho, relatórios e quaisquer outros documentos elaborados pela auditoria interna da 
instituição." (NR) 
 

Art. 3. O acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema de controles internos deve ser objeto de 
relatórios, no mínimo semestrais, contendo: 

I - as conclusões dos exames efetuados; 

II- as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronograma de saneamento das mesmas, 
quando for o caso; 

III- a manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas a respeito das deficiências encontradas em verificações 
anteriores e das medidas efetivamente adotadas para sana-las. 

Parágrafo único. As conclusões, recomendações e manifestação referidas nos incisos I, II e III deste artigo:  

I – devem ser submetidas ao conselho de administração ou, na falta desse, a diretoria, bem como a auditoria externa da 
instituição; 

II- devem permanecer a disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo de 5 (cinco) anos.  
 

Art. 4. Incumbe a diretoria da instituição, alem das responsabilidades enumeradas no art. 1.,paragrafo 2., a promoção de elevados 
padrões éticos e de integridade e de uma cultura organizacional que demonstre e enfatize, a todos os funcionários, a importância dos 
controles internos e o papel de cada um no processo.  

 

Art. 5. O sistema de controles internos devera estar implementado ate 31.12.99, com a observância do seguinte cronograma:  

I- definição das estruturas internas que tornarão efetivos a implantação e o acompanhamento correspondentes ate 
31.01.99;  
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II- definição e disponibilização dos procedimentos pertinentes - ate 30.06.99. 

 

Parágrafo único. A auditoria externa da instituição deve fazer menção especifica, em seus pareceres, à observância do 
cronograma estabelecido neste artigo. 

 

Art. 6. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a:  

I- determinar a adoção de controles adicionais nos casos em que constatada inadequação dos controles implementados 
pela instituição; 

II- imputar limites operacionais mais restritivos a instituição que deixe de observar determinação nos termos do inciso I no 
prazo para tanto estabelecido; 

III- baixar as normas e adotar as medidas julgadas necessárias à execução do disposto nesta Resolução, incluindo a 
alteração do cronograma referido no art. 5..  

 

Art. 7 .Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 24 de setembro de 1998 

 
Gustavo H. B. Franco  
Presidente 
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